




Kitüntetett  filmművészek  

Kossuth-díjat kapott 

az  animációs  filmművészetben  elért  eredményeiért,  rajzfilmrendezői  munkás-
ságáért 

JANKOVICS  MARCELL  
Balázs  Béla-díjas  rajzfilmrendező,  

filmoperatőri  munkásságáért  

SARA  SÁNDOR  
Balázs  Béla-díjas  filmoperatőr,  a  Magyar  Népköztársaság  érdemes  művésze;  

Sára  Sándor  
Úgy hiszem  kevés  kitüntetést  fo-

gadhatott  nagyobb  egyetértéssel,  
öröimmel  közönség  és  szakma  egy-
aránt,  mint  Sára  Sándorét.  Neve  
nemcsak  igényességet,  művészi  erőt,  
tehát  értékes  munkákat  jelent,  ha-
nem  nyitottságot  is, a  többféle  embe-
ri  értékek  melletti  elkötelezettség  
képességét.  Sára  reflektorainak fénye  
együttérzéssel  világít  meg  minden  
igaz  szenvedést,  mert  ő maga  határo-
zottan áll  minden  igaz  szó  mellé.  

Kevés  filmet  csinált,  lényegesen  
kevesebbet,  mint  soíkan  hiszik,  de  
mert  minden  munkája  figyelmet  kel-
tett,  évenként  egyszeri  igényes  meg-
jelenése  állandó  jelenlétet  jelent.  

Nem  sorolom  fel  érvként  munkáit,  
hiszem,  egy  filmlap  olvasói  ismerik  
őket.  Inkább arról  beszélek,  ami  több  
mint  tíz  esztendős  együttműködé-
sünk  során  Sára  hatására  alakult  ki  
bennem,  egyszerűbben,  amit  kétsé-
get  kizáróan  Sárától  tanultam.  

Amikor  a mi  generációnk  dolgozni  
kezdett,  egyfajta  „szabadon  kezelt  
kamera",  a  francia  új  hullám  „el-
lesettsége" és  a  dokumentarizmus ha-

tására  nem  tulajdonítottunk  nagy  je-
lentőséget  a  képnek. Sára  volt  aki  —  
úgy  gondolom,  Szöllösy  Andrásné  
művészettörténet  tanárunk  biztatá-
sára  — következetesen  (hitt  a filmkép 
erejének,  tisztaságának  fontosságá-
ban.  A  film,  bár  fényképezi  az  éle-
tet,  nem  lehet  az  élet  lefényképezett  
lenyomata,  mert  akkor elrejti az  ösz-
szefüggéseket  ugyanúgy  mint  az  élet,  
holott  egyetlen  értelmes  célja,  hogy  
ezeket  feltárja, megérezhetővé  tegye,  
felismertesse. 

A  film  alapvető  közlési  nyelve  a  
kép, fények  és színek  rendje, az  előt-
tünk  változó,  előttünk  alakuló  tar-
talmú  kompozíció.  A  kép  rendje,  a  
kifejezendő  irányába  szerkesztett  
tisztasága,  információs  tartalma  és  
hangulati  ereje  olyan  értékű,  mint  
az  irodalomban  a  szóé.  

A  mozi  sötétjében  elénk  vetített  
kép akkor van  ránk  hatással, ha  sok-
rétű, érzelemgazdag,  ha  a képen  levő  
rend  segít  minket  tájékozódni,  össze-
függéseket  találni,  tehát  ha  a  képen  
megjelenő  ellentmondások  előttünk,  
bennünk  izzanak  össze  élettapaszta-



latot  jelentő  felismeréssé.  Ehhez  a  
képnek  erősnek,  pontosnak  kell  len-
nie,  sőt  valamiképpen  különösnek  is,  

hogy  különbözzön  a  többi  képtől,  
amivel  az  élet  eláraszt  minket,  mert  
ha  nem  különbözik,  nem  marad  meg  
bennünk,  nem válik  mindig  felismer-
hető  tapasztalattá.  S  ez  nemcsak  a  
távolképekre  vonatkozik,  melyek  
ember  és  környezetének  viszonyát  
fejezik  ki,  sokszor  a  természet  han-
gulati  erejével  tömörebben  és  átél-
hetőbben,  mint  hosszú  dialógusok,  
hanem  közelképekre  is,  az  előttünk  
alakuló,  változó  portrékra.  

De  egy  ilyen  képrendszer  létreho-
zása  hatalmas  küzdelem.  A  filmké-
szítés  naponta,  sőt  óránként  megho-
zott  kompromisszumok  sorozata,  ál-
landó  figyelmet,  önvizsgálatot  igé-
nyel,  hogy  a  sokféle  ember  pillanat-
nyi  képességét,  s  a  körülményeket  
összeegyeztető  kompromisszumok  kö-
zé  ne  csússzon  be  egy-egy  megalku-
vás.  Szigorú  igényességet  követel  ez,  
mindenféle  kényelmesség  elvetését.  

Vele  voltam,  amikor  egy  szikla-
csúcsra  felmászva  felépített  még  egy  
kétméteres  emelvényt,  mert  abból  a  
magasságból  völt  pontos  és  kifejező  
a  kép.  S  most  hadd  idézzek  Sárától  
egy  több  éve  elhangzott  mondatot  
szó  szerint,  remélve,  hogy  mint  rá-
olvasás.  hatásossá válik. „A  mi  mun-
kánkban ahhoz,  hogy legalább  nyolc-
van  százalékos  eredményt  elérjünk,  
mindent  kétszáz  százalékosan  kell  
előkészíteni." 

SZABÓ  ISTVÁN  

Kedves  Jankovics  Marcell!  
A  nagy  esemény  megkívánja,  hogy  

ünnepélyesen  csengjen a neved.  Csak  
semmi  komolytalanság.  A  kiült  fe-
nekű  farmert,  a  lötyögő  pulóvert  
cseréljük  fel  az  alkalomhoz  illő  sötét  
öltönyre,  fehér  ingre,  nyakkendőre!  
Hangos  jókedvünket  álszent  módon  
visszafogjuk,  igyekszünk  komolyan,  
ünnepélyesen  viselkedni...  

Évekig  te  voltál  a  stúdió  benjá-
minja,  a  legfiatalabb  testvér,  aki  
nyilván  már  türelmetlenül  várta,  
hogy  nagykorúvá  érjen, hogy  felnőtt-
höz  méltó  feladatokat  kapjon...  A  
nagy  feladat  hamar  utolért,  hama-

rább,  mint  gondoltuk  volna.  Alig  
harmincévesen  a  Pannónia  Filmstú-
dió  addigi  legnagyobb  és  egy-
szersmind  legszebb  munkájára  vál-
lalkozhattál,  a  János  Vitéz  rendezé-
sére.  A  te  „vezényleteddel"  és  sok  
munkatárs  —  szinte  az  egész  stúdió  
—  lelkes  közreműködésével  1973-ra,  
Petőfi  Sándor  születésének  150.  év-
fordulójára  elkészült  az  első  magyar  
egész  estés  rajzjátékfilm.  Veled  
együtt  egy  szakma,  a  magyar  ani-
mációs  filmgyártás  is  nagykorúvá  
vált. 

Munkádról  és  munkád  elismerésé-



ről  szólva  úgy  érzem,  hogy  kitünte-
tésed  fényéből  magunkra,  azaz  az  
egész  szakmára  is  jut  egy  kicsi.  Hi-
szem,  hogy kitüntetésed  a szakma  el-
ismerése  i s . . .  Hiszen  sokszor  még  
a  „megismerés"  is  elmarad.  Filmje-
ink  többsége  tíz  percnél  is  rövidebb.  
Mi  néhány  percben  akarjuk  elmon-
dani  gondolatainkat,  véleményünket  
a  világról.  Csak  perceket  késsen  a  
néző  a  moziból  és  hosszú  hónapok  
alkotómunkája  vész  semmibe.  Film-
jeink  szinte  teljesen  védtelenek,  a  
körülmények  kiszolgáltatottjai.  Kísé-
rőfilmek,  amelyeket  gyakran  világos  
nézőtéren  vetítenek.  Palackpostaként  
úszó  üzenetek.  És  mégis.. .  egy  
Sisyphtis  egy  Küzdök  dacolva  a  kö-
rülményekkel  sikerrel  révbe  jut;  el-
jut,  eljutott  a  közönségig.  

És  még  valamit  befejezésül.  

Március  utolsó  hetében,  még  a  ki-
tüntetés hivatalos átadása előtt  a  kol-
légák  gratuláltak  neked.  Nem  babo-
na,  csupán  a  dolgok  rendjének  sze-
retete,  hogy  csak  most,  a  Kossuth-
díj  átadása  után köszöntelek:  szívből  
gratulálok  neked.  Kívánom,  hogy  si-
kerüljenek  terveid;  megvalósításuk-
hoz legyen  erőd  és  egészséged.  

SZOBOSZLAY  PÉTER  

Kíváló  művész  címmel  tüntették  ki  

SZINETÁR  MIKLÓST,  a  Magyar  Televízió  Kossuth-díjas  művészeti  
igazgatóját,  a  Magyar  Népköztársaság  érdemes  művészét;  

Érdemes  művész  címmel  tüntették  ki  

DARGAY  ATTILÁT,  Balázs  Béla-díjas  rajzfilmrendezőt;  
HORVÁTH  ÁDÁMOT,  a Magyar Televízió  Balázs Béla-díjas  rendezőjét;  
HUSZÁRIK  ZOLTÁNT,  Balázs  Béla-díjas  filmrendezőt:  
KATKICS  ILONÁT,  a  Magyar  Televízió  Balázs  Béla-díjas  rendezőjét;  
MORELL  MIHÁLYT,  a Magyar  Filmgyártó  Vállalat  vágóját;  

Balázs Béla-dijat.  kapott  

ANDRÁS  FERENC  rendező,  
FEHÉR  GYÖRGY  rendező.  
GYARMATHY  L lV IA  rendező,  
HEMZÖ  KÁROLY  fotóművész,  
KELEMEN  FERENC  rendező.  

LUGOSSY  LÁSZLÓ  rendező,  
NEMERE  LÁSZLÓ  rendező,  
TÖTH  A.  PÁL  díszlettervező,  
TÓTH  JÓZSEF  fotóművész,  
VUKÁN  GYÖRGY  zeneszerző.  



Amerikai  cigaretta  
Csurka  István  Kint  az  életben  cí-

mű  kötetének  élén  áll  A  jegyüzér  
című  novella.  Dömölky  Jánossal  ké-
szített  közös  filmje,  az  Amerikai  ci-
garetta  most ezzel  a  novellával  indul.  
Az  elbeszélésben  az  író  megveszi  a  
mozijegyet,  de  nem  ül  be  az  előadás-
ra. Helyette meghallgatja a  jegyüzért,  
aki két  pohár  sör között,  a közeli  tal-
ponállóban  elpanaszolja,  hogy  az  
üzérkedés  már  nem  üzilet,  és  nem  is  
a  filmek  miatt,  hanem  azért,  mert  
„nincs  mozgás...  nincs  tűz  a  nép-
ben".  ö  pedig- „olyan  ember,  aki  sze-
retné,  ha  történne  valami".  Csak  a  
francia  forradalomról  szóló  könyve-
ket  olvas,  és  Saint-Just  a  példaképe.  

Véletlen-e  vagy  sem, meg  nem  tud-
nám  mondani,  de  tény,  hogy  a  fi l-
men  a  belvárosi  „művészmozi",  a  
Puskin  látható,  amint  a  jegyszedő  
néni  ébresztgeti  kezdés  előtt  a  két  
álmos  néző  egyikét.  Az  előcsarnok-
ban  ácsorgó  férfi  (egyelőre  még  nem  
tudjuk  róla,  hogy  kicsoda)  a  novellá-
ban  leírt  „vákuumélményt"  választ-
va  odakint  marad,  ahol  „az  élet  dra-
matizáltan,  műfajtalan  f i lmje  pe-
reg".  Nem  kell  hozzá  nagy  bölcses-
ség,  hogy  Csurka  novelláit  és  Dömöl-

ky  filmjeit  (különösképpen  a  Miért?-
et)  ismerve,  már  itt  megsejtsünk  né-
hányat  várható kérdéseik  közül.  Tud-
juk, hogy  mindketten  rühellik  a  bel-
terjes  művészkedést,  inkább  „kint  az  
életben"  kutakodnak,  a  valóság  dra-
matizálatlan,  műfajtalan,  nyers  té-
nyei  között,  s  közös  bennük  az  is,  
hogy  érdekli  őket:  mivé  lesznek  a  
forradalomról  álmodozók,  a  Saint-
Justök  csodálói  akkor,  amikor  „nincs  
mozgás" ? 

Lássuk  a  történetet.  A  film  elején  
a  mozielőcsarnok  vákuumélményében  
leledző  férfi,  aki  kívülrekedtségében  
„vesztesnek  érzi  magát,  de  szabad-
nak":  Ebes  László  költő.  Éppen  most  
tüntették  ki  közéleti  verseiért,  de  ő  
alig  várva  végig  a  hivatalos  ünnep-
lést, otthagyja rózsadombi  luxuslaká-
sát,  a  Korszerűség  című  irodalmi  fo-
lyóirat  gratulációtól  lihegő  tagjait  —  
vagyis  látványosan  föllázad.  Verseit  
letiltja,  pénzhez  éjszakai  vagonkira-
kással  jut,  nappalait  külvárosi  tal-
ponállókban  tölti,  részegen.  Mindezt  
azért,  mert  kitüntetéséhez  éppen  a  
szülei  és  régi  osztályostársai  nem  
szóltak  egy  szót  sem, ergo  ebből  vilá-
gos,  hogy  elárulta  őket,  hűtlen  lett  

Gobbi  Hilda,  l ukács  Sándor,  Tordy  Géza,  Makláry  Zoltán  



hozzájuk  és  a  forradalomhoz.  Fölis-
merését  mindjárt  általánosítja,  tetté-
vel  világgá  kiáltva  a  művészek,  az  
értelmiség  árulását.  Féldecik  fizeté-
sében  és  más,  hasonló  karitatív  cse-
lekedetekben  megnyilvánuló  népba-
rátsága  addig  tart,  amíg  bizonyos  
testi  élősködők  átszánmazásának  
nyomait  fedezi  föl  önmagán;  akkor  
azután  rövid  úton  sikerül  kimosa-
kodnia  mind  a  férgekből,  mind  a  te-
átrális  lázadásból.  

A  válságba  jutott  értelmiségi  a  
hatvanas  évek  elejének  központi  iro-
dalmi  alakja  volt.  A  megundorodott  
művész  drámájához  néhány  valóban  
tragikus  sors  szolgáltatta  a  modellt.  
Modell  ma  is  akadna,  a  „válságdrá-
mák"  mégis  ritkábbak.  Hogy  miért,  
ne  firtassuk  most,  elégedjünk  meg  
annyival,  hogy  Csurka  is  sokkal  ke-
vésbé  veszi  komolyan  hősét,  mint  
akár  a  Ki  lesz  a  bálanyá?-ban,  akár  
a  Deficitben.  Mindenesetre  szimpto-
matikus, hogy  újabb műveiben az  ér-
telmiségi  szereplőknek  a  még  oly  
groteszk katarzis sem jár ki. (Ami  ki-
járt  mondjuk,  a  Bálanya  Czifrájá-
nak.)  Közülük  is  Ebes  László  lenne  
a  mélypont,  műválságával,  szalma-
láng  lelki ismeretlázadásával,  ha  nem  
volnának  ott  mellette  a  Korszerűség  
című  lap  cinikus,  elvtélen,  konfor-
mista  munkatársaintik  karikatúrafi-
gurái. így  azonban  ők viszik el  a pál-
mát.  Az  említett  testi  élősdieket  bá-
jos  istenteremtményeknek  tarthatjuk  
hozzájuk  képest.  

A  másik  oldalon:  a  külvárosi  tal-
ponálló  kétes  alakokkal,  elvetélt  éle-
tekkel  is emberi  világa.  Nem  először  
fordul  elő  Csurkánál.  hogy  lírai  von-
zóerővel  ruházza  föl  azt,  ami  első  
pillanatra  viszolygást  kelt.  Gondol-
junk  a  műtörténész  esetére  a  kony-
halánnyal  a  Happening  című  elbe-
szélésben.  Az  Amerikai  cigaretta  
füstös  csehója  is  valami  olyan  hely,  
mint  ama  konyhalány  szellőzetlen  
odúja.  Mindenesetre  emberibb,  mint  
a  Korszerűség  szerkesztőségi  szobája  
vagy  Ebes elhagyott  luxuslakása.  Rá-
adásul  Csurka  —  hogy  semmi  kétsé-
get  se  hagyjon  szándékai  felől  —  
megteremti  az  Ebes-félék  totális  el-
lentétét:  a  két  öreg  utcaseprőt.  Ott  
dolgoznak  az  úttest  két  oldalán,  ki-
ki  a  maga  „szakaszán".  Az  öregasz-
szony  és  a  Kolléga.  Az  öregasszony  

Makláry  Zoltán  (B.  HOller  Magda  
felvételei) 

pénzt  takarít  meg,  és  pár  forintos  
kölcsönöket  ad  a  Kollégának;  az  pe-
dig  elissza  a  kölcsönöket,  féldeciket  
tarhál,  vakaródzik,  és  nem  engedi,  
hogy  az  öregasszony  a  gondját  vi-
selje. 

Az  ellentét  világos,  de  ha  nem  vol-
na  az,  Koltai  Lajos  kamerája  gon-
doskodik  róla,  hogy  világos  legyen:  
egy  snittre  fényképezi  az  öregasz-
szony  földszintes  viskóját  a  mögötte  
magasodó  modern  irodaépülettel.  A  
kép  nem  tesz  mást, mint  hogy  össze-
hozza  és  kontrasztba  állítja  a  két  
valóságot.  Az  összevetés  kétségkívül  
jogos,  csak  az  a  kérdés,  hogy  igazsá-
gos-e: tudniillik  ha  Ebest  mint  költőt  
és  embert  teátrális  lázadásának  
őszintétlensége  felöl  ítéljük  meg,  mo-
rálisan  alul  marad.  Mivel  azonban  
költői  és emberi  mivoltára  nézve  más  
támpontot  nem  kapunk,  okunk  van  
gyanakodni,  hogy  mindenféleképpen  
alul  kell  maradnia,  nem  is  neki  ma-
gának,  hanem a  foglalkozásnak,  amit  
képvisel  —  „az  élet  dramatizálaflan,  
műfajtalan  filmjével"  szemben.  Eb-
ben  a  kiélezett  formában  maga  a  
művészet  (vagy  csupán az  értelmisé-
gi  lét)  valami  arcpirító  dologgá  válik  
a  valóság  kegyetlen,  éles  fényében.  



Vagyis  Csurka  és  Dömölky  csak  hő-
sük,  Ebes  lázadását  látják  őszintét-
lennek,  magával  a  lázadással  az  
olyan  művészet  ellen,  amely  egy  
„mozgás  nélküli  korban"  nem  figyel  
a  valóságra,  mélységesen  egyetérte-
nek. 

S  mi  is egyetérthetünk  velük,  noha  
az  az  érzésem,  hogy  álláspontjukat  
ezúttal  nem  tudják  művészileg  is  
igazolni. 

Amíg  az  ellentét  a  művészi  élet  
visszataszító  tülekedései  és  a  csehó  
világának  „manipulálatlansága"  kö-
zött  feszül,  furcsálkodwa  együtt  mo-
solygunk  velük,  bár  lehet,  hogy  csu-
pán  az  összehasonlítás  groteszk  kép-
telenségén.  Kétségtelenül  van  valami  
bizarr  valóságtartalma  annak a  több-
ször  visszatérő  jelenetnek,  amelyben  
egy  aggodalmas  fiatalember  (nyilván  
festő)  a  zsűrizés  eredménye  felől  ér-
deklődik  telefonon  a  talponálló  al-
koholos füstjében. De már a  vaskály-
hát  hirdető  ember  epizódja  (Nagy  
István  dermesztő  színészi  pillanata)  
olyan,  vitathatatlanul  létező,  társa-
dalmi  anomáliákra  igyekszik  rányit-
ni  a  tekintetünket,  amelyeket  a  film  
dramaturgiai  alapépítménye,  szerke-
zete  nem  bír  el.  Holott  az  Amerikai  
cigaretta  éppen  ezekben  az  epizódok-
ban  él.  Ez  kétségkívül  ellentmondás.  
Csurkának  is,  Dömölkynék  is  remek  
érzéke  van  a  részletek  iránt.  Zsáner-
képeket  kapunk  s  —  a  film  egészét  
tekintve  —  életképet.  A  sztori  hitele  
kevesebb.  Alig  hiszem  például,  hogy  
„igazi"  az  a  főszerkesztő,  aki  ennyi-
re  megrémül  egy  frissen  koszorúzott  
költő  kocsmai  csatangolásaitól,  s  
olyan  komolyan  veszi  részeg  telefon-
hívását,  hogy  slapajt  ereszt  utána,  
megóvandó  valami  „végzetes"  hibá-
tól.  Az  Ebes  mellé  vitapartnerként  
állított  Zoltánfi  nélkül  viszont  nem  
volna  cselekmény.  Még  olyan  so-
ványka  sem,  amilyen  van.  (Nem  tu-
dom, hogy  az  alig  több  mint  egyórás  
film  a  túl  szigorú  megvágás  miatt  
lett  ilyen  kurta,  vagy  azért,  mert  
csak  „ennyi  volt  a  sztoriban" . . . ) 

Az  „etűdök"  közül  néhány  jól  si-
került.  Különösen  a  kocsmaiak.  
Ezekben  érvényesülhet  Csurka  és  
Dömölky  valóságtisztelete,  elkötele-
zettsége  a nyers  tények,  „az  élet  dra-
matizálatlan,  műfajtalan  f i lmje"  
iránt.  A  kocsmának  levegője  van,  

hála  többek  között  Koltai  Lajos  ka-
merájának.  És  „levegős"  az  utca  is.  
Itt  már  elsősorban  Gobbi  Hilda  és  
Makláry  Zoltán  utcaseprő-párosáé  az  
érdem.  Külön  köszönet  jár  Dömölky-
nék,  amiért  sikerült  visszacsalogat-
nia  Makláryt,  ezt  a  nagyszerű  szí-
nészt  a  kamera  elé.  Az  öreg  Kolléga  
zsörtölődéseiben,  fintoros  vakaród-
zásaitan  Maklárynak  köszönhetően  
annyi  vagabundos,  kópés  báj  van,  
bumfordi  üzleteléseiben  annyi  meg-
ható  elesettség,  halálában  olyan  egy-
szerű  megfogalmazása az  elmúlásnak,  
hogy  az már  csakugyan  költészet.  Itt  
le kell  tennünk  a fegyvert:  ha a  film  
készítői  az  Ebes-féle  hivatásos és ko-
szorús  költészettel  a  periferikus  min-
dennapok  szomorkás  költőiségét  
akarták  szembeszegezni,  akkor  ez  
Makláry  segítségével  sikerült  is  ne-
kik.  Méltó  partnere  Gobbi  Hilda,  aki  
kevésbé  látványosan,  de  nem  kevés-
bé  nagy  belső  erővel  hoz  elénk  egy  
teljes  emberi  sorsot.  Gobbi  ezúttal  a  
végsőkig  egyszerűsíti  játékát;  a  moz-
dulatlan  (!)  arc, a hazatérés az  öreg-
asszony  mélységes,  monumentális  
magányáról  tanúskodik.  Szívszorító  
pillanatok. 

Kitűnő  gondolat  volt  Ebes  szere-
pére  Tordy  Gézát  választani.  Tordy  
nem az enervált  intellektuel  lagyma-
tag  lázadását  hangsúlyozza  (ilyenből  
láttunk  már  eleget),  hanem  a  „népi  
őserő"  kibukkanását  parodizálja, úgy, 
hogy  közben  igyekszik  megőrizni  az  
alak  hitelét.  Ami  nem  könnyű.  Szé-
les,  energikus  mozdulatai,  a  „népet"  
átölelő  gesztusai  kezdettől  leleplezik  
a  figurát.  Tordy  azt  is  meg  tudja  
mutatni,  hogy  a  hőzöngő  meakulpá-
zás,  az  őszintétlen,  handabandázó  
pózok  mögött  Ebes  ismeri  és megveti 
magát.  Ezeket  az  apró  mozzanatokat  
a  színész  csempészi  be  az  egysíkúan  
megírt  figura  jellemébe.  Zoltánfi,  az  
eminens  talpnyaló  és  a  Szerkesztő  
(pontosabban:  „a"  Szerkesztő)  klisé-
figuráival  már  nem  tudhat  mit  kez-
deni  Lukács  Sándor  és  öze  Lajos.  
Ezen  a  két  ponton  kiütközik  a  film  
gyengéje:  megelégszik  a  karikatúrá-
val,  jobb  esetben  az életképpel,  ahe-
lyett,  hogy  mélyebben  ásna. „Kint  az  
életben"  (ha  már  egyszer  eljutottak  
oda  a  film  alkotói)  érdemes  jobban  
nekiveselkedni  a  valóságnak.  

KOLTAI  TAMÁS  



NÁRCISZ  ÉS  PSYCHÉ  
BESZÉLGETÉS  WEÖRES  SANDORRAL  EGY  KÉSZÜLŐ  FILM  ALKALMABÓL  

I. 

BÓDY  GÁBOR:  Bizonyára  sok  
olvasóban  felmerül:  Te  magad  
mennyire  tekinted  valóságos  lé-
tezőnek  Psyché  alakját?  

WEÖRES  SÁNDOR:  Annyiban  te-
kintem  valóságosnak,  hogy  a  XVIII .  
sz.  létező  írónőiből,  költőnőiből  szűr-
tem  össze  ezt  a  figurát.  Magyarok  
közül  említhetem  Molnár  Borbálát,  
Fábián  Juliannát,  Vályi  Klárát,  Üj-
falvi  Krisztinát;  aztán  olyan  francia  
nagyvilági  hölgyek,  mint  Madame  
Scrudéry,  Madame  Sévigné,  George  
Sand,  Madame  de  Staél.. .  Szóval  
sok  modellből  rakódott  össze,  szűrő-
dött  le  Psyché.  Így,  mint  egy  sze-
mély,  nyilván  nem  létezett,  viszont  
igen  sok  létezett  személynek  a  ka-
rakterisztikumait  hordja.  

B.:  A  mai  olvasó  számára  Psyché  
mint  egy  mai  alak  él,  megtévesztően  
elevenen.  Olyannyira,  hogy  illik  rá  a  

mondás:  ha  nem  lett  volna,  akkor  
ki  kellene  találni.  Gondolod,  hogy  az  
itt  felsorolt  modellek  bármelyikének  
az  élete  egy  mai  ember  számára  épp  
ilyen közvetlenül  átélhető,  érzékelhe-
tő  volna?  

W.:  Kétségtelen,  megfelelő  tálalás-
ban  Vályi  Klárából,  vagy  Üjfalvi  
Krisztinából  ugyanilyen  érdekes  ala-
kot  lehetne  teremteni,  de  ehhez  
szükség  van  a  feldolgozóra  is.  

B.:  Mi  lehet  az  oka  annak,  hogy  
Te,  aki  a  legkevésbé  sem vagy  fiatal  
lánynak, vagy  asszonynak  tekinthető,  
ennyire  érzékeny  médiuma  tudtál  
lenni  ezeknek  a  történeteknek?  

W.:  Gondolom,  hogy  nagyon  erős  
lehet  bennem  a  női  pólus.  Állítólag  
minden  férfiban  megvan  a  nő  is,  és  
minden  nőben megvan  a férfi. És na-
gyon  ritka,  szélső  eset,  aki  a  saját  
neme  abszolút  képviselőjének  tekint-
hető.  Gondolom,  hogy  a  lényemben  

Görög  vázakép  Kerényi  Károly  gyűjtéséből  



levő  nagyon  sok  női  vonós,  aminek  
a megélésére maga  a nyers élet  nem-
igen  ad  alkalmat,  így  megéledhetett.  

B.:  A  két  pólus  szembeállítása  és  
megrajzolása  nem  ritkán  fordul  elő  
verseidben,  a  régebbiekben  sem.  Sőt  
a  két  pólus  mellett  harmadiknak  a  
semleges  bukkan  fel,  amit  néha  her-
mafroditának  nevezel;  a  „Gyermek  
Kleopátrában"  vagy  a  „Békeoltár-
ban"  például  megjelenik,  mint  he-
rélt.  Ez  a  felfogás  közeláll  a  közis-
mert  platóni  felfogáshoz,  ami  a  „La-
komá"-ban  van  leírva,  s  miszerint  
hajdan  három  féle  ember  élt,  a  nő,  
a  férfi  és  az  androgyn,  amely  férfi-
nő  volt.  Az  emberek  zavara  és  bol-
dogtalansága  pedig  azzal  kezdődött,  
hogy  az  istenek  megirigyelték  har-
monikus  kerekségüket,  kettévágták  
és  összekeverték  őket.  A  felek  azóta  
keresik  pórjukat.  Gondolom,  isme-
red  azt  a  történetet.  

W.:  Ismerem,  igen.  Még  16—18  
éves  koromban  olvastam  Platón  
„Szimpozion"-ját,  ahol  Arisztopha-
nész,  a  vígjátékíró  mondja  el  ezt  a  
kétnemű ember  kettéhasításáról.  Két-
ségkívül  annak  a  platóni  mítosznak  
is  megvolt  a  hatása  a  Psyché-könyv-
re. 

B.:  Nem  közvetlen  hatások  iránt  
faggatózom,  inkább  magának  a  gon-
dolatnak  a  státusza érdekel  a Te  köl-
tészetedben,  műveidben.  Annál  is  
inkább,  mert  éppen  a mi  korunkban,  
és  talán  a  mi  generációnkban  újra  
aktualizálódtak  ezek  a  gondolatok  
azáltal,  hogy  a  nemek  harca  egy-
részről  kiéleződött  —  társadalmi,  sőt  
polgárjogi  szinten  is  —,  másrészről  
pedig  a  közelítésük  folyamatának  
is megvannak  a jelei.  Tehát  úgy  gon-
dolod-e,  hogy  ez  az e g y s é g ,  a  két  

Fragonard:  Akt  rherubinokkal  

nem  egysége  reális  lehetőség,  vagy  
csak  pillanatokra  előálló  esemény?  

W.: Azt  hiszem,  huzamosabban  egy  
ilyen életstádiumot  tényleg  nem lehet  
élni.  A  modern  élet  sem  ad  sok  al-
kalmat  arra,  hogy  abban  a  férfi  a  
benne levő  női  elemeket,  a  nő a  ben-
ne  levő  férfi  eleméket  realizálja.  A  
hippik,  a beatnikek  életében  minden-
esetre  vannak  olyan  mozzanatok,  
ahol  a  nő  egyúttal  férfi  is,  a  férfi  
egyúttal  nő  is.  Látunk  már  Buda-
pesten  az  utcán  fiatalokat,  akikről  
szemre  nagyon  nehéz  megállapítani,  
hogy  melyik  nemhez  tartoznak.  Szó-
val  a  nemek  átváltozásának  egyfajta  
sóvárgása,  kívánása  ezen  is  kifejező-
dik,  ahogy  a  fiúk  lányokként  és  lá-
nyok  fiúkként  mozognak  az  utcán.  

B.:  Nem  kétséges,  hogy  a  legtöbb  
ember  életének  és  energiájának  je-
lentős  részét  a  másik  nem  iránti  tö-
rekvés,  vagy  a  másik  nemmel  kap-
csolatos konfliktusok  kötik  le.  Hogy-
ha  az  általános  harmónia  állapota  
köszöntene  be,  ezek  az  energiák  fel-
szabadulnának  és  más  célokra  irá-
nyulnának,  vagy  talán  kimerülnének  
ennek  a  felszabadulásnak  az  ünnep-
lésében. 

W.:  Hát  nehéz  elképzelni,  hogy  ez  
a  szexuális  felszabadulás  a  gyakor-
latban  hogyan  következne  be.  Űgy-
hogy  ilyen módon  a  dolog  nagyon tá-
volinak  látszik.  

B.:  A  Psyché  figurájában  is  meg-
van  ez  a  kettősség.  Psyché az  olvasó-
ban  szinte  az  abszolút  nő  benyomá-
sát  kelti.  De  hordoz  magában  férfi-
as  vonásokat  is,  testi  felépítésében,  
a  férfijátékok  iránti  hajlandóságá-
ban,  vagy  talán  még  másban  is.  

W.:  Ügy  gondolod,  hogy  Psyché-
ben  elég  sok  férfivonás  is  van,  min-
den  nőiessége  mellett?  

B.:  Egy  konkrét  helyet  tudók  idéz-
ni,  amikor  a  visszaemlékező  Achátz  
Márton  elmereng  azon,  hogy  Psyché  
kézszorítása  egy  férfiéval  tudott  ve-
tekedni,  ha  akarta,  de  simulékony  is  
tudott  lenni,  mint  a  macska.  

W.:  Igen,  így  van. Szóval  felvetőd-
nek  mozzanatok,  amikor  Psyché  
nemcsak  nő, hanem  pillanatokra  fér-
fi  is.  Ahogy  ebben  a  tervezett  és  ké-
szülő  Psyché  filmben  van  egy  na-
gyon  jó  részlet,  ahol  Psyché  férfi-



ruhában,  barátjának  a  ruhájában  
szerepel,  félig-meddig  tréfából,  hogy  
egy  homoszexuálist  félrevezessen,  és  
eljátssza  néki  azt  a  fiút,  akire  a  ho-
moszexuálisnak  igénye  van.  

B.:  A  múltkor  szóba  hozott  érde-
kes  etimológia,  amit  Kerényi  Károly  
vetett  fel,  miszerint  a  „psyché"  szó  
a  görögben  —  sok  jelentése  között  —  
a  lélek  mellett  lepkét  is  jelent,  ez  
viszont  a  férfispermának  a  szimbó-
luma  bizonyos  vázaképeken,  indít-e  
benned  valamilyen  gondolatot?  

W.:  Nem  vagyok  benne  biztos,  
hogy  ami  ezen  a  vázaképen  a  sper-
ma  helyén  megjelenik,  vagyis  amivé  
a  sperma  átváltozott,  az  lepke-e.  Túl  
nagy  ahhoz,  és  inkább  valami  ma-
dárnak,  galambfélének  nézem.  Ah-
hoz  persze  látni  kellene  a vázát,  ere-
detiben,  hogy  egy  ilyen  irreálisan  ga-
lambnagyságúra  nagyított  lepke-e  
tényleg,  vagy  pedig  madár.  A  fény-
kép  után  nem vagyok  tisztában,  hogy  
a  sperma  ott  lepkévé,  vagy  madárrá  
változott-e? 

B.:  Ha  most  azt  vesszük,  hogy  
a  „psyohé"  szó  lelket  jelent,  akkor  
mi  annak  története,  hogy  Te  é p p  
e b b e  a  lélekbe  költöztél  bele?  

W.:  Szokása  volt  annak  a  kornak  
mitológiai  neveket  adni.  Ha  megszü-
letett  a  kislány,  akkor  lett  belőle  
Thália,  vagy  lett belőle Clio,  Calliopé.  
hát  így  kapta  a  Psyché  nevet,  ami  
lelket  jelent,  de  mindenesetre  a  lé-
lek  erotikus  aspektusát.  Psyché  alak-
ja  alig  képzelhető  Ámor  nélkül,  a  
szerelem  istene  nélkül. Szóval  Psyché  
nemcsak  lélek,  hanem  a  szerelemtől  
érintett  női  lélek.  

B.:  Mennyi  időt  töltöttél  Te  ebben  
a  lélekben  tulajdonképpen?  

W.:  Hát  hét  évig  írtam  a  Psychét,  
de  nagy  megszakításokkal.  Tíz  vers  
belőle,  és  egy  kisebb  rész  hét  évvel  
korábbi,  mint  aztán  az  anyag  többi  
része. 

B.:  Előbb születtek  a versek, és  az-
tán  az  epikus  tartalmú  életleírások?  

W.:  A  versek  egy  része  előbb  szü-
letett.  Aztán  készültek  a  prózaré-
szek  és  a  prózarészekkel  párhuza-
mosan  még  a  versek  némelyike.  

B.:  Akkor  .feltétélezem,  hogy  az  
első  versek  születésekor  Psyché  „éle-
te"  még  nem  volt  készen?  

Ingres:  Amor  és  Psyché  

W.:  Nem,  egyáltalán  nem,  az  ké-
sőbb  alakult  ki,  ezeknek  a  versek-
nek  a  nyomán.  

B.:  És  élsz  még  néha  ebben  a  lé-
lekben.  ebben  a  „Psyché"-lélekben?  

W.:  Talán  már  nem.  Az  ember  a  
befejezett  munkától  eltávolodik.  

B.: Szóval  nem váltál  Pygmalionná  
egy  csöppet  sem.  A  megteremtett  
alak  bája és szépsége  nem vonz,  nem 
ébreszt  benned  olyan  melegséget,  
mint  olvasóidban?  

W.:  Nem,  már  csak  azért  sem,  mert  
mindez  a  melegség  amit  Pscyhé  
alakja  jelent,  az  annyira  Ungvárné-
meti  Tóthra  és  más  kortársaira  su-
gárzik,  hogy  abból  nekem  nem  jutott  
semmi. 

B.:  Nem  ez  az  első  utazásod  az  
időben,  ha  az ember  versesköteteidet,  
vagy  még  a  műfordításaidat  is  mellé  
veszi.  De  feltehetőleg  ez  az,  ahová  
a  legtöbb  olvasód  követett.  Ezért  
hadd  kérdezzem  meg  ezzel  az  egy  
könyvvel  kapcsolatban,  hogy  az  idő  
mit  jelent  neked?  

W.:  Az  idő  jelenti  az  őskornak  a  
maradványait,  jelenti  a  különböző  
történelmi  stíluskorszakokat,  jelen-
ti  a  jelenkort,  és jelenti  a  jövőt.  Per-
sze  végeredményben  csak  jelen  van.  
A  múlt  és  a jövő  —  azok  aktatáská-
ink.  A  múlt  mindig  csak  volt,  a  jövő  
pedig  csak  lesz.  a  múlt  az  a  táska,  
amiben  a  reményeink  és  félelmeink  
vannak.  Ilyen  módon  jövő  soha  
nincs,  ahogy  múlt  sincs  soha.  

B.:  A  múlt,  ha  az  irodalom  és  a  
művészet  által  találkozunk  vele,  úgy  
tűnik,  mégis  jelenné  tud  válni,  oly-
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kor  élesebben  jelenvalóvá,  mint  az  
aznapi  jelen.  

W.:  Igen,  felidézhető  a  múlt.  Per-
sze  akkor  válik  az  a  múlt  igazán  
élővé,  hogyha  jobban  hasonlít  a  je-
lenünkhöz,  mint  ahhoz  a  hajdani  je-
lenhez,  amikor  azok  az  események  
játszódtak.  Psychének  is  tulajdon-
képpen  ez  a  nyitja.  Sokkal  inkább  
jelenkori  figura,  mint  rokokó,  vagy  
biedermeier  kori.  

B.:  Psyché  története  egy  hármas  
időprizmán  lett  kivetítve.  Egyszer  a  
történés  ideje:  az  1810/20-as  évek.  
Aztán  egy  visszaemlékezés  dátuma:  
1871.  És  azután  az  összefoglaló  és  a  
megjelenés  dátuma:  1971.  Itt  rögtön  
egy  részletkérdés:  a  100 év  különb-
ség  véletlen-e,  vagy  emögött  is  van  
valami. 

W.:  Hogy  pont  száz  év  a  különb-
ség,  az  majdnem  véletlen.  

B.:  Mindenesetre  ez  a  hármas  idő-
prizma  —  amellett,  hogy  elfogadha-
tóbb  keretet  ad  a  fikciónak,  mint  a  
hagyományos  narratív  realizmus  —  
ad  még  egy  egészen  különös  mozgást  
az  időben.  Úgy  érezzük,  mi  is  több  
kor  tudatán  át  nézünk  egy  tájra,  
és  úgy  érezzük,  ezek  a korok  is  ösz-
szenéznek  egymással.  

W.:  Pontosan.  A  jelenkor,  a  vissza-
tekintő  Achátz  Márton-i  közelmúlt,  
és  a  psyché-i  régebbi  múlt  valahogy  
egymásba  játszanak.  Olyan  módon,  
ami  mindannyiszor  megtörténik,  
ahányszor  egy  régi  művészt  későbbi  
kor,  utókor  felismer  és  újra  méltá-
nyol. Erre számtalan példa van.  Gon-
doljunk  a  festészetben  Rembrandtra,  
Grecóra,  akik  csaknem  teljesen  elfe-
lejtődtek  néhány  évszázadra.  Vagy  
Pieter  Breughel.  A  művészettörténet  
csak  mint  kuriózumokat,  minit  hatal-
mas  tévedéseket  tartotta  őket  szá-
mon,  és  elámult  az  a  kor,  amelyik  
felismerte  a  nagy  művészt,  a  legna-
gyobbak  egyikét.  Az  irodalomban  
ilyen  volt  Shakespeare,  ilyen  volt  
John  Donne,  Maurice  de  Scéve,  és  
még  soká  sorolhatnám,  Hölderlin  is.  
Akiket  a  maguk  kora,  ha  teljesen  
nem  is  felejtett  el,  de  egy  olyan  jó  
másodlagosságba  rakott.  Nehéz  ma  
már  elképzelni, hogy Shakespeare-nél  
különb  drámaírónak  tartották  Hey-
wood  nevű  kortársát,  nem  is  beszél-
ve  Ben  Jonsonról.  És  száz  évek  kel-
lettek  ahhoz,  hogy  felismerjék:  

Shakespeare  a  nagyság,  és  körülötte  
Ben  Jonson,  vagy  Heywood,  Web-
ster,  Fletcher,  Beaumont  sokkal  ki-
sebbrendű  csillagok.  

B.:  Ez  azt  jelenti,  hogy  bizonyos  
korok  intenzívebben  élnek  egymás-
ban.  Tehát  van  valami  keresztríme-
lése  az  idő  múlásának  a  történelem-
ben. 

W.:  Van,  igen.  Hogy  az  ízlés  egy-
egy  kicsinek  tartott  művészt  felismer  
mint  nagyságot,  s ezzel egyidejűleg a 
nagyságoknak  a  fénye  egy  kicsit  
megfakul.  Azzal,  hogy  felismerték  
Rembrandtot,  veszített  a  fényességé-
ből  Rubens  és  Van  Dyck,  akiket  ma  
is  nagyra  becsülünk  és  tisztelünk,  a  
képtárakban  a  munkájukat  megnéz-
zük,  de  nincs  hozzá  olyan  forró  kö-
zünk,  mint  Rembrandthoz,  vagy  
Seghers  nevű  kortársához.  

B.:  Elképzelhető,  hogy  későbbi  ko-
rok  majd újra  abban a  tükörben  lát-
ják  magukat  élesebben.  

W.:  Igen.  A  XIX.  század  elejében,  
amelyik  Rembrandtot  teljes  nagysá-
gában  felismerte,  megvolt  nyilván  
valami  rembrandti,  Rembrandt-sze-
rű. 

B.:  Mint  ahogy  a  kínai  festészet  
jelentkezik  a  rokokóban,  az  impresz-
szionizmusban  és  posztimpresszioniz-
musban,  majd  napjainkban  újra  ér-
dekessé  válik.  A  Psychében  ezeknek  
a  koroknak  —  akár  szándékos volt  a  
kiválasztásuk,  akár  nem  —  visszate-
kintve  látod-e  valami  analógiáját?  
Amit  én  látok  a  múlt  század  10-es  
20-as évei,  a  70-es  évei,  és  mondjuk  
az  e  század  70-es évei  között,  s  eset-
leg  közé  vehetjük  még  az  e  század  
20—30-as éveit.  Legalábbis  annyiban,  
hogy  ezek  békekorok  voltak.  A  törté-
nelem  nem  avatkozott  be  olyan  in-
tenzíven  az  individuális  sorsokba,  s  
ezzel  más  keretet  adott  az  érzések-
nek  is,  a művészeteknek  is. A  szemé-
lyes  sorsképletek  másképp  szövőd-
hettek.  Tehát  nem  véletlen,  hogy  
nálad  ezek  a  korok  néznek  egymás-
ra,  és  nem  —  mondjuk  —  más  ko-
rok. 

W.:  Igen,  érdekes  mód  Psychének  
a  kora  még  békekorszaknak  érzéke-
lődik,  holott  az  a  napóleoni  háborúk  
kora,  nagyon  is  háborús  korszak.  
Amikor  Psyché  18—20—22  éves,  ak-
kor  volt  Napóleon  birodalmának  az  
óriás  kiterjedése,  és  jött  rá  Waterloo,  



és  Napóleon  bukása.  Űgyhogy  az  na-
gyon  is  nem  békeidőszak  volt.  És  
mégis,  a  könyvben  Napóleon  csak-
nem  említésszerű.  Psyché  egy  pász-
tori  eclogában  említi  Napóleont,  ahol  
az  egyik  pásztorlány  ujjong  az  em-
beriség  megújitójáért,  a  másik  pász-
torlány  viszont  fitymálja,  hogy  pisz-
kos  a  körme,  és  az  egész  napóleoni  
uralom egy  ilyen piszkos körmű,  tisz-
tázatlan  dolog.  Szóval  itt-amott  azért  
a  napóleoni  időnek  a  problémái  be-
leszövődnek,  megmutatkoznak,  ha  
nagyon  röviden  is.  

B.:  Szóval,  elveted  az  analógiát  a  
három  dátum  között.  

W.:  Nem,  mert  egy  kissé  béke-
korszakká  változott  nálam  Psyché  
kora,  ellentétben  a  történelmi  való-
sággal,  amelyik  nagyonis  nem  béke-
korszak  volt.  

B.:  Psyché  mindenképpen  kívül  áll  
az  időn,  korának  kevésbé  determi-
nált  figurája.  Talán  ezért  is  tudunk  
közel  kerülni  hozzá.  

W.:  A  tetteivel,  és  főleg  tetteinek  
szakadatlan  vereségével  nagyonis  a  
kortól  van  determinálva.  Akármibe  
kezd,  mindenütt  kudarcot  vall,  és  a  
kudarcsorozata  csak  ott  szűnik  meg,  
amikor  férjhez  megy  Zedlitzhez,  és  
Zedlitz  jelenti  az  élettel  való  elsőd-
leges kapcsolatot.  Mindaddig  Psyché-
nek  minden  tette,  minden  szándéka  
kudarcba  fulladt.  

B.:  Feltehetőleg  ugyanilyen  módon  
kudarcba  fulladna  más  korokban  is,  
mert  Psyché  egész  magatartása  non-
konformista.  Származása  szerint  nem  
tartozik  sem  ide,  sem  oda.  Illetve  
egyszerre  tartozik  a  társadalom  leg-
előkelőbb és legszámkivetettebb,  tár-
sadalmon  kívüli  rétegéhez,  ami  ma-
gatartásán  állandóan  kiütközik.  

W.:  Igen,  egyszerre  cigánynő,  
vagyis  proletárnő  és  ugyanakkor  
grófnő  is.  őbenne  magában  is  meg-
van  az  a  kettősség,  ami  a  forradal-
mas  szándékait  eleve  kudarcra  ítéli.  

B.:  Egy  ilyen  nonkonformista  ma-
gatartással  ő  végigbotladozhatna  az  
egész  történelmen,  akár  napjainkig  
is,  és akkor sem  találná  helyét.  

W.:  Igen,  a  mai  történelem  ilyen  
magatartásának  sok létjogot  nem  ad.  

B.:  Ugyanakkor  mégsem  érezzük  
sohasem  vesztesnek  Psychét.  Hozzá  
képest  mindenki  mást  inkább.  Az  

Picasso  —  Apollinaire-nek  ajánlott  rajza  

élet  nyertese  mindenképpen,  a  ku-
darcok  ellenére  is,  ő. Nem  gondolod?  

W.:  Igen.  Valami  módon  úgy  lát-
szik  kárpótolni  tudja  önmagát  a  ku-
darcokért.  A  kudarcból  a  sikernek  
legalább  egy  töredékét  ki  tudja min-
dig  alakítani.  Bár  itt  azt  is  tekin-
tetbe  kell  venni,  hogy  ez  akkor  van  
így,  amikor  ő  maga  mondja  el  az  
eseményeket.  És  még  a  legőszintébb  
önéletrajzíró  is  mindig  színlel,  min-
dig  alakít.  Mihelyt  későbbi  kortársa,  
Achátz  Márton  mondja  el  a  dolgot,  
akkor  a  kudarcok  egyszerre  éleseb-
bek  és szaporábbak.  És nem lett  vol-
na  érdektelen  megírni,  hogy  hogyan  
látja  Psyché  életét  egy  bécsi  rendőr-
spicli  és  egy  vallási  rajongója,  aki  
valósággal  szentet  lát  benne, egy  ba-
rátnője,  egy  szeretője, egy  gavallérja,  
vagy  hódolója,  aki  nem  ér  el  nála  
sikert.  Nagyon  különböző  aspektu-
sokban  vetődhetne  fel  az  egész  
Psyché-sors,  hogyha  ennyiféle  tü-
körben  mutatná  meg  az  ember.  

Nagyon  örülök,  hogy  remélhe-
tőleg  film  alakjában  meg  fog  je-
lenni  Psyché.  Ez  egy  további  aspek-
tust  fog  adni  Psyché  alakjához.  Na-
gyon  sokat  várok  és  remélek  ettől  
a  filmtől,  annál  is  inkább,  mert  a  
film az  egészet  át kell,  hogy  értékel-
je  a  maga  nyelvére,  és  egyáltalán  
nem  maradhat  az,  mint  a  kinyomta-
tott,  könyvbeli  alak.  A  film  nem  le-
het  abszolút  hűséges,  millió  okból  
mindig  kénytelen  kissé  hűtlen  lenni.  
Éppen  ez  a  szükségszerű  hűtlensége  
a  filmnek, ami  további  aspektust  tud  
adni, kell,  hogy adjon Psyché alakjá-
hoz  és  a  körülötte  levő  férfi  és  nő  
alakokhoz,  és  a  korszakhoz,  sőt  kor-
szakokhoz,  amiken  keresztülhúzódik  
Psyché  élete.  

BÖDY  GÁBOR  

(Befejezése  a  következő  számban)  



Oidipusz,  mint Klein  úr  
Klein  úr párizsi  műkereskedő.  Hié-

naszerüen  rámenős.  Magabiztos,  ön-
elégült.  Klein  úr  nem  zsidó.  Család-
fáját  XIV.  Lajosig  vezetheti  vissza.  
Tévedésből  mégis  megkapja  a  hit-
község  lapját. Klein  úrnak  kellemet-
len  a  dolog.  Végére  akar  járni  az  
ügynek.  Nem  éri  be azzal,  hogy  nyo-
moznak  utána.  Ö  is  nyomozni  kezd  
önmaga  után.  Akár  a  moliére-i  So-
sias,  ő  is  azt  állítja:  „Gyarló  termé-
szetünkre  vall,  Hogy  arra  kíváncsi  
az  ember,  '  Amiről  tudni  sem  akar."  

Klein  úr  Strassbourgban  született.  
Tehát  elszászi  francia.  Papírjai  rend-
ben  vannak.  Akad  azonban  egy  má-
sik  Klein  úr,  akivel  baj  van  és  aki-
vel  összetévesztik  őt.  

Klein  úrtól  ellopják  nevét  1942 ja-
nuárjában. 

Kovaljov,  törvényszéki  ülnök  arra  
ébred  egy  reggel,  hogy  elveszítette  
az  orrát.  Gregor  Samsa  arra  ébred  
egy  reggel,  hogy  átváltozott  undorító  
rovarrá.  Gogol  és  Kafka  lázálmai  is  

belejátszanak  Joseph  Losey  történe-
tébe,  ahol  Klein  úr  egy  januári  reg-
gelen  zsidónak  ébred,  holott  nem  az.  

Joseph  Losey  Kiéin  úr  című  film-
je  úgy  tesz,  mintha  a  zsidókérdésről  
beszélne,  holott  nem  azt  teszi.  

Férfikéz  nyúl  bele  egy  női  szájba  
a  film  első  kockáin.  Durva  tárgyi-
lagossággal  fölhúzza  a  fölső  ajkat.  
Majd  belepillant  egy  orvos  az  orr-
lyukakba.  Antropológiai  vizsgálat  ez  
tizenöt  frankért,  annak  igazolására,  
hogy  sémita  fajhoz  tartozik-e  a  két-
séges  származású  egyén.  Amikor  az-
után  Klein  úr  hosszúcombú  szeretője,  
Janine,  a  fürdőszobában  szájpirosí-
tójával  rúzsozza  magát  —  visszaidé-
ződik  annak  a  riadt  asszonynak  dur-
ván  szétfeszített  ajka.  Vagyis:  bárki  
származása  kétségessé  lehet.  Bárki  
egzisztenciája  megtámadhatóvá.  Bár-
ki  elveszítheti  önmagát.  Bárkivel  
megtörténhet  Klein  úr  esete.  Bárki  
lehetne Klein  úr, aki  önmagát  kerge-
ti,  miközben  elveszíti  mindenét:  biz-
tonságát,  vagyonát,  működési  lehe-

Alain  Oelon  és  Juliette  Bertu  



tőségét,  barátait,  szabadságát  és  éle-
tét. 

Föllháborodást  keltett  bemutatása  
idején  Párizsban  a  film.  Ügy  értel-
mezték,  hogy  a  címszereplő  Alain  
Delon pénzén forgatott francia—olasz 
közös  produkció  (egy  amerikai  an-
gol  rendezővel)  megcsúfolta az  Ellen-
állás  emlékét,  kollaboránssággal  vá-
dolja  a  franciákat.  

Mit  látunk  a  filmen?  
Az  üldözöttek  megszorultságán  

nyerészkedőket.  Első  szóra  eltánto-
ruló  barátokat.  Gyáva  meghunyász-
kodókat. önbőrüket  mentő  lapulókat.  
Háziasszonyokat,  akik  szenvedélye-
sen csatároznak  azon, ki  állt  előbb  a  
sorban  a  zöldséges  standnál,  miköz-
ben  mellettük  autóbuszra  pakolt  ár-
tatlan  embereket  szolgáltatnak  ki  
francia  rendőrök  a németeknek  a  be-
vagonírozáshoz.  Látunk  egy  sihedert,  
aki  nem hajol le az utca kövéhez föl-
venni  egy  fogoly  kidobott,  utolsó  se-
gélykérését.  Közöny.  Gyávaság,  ön-
zés.  Ezt  látjuk.  És  mit  nem  látunk?  
A  másik  Klein  urat.  Azt,  aki  a  fran-
cia  Ellenállást  képviseli.  Az  láthatat-
lan.  Csak  hallunk  róla. Kétséges,  va-
jon  valóban  létezik-e,  valóban  ellen-
álló-e. 

Budapesten  éppúgy  megsértődhet-
nénk  a  Klein  úr-on,  akár  Párizsban,  
vagy  bárhol  a  világon.  S  még  csak  
nem  is  Berlinre  gondolok  és  nem  is  
a  zsidóüldözésekre,  hanem arra, hogy 
mindenütt  alkalom  nyílna  ennek  a  
kínosan  sértő  filmnek  „kesztyűhají-
tását"  fölvenni,  ahol  a  kibicség,  a  
falmellékiség,  az  önzés  keserű  vagy  
tragikus  helyzetéket  segített  (és  se-
gít)  létrehozni. Ha  csak  történelmünk  
utolsó  negyven  esztendejére  emléke-
zünk:  hányszor  viselkedtünk  közö-
nyös kibicként,  hittük, hogy  nem  ve-
lünk  történik  az, ami  fölháborító,  lé-
gyen  szó,  akár  téglagyárba  hurco-
lásról,  akár  kitelepítésről,  akár  ke-
vésbé  mutatós  szörnyűségekről.  

Joseph  Losey  tapasztalatai  nem  a  
negyvenes  évek  európai  „botrányá-
ról"  dokumentálnak  társadalmi  ma-
gatartásokat.  Losey  a  helyzetek  föl  
nem  ismeréséből  eredő  harcképtelen  
cinkosságot  éppenséggel  az  ötvenes  
években  saját  bőrén  tanulmányoz-
hatta  Washingtonban,  az  Amerika-
ellenes  Tevékenységet  Vizsgáló  Bi-

zottság  előtt.  A  kihallgatás és  a féke-
telistára  tétel  azonban csak  tapaszta-
lati  tandíj  volt  a  művész  számára.  
Losey  mindig  is  tartózkodott  attól,  
hogy  a  mccarthyzmust  dokumenta-
rista  módon  leplezze  le.  Sokkal  mé-
lyebbre  segített  bepillantani  az  ötve-
nes  évek  boszorkányüldözéseibe.  Az  
ijedtségtől  lassan  foszladozó  emberi  
kapcsolatokat  tudja  megmutatni  a  
Klein  úr-ban.  Az  érdek  megszabta  
nézetek  újratermelődését.  Azt  a  lát-
hatatlan  folyamatot,  amikor  maga  az  
alany  sem  veszi  észre,  hogy  árulóvá  
vált,  jóllehet,  árulását  őszintén  meg-
ideologizáló,  szubjektíve  ártatlan  
árulóvá  lett.  

Noha  Losey  fi lmje  a  hátul  varrott  
női  selyemharisnyákig  hitelesen  kor-
hű  —  nem  a  negyvenes  évek  Pári-
zsáról  szól.  Vagy  talán  éppen  a  leg-
apróbb  részletekig  hiteles  rajz  adja  
ki  a  személyiségre  uszuló  fenyegeté-
sek  lebontó  folyamatának  szabatos  
elemzését? 

Losey  ravasz  filmszerző.  Mindenik  
történetében  egy  ponyvaízű  mese  
hajtja  az  érdeklődést.  De  hiszen  a  
legnagyobbak  éppen  a  gyanúsan  iz-
galmas  történetekhez  vonzódnak,  
csak  a  kérdéses  tehetségek  előkelős-
ködnek  mesementes  reflexióikkal.  
Itt  is  a  detektívesdi  homályában  ta-
pogatózunk. Klein  úrral egy  ütemben  
feslenek  föl  előttünk  a  történelmi  
véletlen  szülte  intrikák  szövetei.  Mi  
egyre  tisztábban  látunk.  Klein  úr  
azonban  egyre  vakabbul  rohan  vég-
zetébe.  Darabonként  szedegeti  össze  
személyiségének  szalmaszálait,  hogy  
bizonylatokkal  fölszerelkezve  elve-
szítse  és elveszejtse  önmagát.  

Losey  aggályos  gondot  fordít  a  tár-
gyi  -világ  megszólaltatására.  

Előbb ismerjük meg Klein  úr  háló-
szobáját, Klein  úr szeretőjét  és Klein 
úr  fényűző  fürdőszobáját,  mint  ma-
gát  Klein  urat.  Mindez  pontosan  el-
helyezi  társadalmi  összefüggéseibe.  A  
birtokosragot  nyert  tárgyaknak  ez  
az  aprólékos  fölvonultatása  ironiku-
san  azt  is  sugallja,  hogy  Klein  úr  
harcba  inkább fürdőszobájáért  indul,  
semmint  önmaga  emberi  mivoltának  
megőrzéséért. 

Klein  úr  története  ironikus  példá-
zat.  Mint  ahogy  ironikus  mindaz  a  
történet,  amelyik  a  dialektikát  nem  



Jeanne  Moreau  

hanyagolja  el  és  nem hajlandó  hősét  
csakis  egy  szemszögből  szemlélni.  
Klein  úr önelvesztéséből  cseppet  sem  
hiányzik  a  tragikum.  De  a  komikum  
sem.  Ez  torechti  történet,  ha  hajlan-
dók  vagyunk  végre  elfogadni,  hogy  
Brecht  nem  fölszabdalt  epikus  tör-
ténetkezelést  és  logikai  szárazságot  
kínált  nekünk,  hanem  a  körmönfont  
körültekintést.  Losey  történetein  föl-
színes  pillantásra  nem  látszik  meg  
rögtön  a  brechti  iskolázottság,  jólle-
het,  együtt  dolgoztak  a  Gallilei  élete  
Charles  Laughton-féle  első  bemuta-
tóján.  Mégis,  mintha  a  Klein  úr  ösz-
szehasonlítható  volna  azokkal  a  
brechti  drámapéldázatokkal,  ame-
lyekben  egy  küzdésképtelen  megal-
kuvót  „átszerelnek"  társadalmilag  
másvalakivé. 

Mozaikomparativista  recenziónkat  
befejezhetjük  a  záró  képsornak  és  
Carné  gúnyosan  hús  filmjének,  a  
Szerelmek  városa  végének  egybeve-
tésével.  Az  utóbbiban  Baptiste  két-

ségbeesetten  fut  szerelme  után.  Be-
lekeveredik  a  karneváli  tömegbe.  
Fuldoklik  az  emberáradatban.  Felső  
gépállásból  látjuk,  amint  ellenkező  
irányba  verekszi  magát, mint  amerre  
a  tömeg  áramlik.  Szembefordul  ve-
lük. Küzd  hatásuk ellen.  Mégha  érez-
hető  is,  hogy  csupán  idő  kérdése  és  
ő  is  velük  egy  irányban  fog  „folyni".  

Losey  filmjének  végén  egy  sport-
pályára  gyűjtik  a  zsidókat.  Közöttük  
Klein  urat, aki  vakon és süketen  sod-
ródik  a  fegyverek  terelte  emberi  tö-
meggel.  Itt  is felső gépállásból  követ-
hetjük  hősünk  útját,  amint  az  első  
lépéseknél  érződik  rajta  kívülállása,  
nekem-ehhez-semmi-közöm  maga-
tartása.  Majd  a  többiekhez  hasonló-
an  ő  is futni  kezd  a kijárat felé.  Egy  
irányba  tartanak  most  valamennyien.  
Nem  fejtenék  ki  ellenállást.  Sőt:  
stréberen  tülekednek,  hogy  mielőbb  
fölkerülhessenek  a  halálvonatra.  

MOLNÁR  GÁL  PÉTER  



SANREMO  '78  
(Kiküldött  munkatársunk  beszámolója)  

A  Moro-ügy  hullámai  
csaknem  elsodorták  a  
fesztivált.  Megint  bebi-
zonyosodott,  hogy  a  va-
lóságos  események  
gyakran  túlszárnyalják  
a  legmerészebb  művészi  
fantáziát  is.  

Aznap  reggel,  amikor  
az olasz  Riviéra  e  virág-
kiállításairól  és  táncdal-
fesztiváljairól  ismert  —  
s  ilyenkor,  a  márciusi  
előszezonban  még  eléggé  
álmos  benyomást  keltő  
—  üdülővárosában  meg-
kezdődött  a  Szerzői  Fil-
mek  XXI.  Nemzetközi  
Fesztiválja  —,  Rómában  
fényes  nappal  lezajlott  
az  ismeretes,  hátborzon-
gató  professzionizmussal  
végrehajtott  merénylet:  
a  legismertebb  keresz-
ténydemokrata  politikus  
elrablása,  és  öt  testőré-
nek  hidegvérű  lemészár-

lása.  Ha  filmen  látjuk  a  
félelmetes  terrorakciót  
—  pihent  agyú  filmírók  
elmeszüleményének  vél-
jük. 

A  San  Remó-i  Ariston  
mozi  vásznán  csütörtök  
délelőtt  Mészáros  Márta  
Eltávozott  nap  című,  
1968-ban  készült  első  já-
tékfilmje  pergett,  a  ma-
gyar  rendezőnő  életmű-
vének  szentelt  „Mostra  
personale"  nyitódarab-
jaként  —  s  a  vetítés  vé-
gén,  a  mozi  előcsarno-
kában  hallottuk,  izgatot-
tan  szaladgáló  olasz  új-
ságíróktól,  hogy  mi  tör-
tént  időközben:  félórá-
val  ezelőtt  a  szakszerve-
zetek  azonnal  életbe  lé-
pő,  országos,  általános  
tiltakozó  sztrájkot  hir-
dettek;  s  hogy  a  folya-
matosan  ülésező  parla-
mentben  egyes  képvise-

lők  a  szükségállapot  ki-
hirdetését  követelik...  
Az  általános  sztrájkfel-
hívás  mindenkire  —  így  
a  mozigépészekre  is  —  
vonatkozik:  az  aznapra  
tervezett  délutáni  és  es-
ti  fesztiválprogram  el-
maradt;  a  közönség  
egész  nap  a  televízió  
előtt  ült,  s  a  nyomozás-
ról,  a  terrorizmus  elleni  
tiltakozó  nagygyűlések-
ről,  illetve  a  parlament  
üléséről  szóló  helyszíni  
közvetítéseket  figyelte;  
amelyek  izgalmasabbak  
voltak  a  legfordulato-
sabb  krimifilmnél.  (A  
sztrájkfelhívás  ugyanis  
—  a  pánikot  elkerülen-
dő —  egyedül  a  közleke-
dés  és  a  tömegtájékozta-
tás  dolgozóira  nem  vo-
natkozott.) 

A  fesztivál  tehát  egy-
napos  késéssel  kezdő-

Jan  Nowicki  és  Czinkóczi  Zsuzsa  —  Mészáros  Márta:  Ok  ketten  cfmű  filmjében  



Quentln  Crlsp  —  az  ön-
életrajz  szerzője  —  és  John  
Ilurt  —  filmbéli  megszemé-
lyesitője  —  Jack  Gold :  A  
meztelen  államhivatalnok  
című  díjnyertes  filmjében  

dött,  s  egy  nappal  meg-
hosszabbították ;  bár  a  
drámai  külső  események  
árnyékában  sokat  veszí-
tett  jelentőségéből,  s  jó  
néhány  meghívott  neves  
olasz  filmszakember,  új-
ságíró  nem  is  jött  el.  

A  legszélesebb  körű,  
egyöntetűen  elismerő  
sajtóvisszhang  a  Mészá-
ros  Márta  összes  játék-
filmjét  —  s  mellettük  
néhány  régebbi  rövid-
filmjét  is  —  versenyen  
kívül  fölsorakoztató  ret-
rospektív  vetítéssoroza-
tot  kísérte.  Az  előző  
években  ugyanis  olyan.  
Nyugat-Európában  is-
meretlen  vagy  kevésbé  

ismert  rendezőknek  
szentelték  ezt  a  szekciót,  
mint  a  japán  Kon  Ichi-
kawa,  a  szovjet  Vaszil-
jev-„fivérek",  a  jugo-
szláv  Purisa  Gyorgye-
vics;  a  szovjet  NEP-
korszak  filmművészete,  
illetve  a  FEKS-filmek  
(Kozincev,  Trauberg,  
Jutkevics  alkotásai);  ta-
valy  pedig  a  lengyel  
Andrzej  Munk  életmű-
ve.  „Egy  nagy  feminista  
rendező  Keletről"  (II  
Tempó)  —  és  hasonló,  
négy-  öthasábos  címek-
kel  tudósítottak  a  lapok  
a  vetítéssorozatról;  Mé-
száros  Márta  filmjeit  a  

legfigyelemreméltóbb 
„kortás-klasszikus"  szer-
zők  alkotásai  közé  sorol-
va. 

A  versenyben  szerep-
lő  magyar  film,  Bacsó  
Péter  Riasztólövése  ve-
gyesebb  fogadtatásban  
részesült,  noha  Bacsó  
filmjeinek  többségét  jól  
ismerik  és  nagyra  érté-
kelik  az  olasz  filmbará-



tok,  s  éppen  itt  San  Re-
móban  nyert  díjat  né-
hány  éve  a  Harmadik  
nekifutás.  Az  l'Unitá  
kritikusa  dicsérte  a  film  
aktuális  témaválasztá-
sát;  néhányan  kifogásol-
ták  a  film  művészileg  
felszínesnek  minősített  
megoldásait. 

A  versenyprogramban  
szerepelt  összesen  hu-
szonkét  film  között  —  
noha  igazán  kimagasló,  
revelatív  erejű  alkotás  
nem  akadt  is;  amint  ez  
lassan  megszokottá  válik  
a  fesztiválok  többségén,  
alighanem  jellemezve  a  
világ  filmtermésének  
egészét  —  itt  a  San  Re-
mó-i  programban  sajá-
tosan  érdekes  színfoltot  
jelentett  néhány,  szá-
munkra  „egzotikus"  
filmgyártás  föltűnése.  
Például  a  hongkongi  
Lung  Kong  filmje,  a  Hi-
roshima  28.  Középpont-
jában  egy  mai  fiatal  ja-
pán  lány  sorsa,  aki  az  
atombombát  túléltek  

Denls  Karvil  —  a  színész  —  
és  Aldo  Pomini  —  az  „olasz  
Pi l langó"  —  Gianfranco  
Albano:  A  cápák  tánca  cí-

mű  filmjében  

„második  generációjá-
hoz"  tartozik,  bár  erről  
jó  ideig  maga  sem  tud.  
mert  nevelőszülei  eltit-
kolják  előle  az  igazsá-
got.  A  tragikusan  súlyos  
téma  a  hongkongi  ren-
dező  kezén  teljesen  hol-
lywoodias  megfogalma-
zást  nyert:  a  30-as  évek  
könnyfacsaró  melodrá-
máinak  modorát  követi,  
s  ezáltal  szándékával  
szinte  ellentétes  hatást  
ért  el  az  európai  közön-
ség  körében.  Számunkra  
ugyancsak  ismeretlen,  

Siao  Fong  Fong  és  Maggie  
U e  —  a  hongkongi  Lung  
Kong:  Hiroshlma  2t  című  

filmjének  főszereplői  



Jelenet  a  görög  Manoussos  Manoussakis:  A  hatalom  című  filmjéből  

távoli  országról  adott  
hírt  a  Sri  Lanka-i  Dhar-
masena  Pathiraja  Meg-
érkeztek  a  darazsak  cí-
mű  filmje.  Egy  messzi  
ceyloni  halászfaluban  
játszódik  a  történet,  kö-
zéppontjában  a  tanult,  
gazdag  fiatalemberrel,  
aki  falujába  hazatérve,  
elcsábítja  a  szegény  ha-
lász  csodaszép  leányát;  
s  a  rendőrség  természe-
tesen  az  ő  pártján  avat-
kozik  be  a  lázongó  falu-
siakkal  szemben...  A  
számunkra  gyakorta  
naivnak,  hatásvadászó-
nak  tetsző  képsorok  hát-
terében  megjelenő  külö-
nös,  idejétmúlt  életfor-
ma  valószínűleg  hiteles  
bemutatása  mégis  sajá-
tos  informatív  értéket  
kölcsönöz  a  filmnek.  
Hasonló  jellegű  egy  fia-
tal  török  rendező,  Kor-
han  Jurtsever  Az  Eufrá-
tesz  gonosz  szellemei  cí-

mű  filmje,  amely  afféle  
„török  Talpalatnyi  
föld"-történet:  a  gazdag  
földesúr  és  a  szegény  
kisparaszt  megütközésé-
nek  tragikusan  végződő  
históriája.  A  film  az  el-
maradott  paraszti  világ  
ábrázolásában  különle-
ges  néprajzi  érdekessé-
geket  tartalmaz;  döbbe-
netes például  egy  —szá-
munkra  középkorinak  
ható  —  falusi  gyermek-
szülés  képsora.  

Félig-meddig  direkt  
dokumentatív  eszközök-
kel  követi  nyomon  egy  
távoli  tanzániai  törzs-
ből  kiszakadt  kisfiú  ta-
nítóvá  válásának  folya-
matát  az  angol  Michael  
Raeburn  —  Túl  a  síksá-
gon,  ahol  az  ember  szü-
letett  című  filmjében.  A  
nomád  pásztor  nyolc-
éves  fiát,  egy  törvény  
nevében,  mely  szerint  
minden  családból  egy  

gyereket  általános  isko-
lába  kell  küldeni,  elvi-
szik  a  néhány  sárkuny-
hóból  álló  falu  kisközös-
ségéből;  a  film  híven  
dokumentálja  a  pásztor-
fiúnak  a  kisvárosba,  
majd  a  nagyvárosi  isko-
lába  kerülése  során  
megélt  súlyos  konfliktu-
sait.  A  neves  amerikai  

dokumentumfilmes, 
Frederick  Wiseman  A  
Csatorna-övezet  című,  
mintegy  háromórás  do-
kumentumfilmjében  a  
Panama-csatorna  zóná-
jában  specifikusan  el-
szigetelt  és  privilegizált  
életformában  élő  és  dol-
gozó  amerikaiak  hétköz-
napjait  mutatja  be  —  
éles  kontrasztban  az  el-
nyomott  panamaiak  
életmódjával. 

Érdekes  pszichológiai  
dokumentum-játék-

film  az  amerikai  Martha  
Coolidge  Nem  valami  



szép  film  című  alkotása.  
A  rendezőnő,  akit  —  
mint  a  filmbén  elmond-
ja  —  korábban  megerő-
szakolták,  keres  egy  fia-
tal  lányt,  aki  hasonló-
képpen  nemi  erőszak  
áldozatául  esett,  s  haj-
landó  fölidézni,  szituá-
ciókban  eljátszani  mind  
a  vele,  mind  a  rendező-
nővel  történteket.  A  já-
tékfilm-jellegű  rekonst-
ruált  képsorokat  inter-
júk  szakítják  meg:  a  
szereplésre  vállalkozott  
fiúk  és  lányok  vallanak  
a  szexuális  erőszak  le-
hetséges  létrejöttének  
társadalmi  és  pszicholó-
giai  komponenseiről.  
Talán  nem  véletlen,  
hogy  a  módszer  bennün-
ket  főként  Dárdayék  
filmkísérleteire  emlé-
keztetett  az  amerikai  
rendezőnő  —  helyenként  
kicsit  hosszadalmas  és  
túlbeszélt,  de  rendkívül  
érdekes  pszichikai  szfé-
rákba  is  bevilágító  —  

dokumentum-játék-
filmje. 

Filmes  eszközeit  te-
kintve  rendkívül  kor-
rekt  és  kulturált  munka  
az  angol  Jack  Gold  A  
meztelen  államhivatal-
nok  című  alkotása,  
amely  egy  született  ho-
moszexuális,  Quentin  
Crisp  —  Angliában  állí-
tólag  nagy  közönségsi-
kernek  bizonyult  —  
naplója  nyomán  készült,  
egy  remek  színész,  John  
Hurt  főszereplésével.  
„Az  irónia  és  a  tragédia  
borotvaélén  táncolva  
mutatja  be  az  ártatlan  
magától  értetődőséggel  
vállalt  homoszexualitás  
könyörtelen  társadalmi  
reakcióját" — írta  róla  a  
Filmvilág  1978/7-es  szá-

Torgeir  Schjerven  —  a  nor-
vég  Svend  W a m :  A  csen-
des  többség  című  filmjének  

főszerepében 

ma,  a  nyugat-berlini  
fesztiválról  szóló  beszá-
molóban;  nos  San  Be-
móban  ez  a  film  nyerte  
a  nagydíjat,  jelezve,  
hogy  a  világ  filmművé-
szetén  átsöpört  nagy  fe-
minizmus-hullám  nyo-
mában  most  az  egyéb  
jellegű  „jogfosztottak"  is  
szót  emelnek  „egyenjo-
gúságuk"  érdekében.  

Az  a  hétköznapi  kis-
realizmus,  amely  éveken  
át  jellemző  volt  egyebek  
között  számos  magyar  
filmre  is,  ezen  a  feszti-
válon  két  norvég  film-
ben  jelentkezett  meg-
győző  színvonalon.  A  
fiatal  Svend  Wam  A  
csendes  többség  című  
filmje  egy  i f jú  oslói  
nyomdász  mindennap-
jait  követi  nyomon:  

helykeresését  a  világ-
ban,  a  társadalomban,  s  
tétova  próbálkozásait  a  
társkeresésben.  A  nor-
vég  színésznő-rendező-
nő,  Vibeke  Lokkeberg  
A  leleplezés  című  film-
je  egy  ötvenéves  asszony  
szomorkásán  pszicholo-
gizáló  története:  annak  
a  fokozatos  belső  fel-
morzsolódásnak  rajza,  
ahogyan  az  arcvonásai-
ban  csúnyuló,  és  testi-
leg  is  elformátlanodó  
háziasszony  —  rádöb-
benve,  hogy  férje  is  
megcsalja,  s  nem  lelvén  
helyét,  célját  az  életben  
—  végül  az  öngyilkos-
ságba  menekül.  

Az  i f jú  görög  rendező,  
Manoussos  Manoussakis  
nyilván  sok  Jancsó-fil-
met  nézett;  A  hatalom  



című  parabolisztikus  já-
téka, amelyben  a  Papok,  
a  Tábornokok,  a  Banká-
rok,  a  Nagykövetek,  a  
Politikusok  szimbolikus  
panoptikum-figurákként 
vonulnak  fel,  s  csak  a  
nyíltan  ábrázolt  szexuá-
lis  erőszak  kapcsolja  
őket  az  általuk  elnyo-
mott  és  terrorizált  tö-
megekhez  —  harsánysá-
gában  is elvont  példabe-
széd  arról,  hogy  a  Nép  
végül  véresen  leszámol  
elnyomóival.  Szintén  el-
vont,  stilizált  forma-
nyelven  kívánja  felhívni  
a  figyelmet  a  kizsákmá-
nyolt  nép  forradalmi  
harcának  szükségességé-
re  a  portugál  Luis  Gal-
vao  Teles  A  konföderá-
ció  —  A  nép  csinálja  a  
történelmet  című  film-

jében;  ám  a  sok  szimbo-
likusan  áttételes  utalás  
a  portugál  belpolitika  
sajátságos  problémáira,  
szereplőire  és  fordula-
taira  —  a  külföldi  néző  
számára, aki  nem  ismeri  
olyan  alaposan,  közelről  
az  eseményeket  és  sze-
mélyeket  —  nehezen  kö-
vethető  nyomon.  

Két  olasz  film  szere-
pelt  a  San  Remó-i  ver-
senyben. Az  egyik:  sajá-
tos  dokumentum-játék-
film,  középpontban  a  
valóságos  „olasz  Pillan-
góval":  Aldo  Pominival.  
A  volt  fegyenc,  aki  szin-
tén  éveket  töltött  a  hír-
hedt  guayanai  sziget-
börtönben, majd  megszö-
kött  onnan,  s  évekkel  
később,  miután  „nyug-
díjba  vonult",  mint  mi-

AngeUen  IppoUto  és  J e n -
Mare  Bory  —  u  olasz  Ales-
saadro  Cane:  Dosztojevsz-
ki j  -Szerelme  eímfi  f i lmjé-

ben 

lánói  csempész  és  kábí-
tószerkereskedő  —  sike-
res  emlékiratban  vitatta  
Cherriére  Pillangó-já-
nak  sztoriját.  A  cápák  
tánca  című  film  keret-
története,  hogy  rendező-
je,  Gianfranco  Albano  
filmet  tervez  Pomini  
emlékiratából;  a  szerep-
re  Denis  Karvil  fiatal  
színészt  szerződteti,  s  
azt  a  feladatot  bízza  rá,  
hogy  alaposan  figyelje  
és ismerje meg  a  valósá-
gos  modellt.  A  f i lm:  a  
„modell"  és  a színész  ta-
lálkozásának,  vitájának,  
egyet  nem  értésének  do-
kumentációja ;  szándéka  
szerint:  valóság  és  fik-
ciós  színjátszás  konfron-
tációja.  A  másik  olasz  
film,  a  Dosztojevszkij  
szerelme,  Alessandro  
Cane  rendezése  —  an-
nak  ellenére,  hogy  a  női  
főszereplő:  Angelica  Ip-
polito  jó  színésznő  —  a  
hagyományos  életrajzi  
tévéfilmek  legrosszabb  
receptjét  követi.  A  tör-
ténetből  megtudjuk  
Dosztojevszkijről,  hogy  
fegyenc  volt  Szibériá-
ban ;  hogy  beleszeretett  
egy  i f jú  anarchista  
leányba;  hogy  sokat  ru-
lettezett,  féltékenyke-
dett  és  a  többi;  —  csak  
éppen  valódi  belső  em-
beri  habitusáról  nem  
kapunk  képet;  vagyis  
semmi  jele  a  filmvász-
non, hogy  ez  a férfi  mel-
lesleg  megírta  a  világ-
irodalom  néhány  párat-
lan  remekművét...  Ha  
ez  megnyugtat  bennün-
ket:  Cane  filmje  ékesen  
bizonyítja,  hogy  az  ola-
szok  is  tudnak  sekélye-
sen  gyatra  életrajzi  f i l-
meket  készíteni.  

ZSUGÁN  ISTVÁN  



A műalkotás a valóság értelmezése is 
GYERTYÁN  ERVIN:  LUMIÉRE  ÁRNYÉKÁBAN  

Sokan  írnak  filmekről,  de  megle-
>  hetősen  kevés  cikk  őrzi  meg  mara-

déktalanul  időszerűségét.  A  magya-
rázat  egyszerű.  A  hetedik  művészet  
világában  hallatlanul  gyors  a  fejlő-
dés  ritmusa,  a  tegnapi  normák  érvé-
nyüket  vesztik,  egy-egy  új  alkotás  
egyik  napról  a  másikra  megváltoz-
tathatja  az  értékrendszereket.  Kötet-
be  gyűjteni  a  kritikákat  és  vitairato-
kat,  melyek  a filmesztétika  és  -törté-
net  tárgykörével  kapcsolatosak,  s  
egy-egy  pillanat  légköréhez  kapcso-
lódnak:  valóságos  istenkísértés.  Aki  
ilyesmire  vállalkozik,  ahhoz  a  vívó-
hoz  hasonlít,  aki  sisak  nélkül  áll  ki  
a  pástra.  Konkrétabban  szólva:  fejé-
re  olvashatják  „bűneit"  tévedései  
miatt. 

Gyertyán  kötetének  olvasásakor  az  
irigységgel  vegyes  csodálkozás  (meg  
a  feltétel  nélküli  elismerés  érzése)  
tölti  el  azt,  aki  maga  is  forgatja  a  
tollat:  ezekre  az  esszékre  és  kriti-
kákra,  tanulmányokra  és  cikkekre  
ugyanis  egyáltalán  nem  rakódott  az  
esztendők  pora.  Logikájuk  kikezdhe-
tetlen.  Aktualitásuk  változatlan.  Ami  
természetesen  nem  azt  jelenti,  hogy  
mentesek  a  korabeli  akusztikától,  s  
valamennyi  részletkérdésben  csalha-
tatlan  ítéleteket  tartalmaznak,  mi-
vel  Gyertyán  könyvének  több  pasz-
szusa  vitára  ingerlő.  Ez  nem  is  lehet  
másként,  a  lényeg  azonban  mégis-
csak  az,  hogy  a  Lumiére  árnyékában  
című  összeállítás  önéletrajznak,  fej-
lődéstörténetnek,  leltárnak  —  s  nem  
utolsósorban:  egy  kivételesen  gazdag  
szellemi  műhely  dokumentációjának  
—  tekinthető.  

Ha  számbavesszük  Gyertyán  Ervin  
erényeit,  az  első  helyen  problémaér-
zékenységét,  fogékonyságát  említhet-
jük.  A  kitűnő  felkészültséget  nem  
említem:  ez  olyan  „sine  qua  non",  
mely  nélkül  filmügyekben  nem  lehet  
a  nyilvánosság  elé  merészkedni.  A  
szerző  módszere  —  s  ezt  az  elvet  rö-
vid  lélegzetű  munkáiban  éppúgy  ér-
vényesíti,  mint  magvas  teoretikai  
összefoglalásaiban  —,  hogy  mindig  
a  filmek  ..mögé"  néz,  az  alkotás  ürü-

gyén  jelenségeket  vesz  szemügyre,  s  
folyamatokban  gondolkodik.  Stílusa  
színes,  érvelési  apparátusa  alapos,  
tartózkodik  a  kinyilatkoztatásoktól.  

Gyertyán a kritikai tevékenység két 
fokmérőjének  egyrészt  azt  a  válto-
zást  tekinti,  melyet  a  bírálatok  a  tö-
megízlés  fejlesztésében,  illetve  az  
adott  művészeti  ág  nemzeti  előrelé-
pésében  elérhetnek.  Elvileg  —  vagy  
mondjuk  így:  potenciálisan  —  elkép-
zelhető  efféle  misszió,  valójában  
azonban  mindkét  célkitűzés  csak  
araszoló  lépésekkel  realizálható.  
Nyilvánvaló  ugyanis,  hogy  a  kriti-
kus  csak  akkor  képes  ilyen  maxima-
lista  program  teljesítésére,  ha  —  
Gyertyán  hasonlatát  kölcsönvéve  —  
szurkoló  is, edző  is,  illetve,  amennyi-
ben  a  „játékosok"  (a  filmművészek)  
és  a  „drukkerek"  (a  nézők)  hallgat-
nak  a  szavára.  Nálunk  a  kritikának  
—  kár  lenne  tagadni  —  még  nincs  
ekkora  hitele.  Ne  bókoljunk:  még  
Gyertyán  írásainak  sincs,  pedig  ő  
nem  esik  abba  a  hibába,  melyet  ki-
hordatlan  gyermekbetegségnek  
mondhatunk:  a  lapokban,  folyóira-
tokban  napvilágot  látó  méltatások  
jó  része nem  filmekről,  hanem  alko-
tókról  szól,  s  bizonyos  műfajokat  
szokás  arisztokratikus  gőggel  a  mű-
vészet  perifériáira  utasítani.  Az  
alapelv  persze  elfogadható.  Bár-
mennyire  is  nagy  szó  ez,  a  kritikus  
..mérheti  magát  a  mindenséggel".  

A  Lumiére  árnyékában  című  kötet  
zavarbaejtően  gazdag.  A  Szórakozás  
és  műélvezet  címmel  egybemarkolt  
tanulmányok  elméleti  kérdéseket  
taglalnak,  a  Mit  ér  a  film,  ha  ma-
gyar?  gyűjtőcím  alatt  szereplő  olda-
lak  a  hazai  filmgyártás  gondjait  ve-
szik  számba,  a  Jancsó-fejezet  pálya-
képpel  szolgál,  a  Sajtóvetítés  után  
címmel  közreadott  repertórium  pe-
dig  kritikák  gyűjteménye.  Ha  egy-
egy  szóval  kell  jellemezni  az  egy-
mástól  független,  mégis  egyfajta  lo-
gikai  sorba  illő  írásműveket,  a  kö-
vetkezőket  mondhatjuk:  Az  első  
magvas.  A  második  polemikus.  A  



harmadik  rendszerező.  A  negyedik  
impresszionísztikus.  Ezek  persze  nem  
minősítő  jelzők,  mindössze  a  jelleg-
re  utalnak,  és  a  sokoldalúságot  bizo-
nyítják,  mely  Gyertyánt  —  aki  épp-
úgy  otthon  van  az  általános  esztéti-
kában,  mint  az  irodalomelméletben,  
a  filmtörténetben,  s még  számos  más  
művészeti  szférában  —  jellemzi.  

A  legsikeresebb  fejezetnek  a  Jan-
csó-portrét  tartom:  Gyertyán  „olva-
sata"  okos  és  szellemes,  tartalmas  és  
eredeti.  A  rendező  pályájának  két  
szakaszát,  az  úgynevezett  modellezőt  
és  a  mítoszteremtőt  rendkívüli  ala-
possággal  elemzi.  Analízise  egyaránt  
gondot  fordít  a  politikum  és  esztéti-
kum  köreinek  meghatározására,  soha  
nem  kerüli  meg  a  lényeget,  nem  li-
hegi  túl  az  eredményeket,  és  nem  
hallgatja  el  a  kifogásokat  sem.  Mint  
ahogy  maga  az  író  mondja:  értelme-
zése  egy  a  sok  közül,  mely  —  hang-
súlyozottan  kritikai  hangvétele  elle-
nére  —  egy  pillanatig  sem  vonja  
kétségbe  a  Szegénylegények  alkotó-
jának  jelentős  formátumát  és  magá-
val  ragadó  szuggesztivitását.  

Gyertyánnak  nincsenek  merev  
szempontjai  és  dogmatikus  előítéle-
tei.  Ez  az  elvi-esztétikai  problémák  
taglalására  általában  vonatkozik,  hi-
szen  a  könyvben  nagyon  sok  kérdés-
ről  esik  szó:  a szórakozás  és  műélve-
zet,  a  film  és  a  televízió,  a  modern-
ség  és  a  realizmus  elméletéről-gya-
korlatáról  stb.  Megszívlelendő,  ahogy  
az  eszmei  és  művészi  követelménye-
ket  közös nevezőre  hozza, ö t  nem  té-
veszti  meg  a  kurrens  téma:  vitatko-
zik  például  azzal  a  prakticista  szem-
lélettel,  mely  a  munkásmozgalmi-
antifasiszta  harc  ábrázolásában  elfo-
gadhatónak  (vagy  megbocsátható-
nak)  tartja  az  olcsó  klisék  felhaszná-
lását.  Valljuk  meg  őszintén,  kevesen  
írták  meg  eddig,  hogy  ez  a  nézet  
—  kényelmességből  vagy  igénytelen-
ségből,  egyremegy  —  makacsul  tart-
ja  magát:  X  film  hasznos,  mert  fon-
tos  politikai  konklúziói  vannak,  te-
hát  hunyjunk  szemet  a  hibái  felett.  
Gyertyán  véleménye  más.  Nem  fo-
gadja  el  a szempontosdit,  és  megkér-
dőjelezi  a  napi  előírásokat  követő  
dramaturgiát.  Egyik  definíciója  sze-
riint  a  kultúra  A-szektora,  nehézipa-
ra  a művészet,  mely  tartós  kulturális  
javakat  teremt,  B-szektora  pedig  a  
kultúra  napi  szükségleteit  előállító  

ágazata.  Mindkettőt  komolyan  kell  
venni,  s  a  könyv  írója  ehhez  tartja  
magát.  Meg  ahhoz  az  ugyancsak  
axiómaként  hangoztatott  tézishez,  
miszerint  a  műalkotás  sohasem  egy-
szerű  valóság,  hanem  mindig  a  való-
ság  értelmezése  is.  

A  filmekről  szóló  okfejtések  szinte  
kivétel  nélkül  túlmutatnak  az  adott  
mese,  az  adott  eszközök,  az  adott  
eredmények  vizsgálatán.  A  Régi  idők  
fociját  Gyertyán  azért  dicsén,  mert  
„a  nevetés  és  a  megindultság  egy-
mással  karöltve  szorongatja  torkun-
kat".  Nálunk  is  van  „válás"  és  „le-
génylakás",  állapítja  meg  egy  másik  
helyen,  de nincs  Germink  vagy  Wil-
derünk,  aki  a  témából  klasszisfilmet  
kreálna.  így  igaz.  Kevésbé  meggyőző  
a  tétel  —  a megfogalmazás  óta  eltelt  
két  évtized,  sajnos,  egyértelműen  
igazolta  a  megállapítás  ellenkező-
jét  —,  miszerint  „filmgyártásunknak  
minden  adottsága  megvan  ahhoz,  
hogy  a vígjáték  nagyhatalommá  vál-
jon"  (192.  1.).  Ezek  a  feltételek  való-
jában  akkor  is  hiányoztak,  most  is  
hiányoznak.  Csak  a  legfőbbet  emlí-
tem:  a  műfaj  igazi  megbecsülését.  

Végül  egy-két  apró  kritikai  észre-
vétel.  Hiányzik  a kötetből  a  filológiai  
háttér.  S  főként  —  mivel  Gyertyán  
nagyon  otthonos  a  „múzsák  testvéri-
sége"  tárgykörben  —, szívesen  olvas-
tunk  volna  alaposabb  magyarázatot  
a  művészetek  együtthatóiról,  és  fej-
lődési  tendenciáiról.  Az  Angyalok  
földje  apropóján  Gyertyán  ezt  ír-
ja:  „Ha  az  irodalom  kellő  mennyisé-
gű  muníciót  szállít,  a film sem  mond  
csütörtököt"  (349.  1.).  Magam  a  „mu-
níció"  minőségét  érzem  fontosabbnak  
—  a  filmművész  teremtő  fantáziájá-
val  egyetemben.  

összefoglalva:  a  magyar  film  
nagykorúságát  szükségszerűen  követ-
nie  kellett  a  magyar  filmről  szóló  
számvetések  nagykorúságának.  A  
Lumiére  árnyékában  nem  egysze-
rűen  futó  állomás,  hanem  minőségi  
ugrás.  Az  egyik  legjobb  magyar  
szakkönyv,  melyet  bizonyára  sokszor  
fel  fogunk  lapozni,  ha  forrásra,  bi-
zonyítékra,  érvekre  lesz  szükségünk.  
(Magvető  Könyvkiadó)  

VERESS  JÓZSEF  



Negyven  áv a  Filmgyárban  
INKEY  TIBOR  FOTÓKIÁLLÍTÁSA  

„Egy  kép  többet  mond,  mint  ezer  
szó".  Ilyen  sokatmondó  képek  Inkey  
Tibor  fotói.  

Az  alkotójukat,  aki  negyven  éve  
munkatársunk,  valamennyien  jól  is-
merjük,  és  mégis  úgy  érzem,  hogy  
néhány  szóval  ki  kell  egészítenem  az  
Inkey-életművet. 

Talán  kevesen  tudják,  hogy  Inkey  
Tibor,  mielőtt  a  filmgyárhoz  került,  
a  30-as,  40-es  évek  egyik  legismer-
tebb  budapesti  fényképésze volt.  Ne-
vét  együtt  jegyezték  Rozgonyival  és  
Angelóval,  de  míg  Rozgonyi  a  felső  
tízezer  udvari  fotósa  volt,  Angelóhoz  
meg azok  jártak,  akik  retusált  szem-
üvegen  keresztül  akarták  magukat  
megörökíteni,  addig  Inkey  a  jellem-
ábrázoló  portrékban  fejezte  ki  ön-
magát  és  művészetét.  Folytatta  a  
nagy  elődök:  Székely  Aladár  és Vaj-
da  M.  Pál  portréművészetét,  hozzá-
adva  a  maga  egyéniségét.  

Inkey  Tiborhoz  azok  mentek,  akik  
jellemábrázoló  portrét  áhítottak.  In-
key  csalhatatlan  érzékkel  egy-egy  

egyéniséget  jellemző  módon  fejezett  
ki.  Egy  fejtartás,  egy  mimika,  egy  
kéztartás...  Elhagyni  a  jellegtelent,  
és kiemelni  a  lényegeset.  

Inkey  portréművészetében  teljesen  
egyénit  alkotott:  kiművelt  emberfők,  
a  művészek,  írók,  festők  fényképé-
sze  lett,  és  volt  idő,  amikor  egy-egy  
általa  készített  fotó  státusz-szimbó-
lumnak  számított.  S  ha  nem  ismer-
ném  Inkeynek  a film  iránti  olthatat-
lan  vonzódását,  nem is  tudnám  meg-
érteni,  miért  jött  el  a  szakma  pe-
rifériájának  számító  „standfotós-
nak":  állófotósnak,  aminek  még  az  
elnevezése  is  riasztó.  

Mozik  kirakatába  helyezett  rek-
lámfotók  ezek.  S  lehet-e  a  reklám  
egyáltalán  művészet?  Természetesen  
igen,  ha  valaki  olyan  fokon  készíti  
el  mint  Touluse-Lautrec,  vagy  ma-
gyar  vonatkozásban  Pólya  Tibor  és  
Kernstock  Károly.  

így  alkotta  Inkey  Tibor  reklám-
fotóit,  most  már  nem  egy-egy  sze-
replő  jellemét  hangsúlyozva,  hanem  

Gobbi  Hilda  Somogyvári  Rudolf  



Darvas  Iván,  Latinovits  Zoltán  és  Sinkovits  Imre  Révész  György :  Egy  szerelem  három  
éjszakája  című  fi lmjében  

a  szerepek  jellemrajzát  kiemelve,  
egy-egy  film  atmoszférájához  alkal-
mazkodva. 

A  legfontosabb,  amit  In'key  ezen  
a  téren  nyújtani  tudott;  hogy  képei  
nem  megdermedt  pillanatok,  hanem  
a  mozgásnak  egyetlen  fázisát  ki-
emelő,  de  a  mozgás  dinamizmusát  
mindig  magába  foglaló  művek,  me-
lyek  a  cselekvést  megelőző  és  az  
utána  következő  mozdulatot  is  jel-
zik. 

. . .  Ezen  a  kiállításon  megtalálhat-
juk  a  magyar  filmművészet  „hulló  
csillagait",  régi  és  új  filmek  werk,  
jelenet-  és  portréfotóit;  szin»e  több  
évtized  filmtörténete  elevenedik  meg  

művei  nyomán.  Híradás  az  elfelej-
tett,  és  hajdan  sikeres  filmekről,  
azok  készítőiről,  gyakran  olyanok-
ról,  akiknek  emlékét  már  csak  In-
key  Tibor  fényképei  tartják  meg  
nekünk  és  az  utókornak.  De  híradás  
ez  a  máról  i s . . .  a  mának  is.  

Azzal  a  reménnyel  és  jókívánság-
gal  nyitom  meg  ezt  a  kis  házitárla-
tot,  hogy  talán  ez  a  kiállítás  is  rá-
irányítja  a  figyelmet  Inkey  Tibor  
fotóművészetére,  és  a  filmszakma  
törleszt  abból  az  adósságból,  amely-
lyel  neki  és  képeinek  tartozunk.  

(Részlet  Ranódy  László  megnyitó-
jából) 



TELEVÍZIÓ 

Az  ünnepelt  
Illyés  —  tűnődő  jóslat  formájában  

—  tett  egy  furcsa,  de  bölcs  javasla-
tot: „ . . .  ha  egykor  az  emberiségnek  
lesz  erkölcsi  ereje,  hogy  az  ősök  vi-
tézi  tetteinek  színhelye  után  okulá-
sul  a  gyalázat  helyén  is  emlékmű-
vet  emel,  az  országban  az  egyik  leg-
magasabb  oszlop  Szabadszállásnak  
jut." 

Az  oszlop  nem  készült  el.  Helyet-
te  Illyés  megírta  Petőfi  szabadszál-
lási  bukásának  drámáját.  

Petőfi  azonban  nem  Szabadszállá-
son  bukott  meg,  hanem  Pesten.  Nem  
a  júniusi  választásokon,  hanem  már  
májusban. 

A  „Nincsen  többé  szeretett  ki-
rály!"  szavakkal  kezdődött,  március  
végén.  Az  ország  többsége  azonban  
még  szerette  királyát.  A  vörös  sza-
lagok  kitűzésével  folytatódott.  A  fő-
város  polgárai  azonban  megverték  és  
szétkergették  a  vörös  szalagok  vi-
selőit. Az  április  5-i  népgyűlésen  Pe-
tőfi  már  nem  beszélhetett.  Május  
10-én  már  karddal  kaszabolták  a  
tüntető  fiatalokat.  Petőfi  még  vissza-
ütött:  „Kutyámat  sem  bíznám  ily  
minisztériumra."  De ezt  már  egyedül  
kiáltotta. 

Petőfi  királyellenes  versére  fűzfa-
poéták  replikáztak.  

Megkonduland,  hűtelen,  fölötted,  
Mit  megingatsz,  a  halálharang;  

Egy  hű  nemzet  ennyi  sérelemről  
Hozzá  illő  büntetést  adand.  

Addig  miüió  Magyar  szivében  
Borzadást  szül  átkos  éneked,  

S  kebleinkben  hon s király  szerelme  
Föllobog,  mi  téged  eltemet.  

Ne  tévessze  meg  az  utókort,  hogy  
a  versben  vívók  nem  azonos  súly-
csoportban  vívtak.  Petőfinek  komoly  
ellenfelei  voltak:  politikusok.  Ápri-
lis  22-én  Kazinczy  Gábor  vezércikk-
ben  támadta  politikáját,  aztán  a  

Pesti  Hírlap  szinte  naponta,  s  gú-
nyolódva.  Kioktatta  Vörösmarty  is.  
Perczel  Mór  ügynöke  büntetlenül  le-
hazaárulózhatta  —  a  Pilvaxban!  A  
Marczius  Tizenötödikét  országszerte  
megégették,  a  kormány  elkobozta,  
perbe  fogta.  Május  14-én  Batthyány  
statáriumot  akart  elrendelni  Pető-
fiék  ellen.  A  költő-politikust  legkö-
zelebbi  barátai  is  elhagyták,  magá-
ra  maradt.  A  választási  küzdelembe  
úgy  indult,  hogy  semmi  esélye  sem  
volt.  Szabadszállás  már  csak  a  ko-
rábbi  országos  bukás  következmé-
nye. 

Mindez  nem  kerülte  el  Illyés  fi-
gyelmét,  hisz  ezt  írta  e  sorsdöntő  
májusról:  „Nem  népszerűtlenségé-
nek  mélypontja  ez,  hanem  talán  
egész  elmúlt  és  még  hátralevő  éle-
téé,  beleértve  a  segesvári  futást  is."  

E  felismeréstől  vezettetve  Illyés  
nagyon  helyesen  úgy  döntött:  nem  
éri  be  a  könnyen  formálható —  mert  
Petőfitől  színesen  leírt  —  szabadszál-
lási  kudarc  földolgozásával,  hanem a  
drámát  a  májusi  mélypontról  in-
dítja  el.  

Az  életrajzíró  életlátásához  képest  
azonban  a  drámaíró  visszalépett.  A  
darab  ironikus  címe  nem  a  bukást,  
hanem  csak  az  ünnepeltség  ellen-
tétét:  a  népszerűtlenséget  idézi  fel.  
Az  ellentétnek  ezen  a  szintjén a  tra-
gédia  nem  fogalmazható  meg,  nem  
jöhet  létre  igazi  összecsapás.  Ahhoz  
a  népszerűségnél  nagyobb  tét  s  ko-
molyabb  ellenfelek  kellenének.  A  té-
vénéző  azonban  csak  arról  értesül,  
hogy  Kemény  Zsigmond  nem  közöl-
te  Petőfi  egy  cikkét,  Jókai  pedig  
folyvást  azzal  gyötri  szerkesztő  kol-
légája  fülét,  hogy  politizálása  miatt  
az  Életképek  előfizetőket  veszít,  s  
mit  szól  ehhez  Frankenburg  Adolf,  
a  laptulajdonos,  aki  a  szedőterem-
ben  türelmetlenül  várja  a  közönség  
kedvére  való  kéziratókat.  Egyrészt:  
Frankenburg  nem  szólt  és  nem  várt  
semmit,  mert  egész  idő  alatt  Bécs-
ben  volt;  másrészt:  a  válság  idején  
Jókai  sem  előfizetők  miatt  izgult,  
hanem  politizált.  Például:  megrótta  
Petőfit  —  már  április  9-én  az  Élet-
képekben  —  azért,  mert  republiká-
nus  költő-barátja  nem  maradt  meg  
„az  elmélet  terén", s filozófiáját nem-
csak  „privát  passzió"-ként  vallotta.  
A  politikus  Jókai  lefokozása  aggódó  
szerkesztővé,  elveszi  a  drámai  erő-



teret  a  képernyő  Petőfije  elől,  meg-
fosztja  attól,  hogy  a  válságos  hely-
zetet  politikailag  végiggondolhassa  
előttünk.  A  valódi  Petőfi  politikus-
ként  harcolt:  megpróbált  kitörni  el-
szigeteltsége  szorításából,  s  evégett  
—  nyilván  szörnyű  lelkitusa  árán  —  
megírta  május  27-i  cikkét  s  benne  
a  gyötrelmes  visszakozó  mondatot:  
„ . . . a  monarchiának van még  jöven-
dője  nálunk,  sőt  mostanában  elke-
rülhetetlen  szükségünk (!) van  r á . . . "  

.  —  megírta,  mert  nem  költői  sze-
szélyből,  hanem  komoly  politikai  
szándékkal  akart  népképviselő  len-
ni,  s  tudta,  hogy  arra  e  visszakozás  
nélkül  a  leghalványabb  reménye  
sincs.  A  tévédarabban  ehelyett  egy  
irracionálisán  bizakodó  Petőfit  lát-
tunk,  aki  vállrándítással  veti  félre  
Jókai  kisszerű  tanácsait,  s  ábrándod  
san  besétál  a  választások  csapdájá-
ba. 

A  darab  májusi  bevezető  taktusa  
tehát  nem  bontakoztatott  ki  igazi  
drámát.  Ezután  az  ismert  szabad-
szállási  jelenetek  kevés  költséggel,  
szegényesen  készült  képei  következ-
nek:  történelmi  leckefölmondás.  Go-
romba  tévedéssel:  hogy  lehetett  a  
kálvinista  esperesre, akinek  a  fia  Pe-
tőfi  ellenjelöltje,  katolikus  reveren-
dát  adni?  

A  harmadik  rész  végre  megmutat-
hatná,  milyen  drámai  belső  küzde-
lem  kellett  ahhoz,  hogy  Petőfiben  a  
csalódott  népvezér  coriolanusi  ha-
ragjának  (s  ráadásul  a  felesége  je-
lenlétében  megalázott  férfi  tehetet-
len  dühének)  fölébe  kerekedjék  a  
politikai  eszélyesség,  mely  képessé  
tette  arra.  hogy  a  rettentő  napról  írt  

beszámolóját  ezekkel  a  szavakkal  
fejezze  be:  „Dicsértessék  a  nép  ne-
ve  most  és  mindörökké!"  A  dráma  
azonban  elmarad  ezúttal  is:  a  jele-
net  passzivitásra  kárhoztatja  Petőfit,  
aki  jobbára  némán  hallgatja  barátja,  
Bankos Károly  oktatását  a  népről  és  
ámítóiról. 

Aztán  újra  Pesten.  Itt  megcsodál-
hatjuk  Illyésnek  azt  a  képességét,  
hogy  úgy  érti,  oly  tökéletes  beleér-
zéssel,  Petőfi  költészetét,  ahogyan  
csak  költő  és  csak  ő  értheti.  Lám,  
Jókainak  sem  fér  a  fejébe,  hogy  a  
Kiskunságban,  a  választási  kudarc  
idején  fogant  politikátlan  vers,  a  za-
vartalan  derűjű  „leíró  költemény"  
politikai  válasz  lehet  —  s  alkalma-
sint  a  legméltóbb,  a  leghősiesebb  —  
mindarra  a szörnyűségre,  amit  a köl-
tőnek  a  kiskunok  közt  meg  kellett  
élnie.  Ha  évente  csak  egy  olyan  
verselemzést,  olyan  versértetést  kap-
nánk,  mint  erről  a  költeményről...  

A  rendező  (Hintsch  György)  dicsé-
retes  igyekezettel  törekedett  drámá-
vá  forrósítani  a  kevéssé  drámai  da-
rabot,  olykor  azonban  beérte  a  tör-
ténelem  illusztrálásával.  A  színészek  
(Szacsvay  László,  Hűvösvölgyi  Ildi-
kó,  Nagy  Gábor,  Juhász  Jácint  —  
Petőfi,  Júlia,  Jókai,  Bankos  Károly  
szerepében)  szépen  mondták  Illyés  
szép  dikcióját;  kár,  hogy  az  illyési  
dikció  időnként  megszakadt,  s  a  sze-
replőknek  társalgás  közben  Petőfi-
idézetekre  kellett  fakadniuk.  Ope-
rettszerű  megoldásök  nem  növelik  a  
történelmi  hitelt.  

LUKÁCSYSÁNDOR 



Összeterelt  falusiak  
Falusiak  összefoglaló  

címmel  Mihail  Solo-
hov,  Alekszandr  Nyeve-
rov,  Grigorij  Szemjonov  
és  Vaszilij  Suksin  egy-
egy  novellájának  tévé-
változatából  állatott  ösz-
sze  egy  óra  negyven  
perces  műsort  a  televí-
zió. 

A  Falusiak  az  irodal-
mi  összeállításoknak  ab-
ba  a  típusába  tartozik,  
amely  mindenekelőtt  a  
néző  embernek  készül,  
nem  az  olvasó  ember-
nek. Ügy  értem,  az  ilyen  
jellegű  műsor  egyszerű-
en  csak  elmesél  néhány  
találomra  egymás  mellé  
került  történetet.  Nem  
valamiféle  meghatáro-
zott  szándék  hozza  létre  
az  éppen  adott  novella-
válogatást,  mint  egy  ed-
dig  fel  nem  fedezett  
művészi-tartalmi  össze-
függés  felszínre  emelé-
sének  egyetlen  lehetsé-
ges  változatát.  Az  ilyen  
irodalmi  összeállítások-
ban  az  írások  nem  azért  
kerülnek  egymás  mellé,  

hogy  a  tudatosan  meg-
szervezett  környezet  új  
megvilágításában,  addig  
rejtett  gondolat  csillan-
jon  elő,  s  ezáltal  felcse-
rélhetetlen  „alkatrészek-
ből"  épült  szerves  mű-
vészi  egésszé  lényegül-
jön  az  X  számú  egyedi  
történet.  Amikor  megte-
remtődik  az  összetartó  
erő,  akkor  beszélhetünk  
a  szerkesztés  művészeté-
ről,  s  akkor  a  műsor  a  
csak  nézőnek  és  az  olva-
só  nézőnek  egyaránt  
meglepetés  és  újdonság.  
Még  akkor  is,  ha  csupa  
közismert  novella  kerül  
elé. 

Ez  a  ritkább  eset.  
Gyakoribb  a  rutin-

megoldás.  Látszatra  va-
lamilyen  azonos  vonás  
tereli  közös  cím  alá  az  
írásokat,  mint  itt  az,  a  
nem  különösebben  so-
katmondó  tény,  hogy  a  
történetek  hősei  valóban  
valamennyien  falun  él-
nek.  A  felszín  ellenére  
nyilvánvaló,  hogy  az  
ilyen  összeállítások  indí-

téka nem  a  valamit  köz-
lés,  hanem  pusztán  ma-
ga  a  közlés.  Következés-
képpen  szinte  teljesen  
mindegy,  hogy  ezen  be-
lül  melyik  az  a  néhány  
novella,  ami  véletlenül  
egymás  mellé  kerül.  
Ilyen  esetekben  lehet  el-
szórakozni  azzal  a  med-
dő  játékkal,  hogy  ki-ki  
felállítja  a  maga  ellen-
névsorát,  hiánylistáját.  

Ezúttal  például  beke-
rült  egy  kedves,  életkép-
szerű  történet  a  már  
1923-ban  halott  Nyeve-
rovtól,  és  bekerült  egy  
ugyancsak  kedves,  élet-
képszerű  történet  az  új  
szovjet  próza  ragyogó  
egyéniségétől,  Suksintól  
is.  Ebben  a  tévéösszeál-
lításban  a  szovjet  iro-
dalmat  olvasó  ember  
tetszése  szerint  behe-
lyettesítheti  mindkettő-
jük  írását  egy  tucat  más  
szovjet  szerző  írásával,  
anélkül,  hogy  a  műsor  
lényegesen  változna.  
Annyi  történne  mind-
össze,  hogy  a  néző  em-

Szirte*  A dám  (Szóvári  Gyula  felvétele)  



Kállai  Feratc,  Bulla  Elma  és  Raja  János  (Szomszéd  András  felvétele)  

ber  másik  két  nevet  is-
merne  meg  az  övék  he-
lyett. 

Mellesleg  Suksinnak  
amúgy  is  csak  a  neve  
volt  jelen;  ami  izgalmas  
és  robbanóan  eredeti  az  
ő  írói  látásmódjában,  
azt  az  összeálb'tásba  
szerkesztett  Falusiak  cí-
mű  novellája  csak  nyo-
mokban  érzékelteti.  Ér-
demes  talán  elgondol-
kozni  ezen  a  jelenségen.  
Vajon  valóban  jó  szol-
gálat-e  a  kimagaslót  kö-
zépszinten  mutogatni  
annak  a  már  mechani-
kusan  működő  beidegző-
désnek  «a  fedezete  alatt,  
amely  szerint  a  tévébeli  
megjelenés  mindenkép-
pen  figyelemfelhívó?  
Vajon  nem  inkább  fi-
gyelemaltató  hatású-e  
például  egy  Suksint  nem  
a  maga  kimagasló  for-
májában,  s  ráadásul  
nem  is  egy  különöseb-

ben  jelentékeny  színvo-
nalú  irodalmi  műsorban  
„eladni"?  Nem  kockáza-
tos-e  ez  a  módszer:  nem  
olvad-e  általa  bele  az  
érték  a  szürkeségbe?  

A  műsor  tehát,  ha  iro-
dalmi  összeállításnak  te-
kintjük,  jobbára  a  rég-
ről  ismert  hibák  ismét-
lődésére  tereli  a  figyel-
met.  Ha  azonban  min-
den  különösebb  kívána-
lom  nélkül  elfogadjuk  
annak,  ami:  négy,  egy-
szerűen  egymás  mellé  
tett  történetnek,  akkor  
felfedezhetjük  benne  a  
szórakoztatás  rég  óhaj-
tott  igényes  formájának  
az  egyik  lehetőségét.  A  
Falusiak  című  műsor  
szórakoztatásnak  igé-
nyes volt.  Solohov  írásá-
nak  kivételével,  amely  
az  elbeszélés  mesterkélt-
sége,  és  a  feldolgozás  ki-
rívó  gyengesége  miatt  
elütött  a  többitől,  kelle-

mes  történeteket  lát-
tunk,  gondos  kidolgo-
zásban,  élvezetes  színé-
szi  alakításokkal.  Csöpp-
nyi  borongó  hangulat,  
egy  csipet  kedves  hu-
mor,  bohókás  szerelem,  
az  elmúlás  átsuhanó  ár-
nyéka  —  mindenből  egy  
kicsi.  Éppen  annyi,  hogy  
egyensúlyban  maradjon  
a  néző  kedélye;  sem  
szélsőségek,  sem  maka-
csul  beléakaszkodó  gon-
dolatok,  netán  éles  
konfliktusok  meg  ne  za-
varják  a  hangulatos  
életképek  szemlélésében.  
Minden  megerőltetés  
nélkül  élvezhettük  Holi-
neczki  Erika  és  Szirtes  
Ádám  életteli  kettősét  
Horváth  Z.  Gergely;  
Rajz  János  játékát  
Zsurzs  Éva;  Gobbi  Hida,  
öze  Lajos  és  Beke  Péter  
humorérzékét  Mihályfi  
Imre  rendezésében.  
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TÍZ KICSI  ESZTERGÁLYOS  
Tíz  kicsi  esztergályos?  

Nem:  a  tíz  fiatal  eszter-
gályosból  álló  szekszárdi  
brigád  feltűnést  keltő  
közös  hirdetést  adott  
föl:  állást  keresnének.  
Déri  János  riporter  és  
Kökényessy  Ferenc  ren-
dező  (Ne)  ...  adj  fel  egy  
hirdetést!  című  televí-
ziós  dokumentumfilmjé-
ben  csöndesen  sorolják  
különös  gesztusuk  okait.  
A  fegyelmiket:  egyikük  
azért  kapta,  mert  nem  
hajtott végre  hibás  tech-
nológiai  utasításokat,  a  
másik  mert  (kétségkívül  
vaskosan)  megfenyegette  
munkahelyi  vezetőjét  az  
akadozó  szerszám-  és  
anyagellátás,  meg  a  
rossz  szervezés  miatt.  
Szeretik  a  szakmájukat  
és  büszkék  a  szaktudá-
sukra.  De  ha  látják  „a  
munka  végét",  ha  más-
napra,  harmadnapra  
nem  marad  tennivaló-
juk,  nem  érdemes  „haj-
tani",  mondják.  Fegyel-
mivel  különben  sem  le-
het  esztergálni,  szögezik  
le,  csak  jó  szerszámmal,  
jó  technológiával.  Meg-
említik  a  szakszervezeti  
iroda  vörös  szőnyeget,  
amelyről  olajos  cipőjük  
miatt  leparancsolták  
óket.  Az  ifjúsági  parla-
mentet,  amelyen  ketten  
is fölszólaltak  ugyan,  ám  
csak  „sematikus  választ"  
kaptak  gondjaikra.  Álta-
lában  nem  hallgatják  
meg  az  embert,  véTífc,  
vagy  csak  meghallgat-
ják. 

A  tiz  fiatal,  a  bripód  
—  úgy  érezte,  hogy  a  
munkahelyi  demokrácia  
megszokott,  bevett  esz-
közei  elégtelenek,  és  
kollektív  rossz  hangula-
tának  kifejezést  adott.  
Jobb  lehetőság  híján:  
apróhirdetésben.  Nem  

biztosak  abban,  hogy  
helyesen  cselekedtek,  de  
azt  határozottan  állítják,  
hogy  csinálniuk  kellett  
valamit.  Kár,  hogy  a  
filmből  nem  derült  ki,  
végigjárták-e  valóban  a  
panasztevés  intézményes  
fórumait,  mert  a  bepa-
naszolt  illetékeseket  a  
riporter  nem  szólaltatta  
meg. 

Tény  viszont,  hogy  a  
brigád  ma  is  a  régi  
munkahelyén  dolgozik.  
Nem  találtak  helyet,  
mint  mondják,  és  a  köz-
vetlen  főnökük  a  hirde-
tés  óta  rendszeresen  
megbeszéli  velük  a  
munkát.  „Rendes"  —  
minősítik.  Az  üzemben  
némi  rosszallással  „a  
hirdető  tízek"-ként  em-
legetik  őket. Az  igazgató  
is,  aki  fiatalember  létére  
öreges,  lekezelő  megbo-
csátással  beszél  „izgága-
ságukról",  a  „feltűnési  
vágyról",  amiben  indíté-
kukat  látja; meg  a  mun-
kaügyi  döntőbizottság  
elnöke  is,  aki  csupán  
csínynek  tekinti  az  egész  
ügyet.  Noha  mindketten  
tudják  —  és  megerősíti  
néhány  szóban  égy  szak-
szervezeti  meg  egy  
KISZ-vezető  is  —,  hogy  
a  hirdető  brigád  „rossz  
hangulata"  nem  kirívó  
jelenség  az  üzemben,  s  
hogy  a  hirdetés  csak  a  
valóságos  belső  problé-
mákat  jelzi,  mégis  feltű-
nően  bosszankodnak  a  
nyilvánosság  miatt.  
Mintha  nem  is  a  tíz  fia-
tal  esztergályos  „feltű-
nési  vágya"  ingerelné,  
hanem  inkább  a  saját  
eltűnési  vág-yuk  vezérel-
né  őket:  vonakodva  
mondanak  véleményt.  
És ez  mindenesetre  hite-
lesíti  a  brigád  tagjainak  
szavait. 

Tíz  kicsi  esztergályos  
elindult.  Nem  mentek  el  
más  munkahelyre,  pe-
dig  nyilván  ez  volt  az  
eredeti  szándékuk.  És  
egyszerűbb,  kényelme-
sebb,  szokásosabb  is  lett  
volna,  föl  sem  tűnik.  De  
mert  egyetértettek  az  
okokban,  egyetértésüket  
ki  is  fejezték.  

Kiléptek  a  szokásos  
keretek  közül,  új  —  szo-
ciológiai  műszóval:  in-
formális  —  megoldást  
kerestek  a  munkahelyi  
demokrácia  képletére.  
És  ez  —  mindenképp  
méltó  a  rokonszenvre.  
Ha  rajtam  múlna,  nagy  
eredményként  számíta-
nám  be  nekik  a  szocia-
lista  brigád  címért  folyó  
versenyben.  Mert  a  de-
mokrácia  nálunk  még  
mindig  ünnepi  szólam-
nak  számít  inkább.  S  
mert  aligha  van  nehe-
zebb  dolog,  mint  „de-
mokráciásdit  játszani"  
jólismert  emberek  hét-
köznapi  közegében,  X  
szaktárs  és  Y  elvtársnő  
véleményével  dacolva,  
Jani  bácsi  atyai  és  Mari  
néni  anyai  jóindulat  
diktálta,  szelíd  fenyege-
tései,  barátok,  haverok  
szemhunyorítón  cinkos  
vagy  legyintő-lemon-
dóan  cinikus  „Ugyan  
hagyd  már!"-jai  között.  
De  ez  a  játék,  és  ennek  
a  játékszabályai,  azt  hi-
szem,  manapság  mu-
laszthatatlan  lecke  min-
denki  számára.  Ezért  
tartom  elgondolkodtató-
nak  a  film  végére  vágott  
másik  hirdetést,  mely-
ben  egy  másik  szekszár-
di  üzem  asztalosbrigád-
ja  keres  —  „Heten  va-
gyunk"  jeligével  —  új  
munkahelyet.  Hét  kicsi  
asztalos? 

VARJAS  ENDRE  



Ha  mi,  halottak,  föltámadunk  
IBSEN  SZÍNPADA  KÉPERNYŐN  

Születésének  százötve-
nedik  évfordulóján  Ib-
sen,  színpadnak,  drámá-
nak,  színműszerkesztés-
nek,  mint  szakmának  
mestere,  érdekes  bizo-
nyossággal  lepte  meg  a  
szakmán  kívüli  nézőt,  és  
kemény  igazat  árult  el  
életműve  egynémely  
eleméről.  Utolsó  színpa-
di  műve,  a  Ha  mi,  ha-
lottak,  föltámadunk  cí-
mű  drámai  epilógus,  a  
képernyő  kíméletlen  na-
gyítóján,  s  kíméletlen  
csökkentőjén  ugyanak-
kor,  leleplezte  magáról  
—  s  úgy  tetszik,  nem-
csak  önmagáról  —  mi  
benne  a  tartós,  mi  a  ha-
mar  mulandó.  Bizonyos-
sággal  szolgált  szakmán  
kívüli  nézőknek  is,  kik-
nek  annyit  húzták  a  fü-
lébe  a  realizmus  üdvö-
zítő  voltát,  hogy  már-
már  kételkedni  kezdett  
benne,  bizonyossággal  
szolgált  afelől,  hogy  Ib-
sennek  e  drámában  kü-
lönös  affektációkkal  je-
lentkező  szimbolizmusa  
pusztult  el  a  műben  a  
leghamarabb,  lélektani  
realizmusa  pedig  olyan  
modern  maradt,  hogy  
pszichológiai  aberrá-
ciókban  előszeretettel  

l ukacs  Sándor  és  Almást  Éva  (Zih  Zsolt  felvétele)  

jártas  mai  színpadi  neu-
rózisok  is  megirigyelhet-
nék  tőle.  Sőt,  moder-
nebb,  mert  kevésbé  nya-
katekert,  kevésbé  kere-
sett  és  szándékolt,  mint  
emezekben,  természete-
sebb,  igazabb  és  való-
dibb,  röviden:  reálisabb  
s lélektanilag  jobban  kö-
vethető.  Ibsen  drámai  
művészetének  ez  az  epi-
lógusa  —  hét évvel  e  mű  
keletkezése  után  bekö-
vetkezett  haláláig  nem  
írt  többet  színpadra  —  
ez  a  színpadi  hattyúdal  
önmagán,  mintegy  kí-
sérleti  példányon,  bizo-
nyította  be,  hogy  műve-
ket  csak  a  beléjük  elrej-
tett  valóság  ereje  hitele-
sít  és  tart  életben,  min-
den  rájuk  lakkozott  mo-
dorosság  s  divatszín  el-
pusztul  róluk.  

Ruszt  József  egész  
rendezése,  beleértve  We-
genast  Róbert  hangsú-
lyozottan  színpadias  
díszletét,  arra  töreke-
dett,  hogy  már-már  a  
néző  orra  alá  dörgölje  
Ibsen  drámai  formálásá-
nak  papírmasé,  gyorsan  
gyűrődő,  affektált  ele-
meit.  a  hamar  pusztuló  
külsőségeket.  Viszont  
egyszersmind  hajszál-

pontosan  kidolgozza  és  
kidolgoztassa  a  színé-
szekkel  a  mű  tartalmát,  
a  gondolati  problémákat  
és  a  döntő  lélektani  
konfliktust,  amely  elé  
művész  —  s  nemcsak  
Ibsen-korabeli  művész  
—  életműve  vagy  élete  
megvalósításának  vá-
laszútján  kerülhet.  

A  rendezőnek  ez  a  
szándéka  kivételesen  
egyöntetű,  nagynak  ne-
vezhető  színpadi  elő-
adást  eredményezett  a  
képernyőn,  végsőkig  ki-
dolgozott,  tehát  teljes  
gesztustól  apró  mimiká-
ig  ellenőrzött  színészi  
alakításokkal,  rendkívül  
finom  pszichikai  reagá-
lásaival  e  kamarajáték  
néhány,  jól  megválasz-
tott  szereplőjének.  Ezek-
be  a  reagálásokba  bele-
fértek  a  legkülönbözőbb  
lelkialkatok  árnyalatai,  
a  kíméletlentől  az  egész-
ségesen  át,  az  érzékeny-
től  a  túlérzékenyen  át  
egészen  az  aberráltig  öt  
remekművű  alakításban:  
Törőcsik  Mariéban,  Gá-
bor  Miklóséban,  Almási  
Éváéban,  Békés  Ritáé-
ban  és  Lukács  Sándoré-
ban.  Még  egy  mellékes  
szerepből  is  hitelés,  élő  
alakot  tudott  teremteni  
a  rendező  figyelme  és  a  
színész,  Paudits  Béla  
készsége. 

A  Ha  mi,  halottak,  
föltámadunk  televízió-
változatával  úgy  jelent  
meg  Ibsen  színpada  a  
képernyőn  az  író  más-
félszázados  évforduló-
ján,  ahogyan  Ibsen  élet-
művét  átörökíteni  kell:  
a  maradandót  világosan  
elválasztva  benne  a  mu-
landótól. 

M Á T R A I - B E T E G H  B Í X A  



VISSZATÉRVE 
A  SOROKSÁRI  
ÚTRA 

Megnőtt  a  dokumen-
tumfilmek  hitele,  tekin-
télye  és  népszerűsége.  
Ez  a  jelenség  mindenek  
előtt  a  televizió  nézőszá-
mával  magyarázható,  
mert  a  dokumentumfil-
mek  a  mozik  műsorán  
sohasem  találkoznak  
annyi  nézővel,  mint  a  
képernyőn,  még  akkor  
sem,  ha  a  TV  kései  
adásidővel  csökkenti  
egynémely  kimagasló  
saját  alkotása  esélyeit.  
Ez  egyik,  a  matematikai  
ok.  A  másik  —  s  ez  a  
nyilvánvalóbb  —  az  az  
örvendetes  tünet,  hogy  a  
televízió  felhagyott  a  
langyosvízben  áztatott  
álproblémák  felhánytor-
gatásával,  s  belenyúlt  az  
igazi  társadalmi,  gazda-
sági  gondok  forró  üst-
jébe.  Az  utóbbi  hóna-
pokban  jó  néhány  ma-
gasfeszültséggel  töltött  
dokumentumfilm  szere-
pelt  a  műsoron.  Ezek  
közé  tartozik  Zolnay  Pál  
és  alkotótársai  megis-
mételt  látogatása  a  So-
roksári  úton.  

Hat  évvel  ezelőtt  fil-
met  forgattak  Soroksári  
út  160.  címmel.  Ez  a  
házszám  a  Szerszámgép-
ipari  Művek  gyártelepé-
nek  címe,  ahol  Zolnay  
Pál  arra  keresett  vá-
laszt,  mi  az  oka  az  elké-
pesztő  arányú  munkás-
vándorlásnak?  Az  alko-
tók  1977-ben  visszatér-
tek  a  Soroksári  útra.  
Tartani  lehetett  attól,  
hogy  a  visszatérés  fel-

melegíti  az  első,  a  fesz-
tiváldíjas  film  gondolati  
tartalmát  és  képi  kifeje-
zésformáját,  az  új  alko-
tás  azonban  elkerülte  
ezt  a  buktatót.  Zolnayék  
nem  ismételtek,  hanem  
rajtaütöttek  a  gyáron,  és  
fölkérdezték  a  régi  lec-
két.  Az  eredmény  léleg-
zetelállító  izgalom.  Jobb,  
mint  a  sablonkrimik,  
mert  nyersen  és  fara-
gatlanul  őszinte,  s  ar-
ról  beszél,  amiről  mil-
liók  beszélnek.  Miért  
nincs  elég  szakmunkás,  
és  miért  keringenek  a  
dolgozó  emberek  a  szak-
mához  tartozó  vállalatok  
személyzeti  osztályainak  
ördögi  körében?  

A  meg-megmerevedő  
munkásarcok  és  az  alá-
vágott  szöveg  indulatos  
fogalmazásai nemcsak  az  
ötven  filléres  órabér-
többlet  alapképletét  
szaggatták  szét.  Az  esz-
tergapadok  mellől  remek  
ügyész-fejek  emelkedtek  
fel  és  elmondták  a  ma-
guk szenvedélyes  vádira-
tát  a  szervezetlenségről,  
a  tehetetlenségről,  a  
kooperációban  jelentke-
ző.  immár  végzetesen  la-
za  fegyelemről.  A  dol-
gozni  —  és  persze:  tisz-
tességes  pénzt  keresni  —  
óhajtó  munkásokkal  
szemben  a  vezetés  kínos  
defenzívában  keresett  
menedéket.  Az  operatőr  
Ragályi  Elemér  profilo-
kat  és  félarcokat  fény-
képezett,  s  ha  totálban  
ábrázolta  valamelyik  

gyári  vezetőt,  az  arc  a  
tótovaságot  mutatta.  

Az  anyaghiány  miatt  
bekövetkező  két-három  
hetes  lógásokat,  az  egy-
hetes  hóvégi  hajrát,  a  
tisztítatlan  öntvények  
sorsát  panaszolta  fel  a  
vezetés  olyan  üzemben,  
ahol sorskérdés  az ezred-
milliméteres  pontosság-
gal  elvégzett  munka,  
mert  a  külföldi  vevő  
elektronikus  mérőeszkö-
zökkel  dolgozik  átvétel-
kor.  Gyanítani  lehet,  
hogy  ez  a  helyzet  nem-
csak  a  SZIM  Soroksári  
úti  üzemére  jellemző,  
így  van  —  így  lehet  —  
ez  másutt  is, a  láncreak-
ció  törvényei  szerint.  
Kegyetlenül  igaz  és  ke-
mény  filmmel  lepte  meg  
Zolnay  Pál  és  stábja  a  
nézőket.  Két  film  több,  
mint  fél  évtizedes  idő-
különbséggel,  felfűtött  
indulattal  követeli  a  
harmadik  részt.  A  fele-
lősségrevonás  keserves  
procedúráját,  hogy  a  né-
zőmilliók  e  hatékony  és  
gyakran  megrázó  sokko-
lás  után  bizonyos  elégté-
telhez  jussanak:  az  igaz-
mondó  dokumentumfilm  
az  ipari  bürokrácia  szö-
vevényében  utat  vágott.  
Mert  a  Soroksári  úti  
második  látogatásból  az  
derült  ki,  hogy  a  mun-
kaerővándorlás,  a  fella-
zult  termelési  fegyelem  
terén  semmi  sem  válto-
zott. 

Csak  a  szöveg.  
BARÓTI  GÉZA  



A  NÉPBIZTOSOK  PERE  
A  Forradalmi  Ifjúsági  Napok  ünnepi  produk-

ciójának  szánta  a  Magyar  Televízió  a Per  című  do-
kumentumjátékot,  amely  emlékeztetni  kívánt  arra  
a  megrendítő  hatású  és  a  szó  szoros  értelmében  
drámai  feszültségű  perre,  amelyet  a  népbiztosok  
pere  címmel  ismerünk.  A  Horthy-korszak  ezzel  a  
perrel  diszkreditálni  akarta  a  tanácshatalmat,  a  
proletárdiktatúrát,  az  egész  ország  közvéleménye  
előtt  akarta  személyükben  is  lejáratni,  megbélye-
gezni  a  magyar  népbiztosok  testületét.  Tíz  nép-
biztos  került  bíróság  elé.  Természetes,  hogy  a  kü-
lönböző  indíttatású,  sorsú  emberek  másként-más-
ként  reagáltak  a  vádakra,  de  már  a  tárgyalás  
folyamán  világossá  vált,  milyen  erkölcsi  erő  lako-
zik  bennük.  Kötetnyit  lehetne  idézni  a  per  belső  
történéséből,  de  érzékeltetésül  csak  Bokányi  De-
zső  szavaiból  jegyzek  fel  néhány  mondatot.  Ez  a  
legendás  kommunista  parasztvezér  a  tárgyalóte-
remben  is  kifejezte  mindazt,  amit  életével  képvi-
selt.  így  beszélt:  „Amióta  az  emberiség  él,  min-
dig  voltak  lázadók.  És  mégis  merem  állítani,  hogy  
kizárólag  azoknak  a  felségsértőknek  és  lázadók-
nak,  akik  évszázadok  folyamán  az  emberi  szabad-
ságért  folytatott  küzdelmeknek  estek  áldozatul,  
azoknak  köszönjük  azokat  a  szabadságjogokat,  
amiket  ma  élvezünk.  A  nagy  francia  forradalom  
véres  volt,  nagyon  véres  és  ma  mégis  tudjuk,  
hogy  az  egész  civilizált  világ  mennyit  köszönhet  
a  szabadság  terén  ennek  a  forradalomnak."  De  
hozzá  hasonlóan  szólottak  a  legjobbak  valameny-
nyien.  Mindezt  annak  érzékeltetésére  is  érdemes  
felidézni  hogy  hangsúlyozhassuk:  a  tévéjáték  
készítői,  bár  különös  átkomponálással  sejtetni  
engedik  a  per  lefolyását,  az  atmoszféra  teljes  drá-
maiságát  azért  sem  tudták  átélhetővé  tenni,  mert  
dokumentumról  beszélnek  és  közben  valamiféle  
dokumentarista  drámaszerkezetet  hoztak  létre,  
amelyben  három  típusban  kívánták  a  tíz  vádlott  
lélekrajzát  összefogni.  Ez  a  módszer  rendkívül  
felemás  eredményt  hozott.  Elveszett  a  történelmi  
valóság  forrósága  és  hűsége.  A  Bohó  Róbert  és  
Sipos  Tamás  forgatókönyvében  ábrázolt  emberek  
inkább  csak  illusztrálják  a  nagy  pillanatot,  mint-
sem  bizonyítják  a  szituáció  történelmi  és  társa-
dalmi  távlatait.  Az  ifjúságnak  szánták  a  játékot,  
de  minden  jó  szándék  ellenére  Iefokozottan  „ i f jú-
ságivá"  vált  a  drámai  játék,  mert  akarva-akarat-
lanul  az  összevonás  sematizálta  a  jellemeket.  A  
színészek  valóban  remekeltek,  pedig  alakjukat  
eléggé  egysíkúvá  tette  a  bonyolítás  módja.  Mata  
János  rendezése  megpróbálta  visszaadni  a  per  drá-
mai  atmoszféráját,  de  éppen,  mert  jelképekkel  
kellett  valóságot  ábrázolni,  foglya  maradt  ennek  a  
felemás  koncepciónak.  Hatást  csak  azzal  tudott  
kiváltani,  amikor  a  szövegekből,  a  magatartások-
ból  kihallottuk  a  valóság  hangjait.  

1LLES  JENŐ  

A  CÍMLAPON:  
Margarita  Tyerehova  a  
T ü k ö r  című  szovjet  
film  női  főszereplője.  
Rendező:  Andrej  Tar-
kovszkij 

filmvilág 

XXI .  évf.  8.  sz.  Fi lm-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal  :  Budapest  
VII.,  Lenin  körút  9—11.  
Te l e fon :  221-285.  Levél-
c ím:  1906  Postaf iók  223  
Terjeszt i  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  <1900  KHI .  Buda-
pest  V „  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  d í j  '/,  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Ku l túra "  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest.  Postaf iók  149.  

78.2516 
Egyetemi  Nyomda  
Budapest 

Felelős  vezető :  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  
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