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CSÉPLŐ  GYURI  
A  CIGÁNYTELEPTŐL  A  „FALUSZÉLI  HAZAKIG"  

Olykor  egy  falutól  a  cigánytelep  
csak  jó  kőhajításnyira  esik,  de  ha  
valaki  a  cigánysorról  akar  eljutni  
a  faluszélig,  van  úgy,  hogy  az  utat  
se  látja  be.  Más  el  se  indul,  vagy  
ha  elindul  is,  csak  fia  vagy  unokája  
jut  el  a  faluig.  Megint  más  talán egy-
két  év  alatt  meg  is  teszi.  Mert  ezt  az  
utat  nem  a  láb  tapodja  ki,  hanem  a  
lélek.  S  az  nehezebben  mozdul,  a  
cigánytelepen  túl  hamarabb  fölseb-
ződik. 

Filmek  egész  sora  szól  erről  az  út-
ról,  nehézségeiről  és  szükségességé-
ről;  gyöngéd  gyermeklírával,  mint  
Sára  Cigányokja,  a  megalázott  em-
ber  fájdalmával,  mint  a  Földobott  
kő  komor  cigánytelepi  epizódja;  en-
nek  az  útnak  a  drámája  tör  át  a  
Meztelen  vagy!  zaklatott  vízióin,  a  
cigányfestő  Balázs  János  lángoló  szí-
nein  keresztül  (Gyöngyössy  Imre);  
erről  az  útról  szól  az  elért  cél  elé-
gedett-kesernyés  emlékező  hangján  
a  Pedig  ...  (Csöke  József);  ez  szólal  
meg  a  komlói  cigánygyerekek  derűs,  
mégis  számonkérő-agresszív  mese-
és  rajzfantáziájában  (Macskássy  Ka-
ti  animációs  filmjében).  S  nem  utol-
sósorban,  a  probléma-látás  világos-
ságával,  erről  szól  ifj.  Schiffer  Pál  
két  dokumentumfilmje,  a  Faluszéli  
házak  és  a  Mit  csinálnak  a  cigány-
gyerekek,  és  most,  ezek  folytatása-
ként,  a  Cséplő  Gyuri.  

Barátságos,  kedves  mosolyú,  be-
szédes  arcú  fiatalember  Cséplő  
György.  Németfalu  határában  él  csa-
ládjával,  rokonaival  a  cigánysoron,  
melyet  éppen  az  ő kérésére  nevezett  
el  a  tanácselnök,  mint  megtudjuk,  
Jókai  utcának.  Cséplő  két  általánost  
járt,  írni-olvasni  valahogy  tud,  élénk  
esze,  jó  felfogóképessége  van.  ö  in-
tézi  a  cigánytelep  dolgait,  hozzá  for-
dulnak  tanácsért  a  többiek.  A  kö-
zeli  állami  gazdaság  földjén  dolgo-
zik  időnként,  de  szeretne  többet  ke-
resni,  kikerülni  a  cigánytelepről,  
szégyelli.  Ez  vértezi  fel  az  útnak  in-
dulásra.  Másra  vágyik,  nem  sokra,  
talán  csak  húsz-huszonötezer  megta-
karított  forintra  valamelyik  OTP-
ben,  hogy  megkapaszkodhasson  csa-

ládjával  ama  „faluszéli  házak"  kö-
zelében,  ami  egyik  fő  témája  volt  
Schiffer  Pál  (és  Andor  Tamás  opera-
tőr)  74-ben  bemutatott  dokumentum-
filmjének. 

A  Faluszéli  házak  az  életforma  
hirtelen  megváltozásának  hatá-
sát  mutatta  meg  a  családok  gon-
dolkodására,  új  igényeikre,  szoká-
saikra,  egész  habitusukra.  Sok  szó  
esett  a  Csé-házakba  költözésről,  de  
kevés  az  életforma-váltás  tudati  elő-
feltételeiről,  még  kevesebb  anyagi  
bázisának  megteremtéséről;  a  cigány-
teleptől  a  faluszélig.  A  cigánysoron  
maradók,  a  putrijukhoz  ragaszkodók  
inkább  csak  negatív  példaként  sze-
repeltek  ott.  A  film  még  nem  kér-
dezett  rá  maradiságuk,  „lelki  tunya-
ságuk"  egyéb  okaira,  legalábbis  
anyagi  hátterére.  

Schiffer  is  érezte  a  hiányt;  tudta,  
hogy  az  életforma-váltás  még  a  „fa-
luszéle"  előtt  dől  el,  s  hogy  nem  kis  
szerepet  játszik  ebben  e  változás  
anyagi  bázisa.  Még  akkor,  74-ben  
papírra  vetette  egy  harmadik  cigány-
dokumentumfilm  forgatókönyvének  
vázlatát.  A  könyv  alapgondolatát  így  
fogalmazza  meg:  „Nem  gondolkodás-
módjukat  kell  megváltoztatni,  hanem  
helyzetüket."  Kevésbé  apodiktiku-
san:  a  cigányok  munkavállalásáról,  
munkalehetőségeiről  és  foglalkozási  
struktúrájáról  készülne  film,  „befe-
jező  részeként  a  magyarországi  ci-
gány  lakosság  életével  foglalkozó  
dokumentumfilm-sorozatnak". 

Kár,  hogy  nem  készülhetett  el  az  
előző  kettő  közvetlen  folytatásaként.  
Várni  kellett,  nem  sokat,  de  éppen  
elég  időt  ahhoz,  hogy  a  probléma  
felismerés  heve,  a  válaszkeresés  iz-
galma  csituljon.  A  téma  megszokott  
lett  mind  a  rendező,  mind  a  forgató-
könyv  társírója.  Kemény  István  szá-
mára;  úgy  érezhették,  keresztül-ka-
sul  ismerik  a  problémát  (ami  min-
den  bizonnyal  igaz),  de  ez  azzal  a  
veszéllyel  is  járt,  hogy  a  téma  ön-
álló  élétre  kelt  fejükben  szereplők-
kel,  sztorival  együtt;  számukra  is  
észrevétlenül,  a  valóság  spontanei-
tása.  esetlegességei  fölé  nőttek  e  va-



lóságról  alkotott,  megbízhatóbb-
nak  érzett  gondolataik.  Ügy  vélték,  
tisztább  képet  kapnak,  ha  a  valósá-
got  a  példázat  szintjére  egyszerűsí-
tik.  '  

Ha  összehasonlítjuk  Schiffer  ko-
rábbi  két  filmjét  a  Cséplő  Gyuri-val.  
feltűnő,  hogy  ez  utóbbi  mennyire  
információszegény  a  főtéma,  a  film  
alapproblémája  szempontjából;  a  
valóság  képe  helyett  megjelenik  az  
illusztrációja,  természetesség  helyett  
dekoratív  vagy  célzatos  elrendezett-
ség.  Az  út  „a  putritól  a  faluszéli  há-
zig"  előre  eltervelt,  sima,  emelkedők  
nélküli,  buszjáratos,  amelyen  ha  áll-
nak  kisebb-nagyobb  akadályok  —  
tudálékos  munkaügyis,  szállásgondok,  
nehéz  munka,  városi  közöny,  magá-
ra  maradottság,  társkeresés  nehéz-
sége  —  inkább  csak  jelzésként,  pél-
dázat  kedvéért.  Ez  nem  az  a  társa-
dalmi  és  tudati  probléma,  ami  a  Fa-
luszéli  házak  hátterében  meghúzó-
dott.  Annak  csak  színes,  gyermek-
mese  változata.  

A  Cséplő  Gyuri  megrekedt  a  do-
kumentumfilm  és  a  játékfilm  között;  
előbbinek  már  nem  egészen  hiteles,  
utóbbinak  túlságosan  egyszálbélű,  
kidolgozatlan,  fordulat  nélküli.  Más  
szóval  fejezve  ki:  natúr  szereplői  az  
élet  szintjén  tipikusak,  (dokumen-
tumfilmben  ez  alapkövetelmény),  já-
tékszinten  azonban  a  legkevésbé  sem  
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tipizáltak.  Más  kérdés,  hogy  natúr  
szereplőkkel  ezt  hogyan  lehet  elér-
ni.  fAz  utóbbi  időbén.  akadt  rá  pél-
da:  a  natúr  szereplők  egy  egész  élét-
formát,  gondolkodási  módot,  társa-
dalmi  helyzetet  dokumentáltak  adott  
jellemük,  személyiségük  határain  
belül  —  játékszinten.)  

Schiffer  Pál  filmje  (operatőr  An-
dor  Tamás)  keveri,  bár  nem  szeren-
csésen,  a  két  műfaj,  elemeit.  Sajnos,  
kevés olyan spontánul  felizzó,  az  em-
beri  lélek  és  a  társadalom  mélyréte-
gébe  világító  jelenet  van  a  filmben,  
mint  a  németfalusi  kocsma  pityókos  
parasztjainak  s  a  közéjük  szorult  két  
cigánylegénynek  parázsló  vitája,  
vagy  a  téglagyári  „közös  udvar"  ma-
gyarjainak  cigányperpatvara,  egy-
másba  zsúfolt,  putriszerű  lakásuk  
megdöbbentő  képe.  Itt  nemcsak  a  
látvány  emlékeztet  a  cigánytelepre,  
de  az  emberek  belső  világa  is.  Amit  
így  is  fogalmazhatunk:  cigánynak  
lenni  egy  bizonyos  értelemben  anya-
gi  és  szociális  rétegkérdés.  Vagy  néz-
zük  Rézműves  Jóska  és  Cséplő  
György  találkozását;  a  cigányklub-
beli  értelmiségi  asztalt,  ahol  akarat-
lanul  árulkodó  mosolyok,  szemvilla-
nások  jelzik  azt  a  meleg  részvéttel  
teli  lekezelést,  ami  részükről  a  világ-
ba  most  kimerészkedő,  tanulatlan  
cigánynak  kijár;  hasonlítsuk  e  néhá-
nyat  össze  azokkal  az  üresen  futó,  
illusztratív  képsorokkal,  mint  a  he-
lyi  KISZ-titkár  bemutatkozása  az  
állami  gazdaság  földjén  kapáló  ci-
gányoknak,  a  tüdőgondozó  orvosá-
nak  didaktikus  jelenete,  a  fóliasátor  
alatti  cigánytelepi  gyűlés,  a  Pestre  
érkezés,  a  szállodaszobában  való  tén-
fergés.  a  munkát  keresés  kimester-
kélt  hosszadalmassága,  s  még  sorol-
hatnám,  melyek  nemcsak  hogy  nem  
keltik  fel  a  tétovaság.  elveszettség,  
társtalanság.  a  magány  érzését,  de  
nem  is  elég  világosan,  egyértelműen  
illusztrálják.  Még  kevésbé  jelzik  a  
központi  alakok  jellembeli,  tudati  
formálódását.  Azt  mondhatnám,  
hogy  miközben  a  film  állandó  moz-
gásban  van,  helyzetek,  helyszínek  
változnak,  azok  az  alakok,  akikre  
elsősorban  figyelni  kellene,  valója-
ban  mozdulatlanok.  

Schiffer  Pál  a  Cséplő  Gyuri-ban  
azt  a  módszert  alkalmazta,  hogy  ki-
talált,  feltételezett  egy  cigánysorsot,  
egy  életút  sémát,  s  az  általa  fordu-



Cséplő  György  és  Rézműves  József  (Jávor  István  felvételei)  

latnak,  lényegesnek  vélt  szakaszok-
ra  egy-egy  szituációt,  rögtönzéssze-
rűen  megjátszható  helyzetet  terem-
tett.  Kiválasztott  szereplői  kitűnő  
médiumok  erre:  beszédkészek,  gyors  
felfogásúak,  szívesen  és  őszintén  
„tálalják"  magukat,  tarka-barka  
egyéniségüket.  Ha  félreértést  nem  
okozna,  azt  mondanám,  ezért  van  
aztán  az,  hogy  a  Cséplő  Gyuri,  hepe-
ning-szinten,  egy-egy  helyzeten  belül  
sok  spontán  adódó  érdekességet,  
megfigyelést,  igaz  pillanatot  nyújt.  
De  következik  az  újabb  mesterkélt  
szituáció,  s  megint  csak,  mint  mon-
dani  szokták:  „állóhelyzetből"  in-
dulva;  pontosabban,  egy  újabb  fel-
tételezésből.  Szerencse  dolga,  hogy  
melyikből  mi  jön  ki,  de  a  legritkáb-
ban  az,  ami  az  alkotók  szándéka  
volt. 

Az  állt  nyilván  szándékukban,  
hogy  a  valóságos  Cséplő  György  sa-
ját  életét  élje  a  filmen,  de  az  a  sors.  
vagy  kaland,  vagy  sztori,  amit  a  fil-
men  neki  tulajdonítottak,  nem  az  
övé,  hanem  egy  feltételezett  Cséplő  
Gyurié.  Ez  utóbbi  tehát,  az  alkotók  
szándéka  ellenére,  pusztán  (előírt,  de  
megíratlan)  szereppé  vált.  amit  át  
lehet  élni,  jól  rosszul  meg  is  játsza-
ni,  de  a  valóságba  visszahelyezni  —  
bármiként  is  egymásba  kopírozódik  
György  és  Gyuri  —  már  csak  illú-
zióként  lehet.  

Akiknél  ez  az  illúzió  olyan  erős.  
hogy  a  Cséplő  Gyurit  játékfilmnek  
érzik  (elfogadják  válóságként  a  fel-
tételességet,  a  csak  képzeltet),  bizo-
nyára  heves  vitát  folytatnak  majd  
azokkal,  akik  a  dokumentumfilmet  
kérnék  számon  a  rendezőtől.  Ennek  
a  vitának  már  meg  is  van  az  alap-
hangja.  Köllő  Miklós,  a  gyártó  stú-
dió  vezetője,  így  foglalta  össze  a  
filmet:  „A  sohsem  mozduló  ősközös-
ségből  indul  világgá  Cséplő  Gyu-
r i . . .  a  süppedt,  de  biztonságos  put-
rifészekből  a  rémítő  ismeretlenség-
be.  Cigánysors?  I g e n . . .  De  több  is  
annál."  És  idézi  Simon  István  egy  
negyedszázada  írt  versét,  melyet  
akkor  szülőfaluja  jövőt  ízlelgető  pa-
rasztjainak  szánt:  „Az  a  nehéz  . . .  
menni,  maradni" . . .  ,.az  a  nehéz  . . .  
egy  pillanatra  /  a  mindenséget  tenni  
l a t r a . . . "  És  hozzáfűzi:  ..A  fölfelé  
emelkedők  gondja  közös,  a  félelmük  
hasonlatos".  Tökéletesen  igaza  van  
Köllőnek.  Ez  volna  igazi  mondandó-
ja  a  Cséplő  Gyurinak. . . ,  ha  já-
tékfilm  volna.  De  amíg  nem  az.  azt  
az  áttétel  nélküli  valóságot  is,  azo-
kat  a  valóság  formálta  sorsokat  is  
számonkérhetjük  tőle,  melyek  ha  
nyersebben,  ha  nyugtalanítóbban,  de  
világosabban,  őszintébben  is  tükrö-
zik  az  utat  „a  putritól  a  faluszéli  
házakig".  A  valóságos  problémát.  

HEGEDŰS  ZOLTÁN  



CHILEI  KANTÁTA  
Fakó  tájban,  vézna  fakeresztek  

közt  egy  asszony  figyel,  mozdul,  jár-
kel  izgatottan.  Sziréna  búgása,  tömeg  
kiabáló  hangjai,  meghatározhatatlan  
lárma  szűrődik  ide  messziről.  Lassan  
szánja  rá  magát  a  kamera,  hogy  el-
távolodjék  a  hangzó  eseményektől  
magát  tétovázva  távoltartó,  magá-
nyos nőtől,  s  megmutassa  a sivár  táj-
ban  lármásan  közeledő  embereket:  
a  sztráj kólókat.  S  a  gépmozgással  
egyidejűleg  —  tehát  „velünk  együtt"  
—  a  magányos  asszony  is  megindul  
a  tömeg  felé:  a  gyülekező  sdkaság  
őt  is  magához  vonzza.  

Ezzel  a  képsorral  indul  Humberto  
Solás  ú j  filmje,  a  Chilei  kantáta.  
Megragadó,  egy  bizonyos  reálista  stí-
lust  intonáló  képsor;  biztos  mester-
ségbeli  tudásról  tanúskodik:  a  fe-
szültségkeltésnek  nem  csupán  ruti-
nos.  de  tartalmilag  tökéletesen  indo-
kolt  megvalósítása  ez  az  expozíció.  
Ám  csakhamar  kiderül,  hogy  a  rea-
lista  történetszövésnek  csupán  ele-
meit  találhatjuk  a  neves  kubai  ren-
dező  munkájában.  

Az  észak-chilei  pampa  salétrom-
bányászai  gyűlésen  határozzák  el.  
hogy  nem  hajolnak  meg  az  angol  



bányatulajdonosok  akarata  előtt,  be-
vonulnak  Iquiquébe,  s  az  ottani  gyári  
munkások  támogatásával  folytatják  
sztrájkjukat.  A  városban  sikertelen  
békítő  tárgyalást  folytatnak  munkál-
tatóikkal  a  polgármesteri  hivatalban,  
majd  a  hatalom  elhatározza,  hogy  
katonai  erővel  vet  véget  a  megmoz-
dulásnak.  így  kerül  sor  a  Santa  Ma-
ria  de  Iquique-i  vérfürdőre,  amelyet  
1907  óta  napjainkig  számos  irodalmi,  
zenei,  színházi  s- immár  mozi-alkotás  
is  tárgyául  választott.  (Solás  filmjé-
vel  egyidejűleg,  Mexikóban  forgatta  
ugyanerről  ú j  filmjét  a  chilei  Migu-
el  Littin  is,  Feljegyzések  Marusiaból  
címmel.) 

Ez  a  történet  magában  véve  még  
részletdús  emberábrázolásra,  feszült-

séggel  terhes,  izgalmas  cselekmény-
szövésre  is  módot  adna;  Humberto  
Solás  azonban  nem  ezt  az  utat  vá-
lasztotta,  nem  abban  az  irányban  ve-
zette  tovább  filmjét,  amelyet  kijelölt  
magának  műve  első  jelenetében.  
Mert  mindjárt  a  második  jelenet,  a  
rögtönzött  gyűlés  a  salétrombánya  
barakk  irodaépületei  előtt,  —  már  
egészen  más  szemléletmódról  árul-
kodik.  Ez  az  epizód,  amely  egyebek  
közt  arra  volna  hivatott,  hogy  a  
film  későbbi  főszereplőit  bemutassa,  
csupán  arculatukat,  külső  megjele-
nésüket  képes  elénk  tárni  e  hősök-
nek  —  Ruiznak,  a  sztrájk  szervező-
jének,  akit  a  máskülönben  nagysze-
rű  chilei  színész.  Nelson  Villagra  ala-
kít:  a  hevesvérű,  önzetlen  lelkesedés-
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tői  égő  Eliasnak  (Eric  Heresman)  és  
a  magányos  asszonyt  játszó  Shenda  
Románnak  —,  mert  szavaik:  hévvel  
mondott,  mégis  kopogó  frázisok.  A  
film  már  ezen  a  ponton  átvált  a  po-
litikai  töltésű  drámából  — a  politikai  
jelszavak  illusztrációjává.  

S  aztán  már  szinte  törvényszerű,  
hogy  az  illusztráció,  „vonalán"  ha-
ladjon  is  tovább.  Azok  a  jelenetek,  
amelyek  jelenidőben  (1907-ben)  ját-
szódnak,  egytől  egyig  megmaradnak  
eme  első  gyűlésnek  a  művészi  szint-
jén:  a  forgatókönyvíró-rendező  mel-
lőzi  a  részletgazdag  emberábrázolást,  
s  markánsan  csak  a  politikai  tanul-
ságokra  összpontosító  cselekményve-
zetéssel  él.  Emiatt  maga  a  cselek-
mény  is  alaposan  meggyérül:  majd-
hogynem  csupán  annyi  valóságos  je-
lenetből  áll,  mint  ahány  mondatban  
és  mellékmondatban  összefoglaltuk  
az  imént  az  alapjául  szolgáló  törté-
nelmi  eseményt!  Ez  pedig  —  így  elő-
adva  —  mindössze  egy  kisfilm  cse-
lekménye  lehetne.  

Solás  filmje  viszont  csaknem  két  
teljes  óra  hosszat  tart.  Éspedig  ami-
att,  hogy  a  valóságos  és  egyben  rea-
lista  ábrázolást  kívánó,  jelenidejű  
cselekményt  mindössze  afféle  keret-
játéknak  tekinti  az  író-rendező;  ke-
retnek  egy  színes,  illusztratív  törté-
nelmi  revűhöz,  amely  olyasfajta  esz-
közökkel  próbálja  jelképezni  (minden  
ízében  szimbolikus  kíván  lenni  ez  az  
előadásmód)  az  épp  adott  történelmi  
esemény  „mélyebb  értelmét",  mint  
amilyenekkel  a  húszas  és  a  harmin-
cas  években  a  munkásszínjátszók,  
avantgarde  színpadok,  szavalókóru-
sok  és  mozgásművészeti  társulások  
próbálták  nálunk  is  közelebb  vinni  
a  világforradalom  sematikusan  el-
képzelt  törvényszerűségeit  a  balolda-
li  érzelmű  közönséghez.  Mindez  szí-
nes  fényű  —  piros,  kék,  sárga,  zöld  
—  reflektorokkal,  illusztratívan  túl-
zó  pantomimmel.  

De  ugyanakkor:  remek  zenével  (a  
nagyszerű  Leo  Brower,  csaknem  
minden  kubai  film  zeneszerzője  ez-
úttal  is  bámulatos  invenciójáról,  ki-
meríthetetlennek  látszó  tehetségéről  
tett  tanúbizonyságot)  és  javarészt  
már  klasszikusnak  nevezhető  vers-
szövegekkel  kísérve.  A  kísérőszöve-
gek  kisebb  részt  Volodia  Tettelboim  
(azonos  a  chilei  kommunista  párt  is-
mert  vezetőjével,  a  volt  szenátorral  s  

—  nem  mellesleg  —  regényíróval),  
nagyobb  részt  Pablo  Neruda  és  Vio-
leta  Parra  műveiből  vétettek.  Neru-
dát  nem  keli  nálunk  sem  bemutatni.  
Violeta  Parra  azonban  még  kevéssé  
ismert.  Röviden  annyit  róla:  költő,  
festő,  népénekes  volt  (öngyilkosság-
gal  vetett  véget  életének  még  a  Né-
pi  Egység  hatalomra  jutása  előtt),  
nincs  még  egy  alkotója  Chilének  a  
XX.  században,  akit  annyira  szívé-
be  fogadott  volna  a  nép,  mint  őt.  
A filmben  fölidézett  dalainak,  termé-
szetesen,  zenéjét  is  ő  szerzette.  (Do-
bos  Éva  magyar  fordításában  is  
könnyen  megkülönböztethetők  Neru-
da  és  Parra  szövegei:  az  utóbbiak  —  
mint  például  a  híres  Manuel  Rodrí-
guez-dal  —  hangsúlyos  ritmikájuk-
kal,  kötött  ütemezésükkel  a  világ  
minden  táján  hasonló  építkezésű  dal-
forma  nyilvánvaló,  első  hallásra  föl-
ismerhető  változatai).  

A  revű-betétek  egyébiránt  fölöle-
lik  Chile  történelmének  csaknem  
minden  nevezetes  fordulóját,  esemé-
nyét  —  Pedro  de  Valdivia  hódításá-
tól,  Lautaro,  Caupolicán  (a  behatoló  
európaiaktól  araukánnak  elnevezett  
mapucse  indiánok  vezérei)  harcain,  
Manuel  Rodríguez  gerilla-küzdelme-
in  és  az  O'Higgins,  San  Martin  vezet-
te  spanyolellenes  fölszabadító  hábo-
rún  át  a  salétrommezők  birtoklásáért  
kirobbant  csendes-óceáni  háborúig,  
az  angol  tőkebehatolásáig,  Balmace-
da  elnök  demokratikus  kísérletéig  . . .  
s  végül,  meglepő  módon,  de  sajnos,  
addigra  már  nem  váratlanul,  az  
iquiquei  vérengzést  hirtelen  az  
Allende-kormányt  megdöntő  gerillák  
terrorjába  fordító  rendezői  ötlettel:  
a  mai  korig.  A  Népi  Egység  élteté-
sével,  az  összefogás  szükségének  han-
goztatásával  ér  véget  a  film.  

Nem  hihető,  hogy  a  szemléleti  s  
a  művészi  módszert  is  átható  materi-
alista  történetiség,  amely  kívánalom  
minden  politikát  érintő  műalkotás-
ban  is,  a  történelem-illusztrálás  útján  
elérhető  volna.  Humberto  Solás  te-
hetséges  kísérlete  (amihez  még  hozzá  
érdemes  fűznünk:  nem  is  első  ilyen  
kísérlete,  hiszen  egy  korábbi  filmjé-
ben  hasonlóképpen  —  ott  a  néptán-
cosok  nyelvén  kifejezve  —  próbálta  
meg  egy  nagyszabású  filmrevűben  
Haiti  egész  történelmét  összefoglalni)  
—  erről  győz  meg  bennünket.  

CSALA  KÁROLY  



Atyám  és gazdám 
PAOLO  ÉS  VITTORIO  TAVIANI  FILMJÜKRŐL  

A  Taviani  testvérek  azon  olasz  
filmművészek  közé  tartoznak,  akiket  
a  film  világában  már  régen  mint  
jelentős  egyéniségeket  tartanak  szá-
mon.  Mégis  első  kiugró  sikerüket,  
mely  méltán  övezte  nevüket  világ-
hírrel,  csak  tavaly  szerezték,  amikor  
a  Cannes-i  fesztiválon  Atyám  és  gaz-
dám  című  filmjükkel  ők  nyerték  el  
a  nagydíjat.  (A  filmet  hamarosan  
nálunk  is  bemutatják.)  

Nagyon  fiatalon  kezdték  alkotói  
tevékenységüket.  Mindketten  egy  
Pisa  melletti  kis  toscanai  faluban,  
a  festői  szépségű  San  Miniatóban  
születtek.  Paolo  1929-ben,  Vittorio  
1931-ben.  Húsz  esztendősek  sem  vol-
tak.  amikor  a  háború  befejezése  

után  Valentino  Orsinival  vándorszí-
nész  társulatot  alakítottak.  Ez  az  
együttes  terjesztette  ki  működésük  
körét  a  film  területére.  Majd  egy  
évtizedig  —  1954  és  1963  között  —  
dokumentumfilmeket  készítettek.  
1963-ban  jelentkeztek  első  játék-
filmjükkel,  az  Égetni  való  emberrel,  
amely  egyben  Gian  Maria  Volonté  
színészi  feltűnésével  is  egybeesett.  
Azóta  hét  játékfilmet  készítettek.  
Közöttük  ismertek  A  skorpió  jegyé-
ben  (Volonté  és  Lucia  Bosé  közre-
működésével)  1969-ben,  majd  1974-
ben  Marcello  Mastroiannival  és  Lea  
Massarival  az  Alonsanfant.  Az  Atyám  
és  gazdám  1977-ben  készült.  

A  Taviani  testvérek  elkötelezett.  

A  Taviani-fivérek  



Omero  Antonutti  az  apa  szerepében  

kombattáns  baloldali  művészek.  Vi-
lágnézetük  a  marxizmus.  Jellegzetes  
megtestesülései  azon  alkotónak,  aki  
nemcsak  elemezni  és  magas  művé-
szi  szinten  ábrázolni  kívánja  a  vi-
lágot,  hanem  meg  is  akarja  azt  vál-
toztatni.  Az  alábbiakban  részleteket  
közlünk  abból  az  interjúból,  amely  
Paolo  és  Vittorio  Tavianival  az  olasz  
televízióban  készült,  és  amelyet  a  
Rivista  del  Cinematografo  című  lap  
publikált. 

—  Az  első  kérdés:  mi  késztette  a  
szerzőket  a  témaválasztásra?  

—  Eddig  —  válaszolták  —  film-
jeink  végső  konklúziója  az  volt,  hogy  
a  fennálló  társadalmi  rendet  meg  
kell  változtatni.  Most  olyan  témát  
kerestünk,  amelyben  a  változás,  ha  
kicsiben  is,  realizálódik.  Az  ered-
mény  nem  a  jövő  hipotéziseként  je-
lentkezik,  hanem,  minden  ellent-
mondásával,  már  a  jelenben.  

—  Miről  szól  a  történet?  
—  Egy  szardíniai  pásztorról,  aki  

húszéves  koráig  teljes  magányban  
él  és  analfabéta.  Elszigetelten  tölti  
napjait  a  hegyekben,  nyájával.  El-

Fabrizlo  Forte  (a  főhős  gyerekkorában)  



különítve  családjától.  Kirekesztve  az  
iskolából,  sót  faluja  közösségéből  is.  
Atyja  törvényszerűen  eszköze  ennek  

.a  brutális  elkülönítésnek.  A  néma-
ság  gyermeke  azonban  föllázad  apja  
ellen,  aki  egyben  gazdája  is.  Egy-
maga  elkezd  tanulni,  végül  egyetemi  
végzettségre  tesz  szert  a  nyelvészet-
ben  és  megírja  élete  történetét.  Ez  
a  pásztorember  ma  harminchat  esz-
tendős.  Neve:  Gavino  Ledda.  

Amikor  ezt  a  történetet  először  
hallottuk,  legjobban  az  ragadott  meg,  
hogy  a  pásztorfiú  a  nyelvészet  iránt  
érdeklődött.  A  szó  meghódítása  iz-
gatta,  mert  a  szó.  a  hang,  számára  
lázadást  jelentett,  fegyvert  a  néma-
ság  megtörésére.  A  némaságtól  a  
kommunikációig  —  ez  lehetne  a  fil-
münk  alcíme.  A  némaság,  mint  pasz-
szivitás  és  a  kommunikáció,  mint  je-
lenlét  a  közösségben,  hogy  az  ember  
megtalálja  saját  azonosságát  és  egy-
ben  változtasson  a  dolgokon.  Ez  a  
téma  egyébként  mindig központi  gon-
dolata  volt  filmjeinknek.  

—  A  történet  tehát  egyedi,  utalásai  
azonban  általánosak.  

—  Ez  annyira  így  van,  hogy  több  
szardíniai  pásztor  azt  mondta  ne-
künk,  ezt  a  történetet  nem  Gavino  
írta,  hanem  ők  maguk,  saját  életük-
kel.  Nemrég  az  olasz  sajtóban  meg  
is  jelent  egy  meghökkentő  hír  arról,  
hogy  egy  tizenöt  éves  pásztorgyerek  
magánya  kétségbeesésében  öngyil-
kosságot  követett  el.  Az  élet  tehát  
negatív  formában  produkálta  azt,  
amit  Gavino  pozitív  irányban  élt  
meg  és  írt  meg.  

—  Ez  tehát  az  önök  kapcsolata  
Gavino  Ledda  történetével.  De  vajon  
hogyan  viszonyulnak  az  általa  írott  
műhöz'?  Mi  a  viszony  az  irodalom  
és  a  film  között?  

—  A  történettel  először  újsághír  
formájában  ismerkedtünk  meg.  Ez  
keltette  fel  bennünk  a  film  lehetősé-
gének  gondolatát.  A  könyvet  elol-
vasva  azonban  elcsüggedtünk.  Ez  az  
irodalmi  mű  ugyanis  — egyike  a  leg-
szebbeknek,  amit  az  utóbbi  időben  
olvastunk  —,  a  maga  művészi  érté-
kével  annyira  teljes,  hogy  úgy  érez-
tük,  rabjaivá  válunk,  nem  tudunk  
semmit  hozzáadni.  

—  Itt  merült  fel  a  filmnyelv,  mint  
kifejezőeszköz? 

—  Valóban  ez  történt.  Számunkra  
ez  volt  a  legizgalmasabb  alkotói  
probléma.  Más  az  irodalmi  nyelv  és  
más  a  filmnyelv.  Ha  életre  akarunk  
kelteni  egy  jelentős  művet  és  meg  
akarjuk  teremteni  annak  speciális  
filmszerű  kifejezési  formáját,  akkor  
mindent  elölről  kell  kezdeni.  ízekre  
kell  szednünk  az  irodalmi  formában  
megjelenített  művet,  visszanyúlni  
alkotóelemeihez,  az  eredeti  anyagok-
hoz,  azokat  újrafogalmazni  a  film  
nyelvén.  S  mivel  meggyőződésünk  
szerint  a  nyelv  a  személyiség  kife-
jezője,  konkrét  esetben  ez  azt  jelen-
tette,  hogy  egyszerre  kellett  talál-
koznunk  és  ütköznünk  Gavino  Led-
dával,  az  íróval  és  emberrel.  Hóna-
pokig  éltünk  Szardíniában  réteken,  
legelőkön,  hegyek  között,  pásztor-
kunyhókban.  Rögzítettük  a  látotta-
kat,  közvetlen,  eredeti  élményeket  

Saverio  Marconi  (felnőttkorában)  



Saverio  Marconi  

szereztünk,  és  ezek  alapján  alkottuk  
meg  újra  Gavino  Ledda  történetét.  

—  Mit  akartak  kifejezni  művük-
kel? 

—  Azt,  hogy  a  magány,  az  elszi-
geteltség,  az  elkülönítettség  az  ön-
kényuralom  műve,  amelyet  az  em-
bernek  meg  kell  törnie,  ha  nem  akar-
ja  megtagadni  önmagát.  Mennél  ma-
gányosabb  az  ember,  annál  parancso-
lóbb  a  szükségszerűség,  hogy  egy  
kollektíva,  saját  osztálya  tagjaként  
ismerjen  önmagára.  Ez  Gavino  tör-
ténetének  lényege:  a  némaság  eluta-
sítása. 

—  Munka  közben  milyen  kapcso-
lat  alakult  ki  önök  és  Gavino  kö-
zött? 

—  Kapcsolatunk  alapja  a  kétféle  
nyelvezet  autonómiájának  kölcsönös  
elismerésén  nyugodott.  A  forgatás  

előtt  hosszan  belszélgettünk  Gavmó-
val.  Ezek  a  beszélgetések  talán  töb-
bet  jelentettek  filmünk  számára,  
mint  maga  a  könyv.  Azután  elmon-
dottuk  neki  a  jelenetsort,  amelyből  
láthatta,  hogy  filmünk,  életét  és  mű-
vét  az  ihlet  szabad  forrásaként  ke-
zelte.  Amikor  pedig  elkezdtünk  for-
gatni,  ő  elmerült  a  saját  munkájá-
ban,  mi  pedig  a  magunkéban.  Hadd  
elevenítsünk  fel  ezzel  kapcsolatban  
egy  epizódot.  Amikor  először  talál-
koztunk  Gavinóval  otthonában,  a  
konyhában  hófehér  abrosz  borította  
az  asztalt.  Egyikünk  fel  akarta  emel-
ni  és  ekkor  Gavino  így  szólt:  ..Ne!  
Alatta  hevernek  következő  könyvem  
lapjai.  Ne  bolygassuk!  Amikor  dol-
gozom,  magamba  fordulok."  Ugyan-
ez  történt  a  film  forgatása  és  vágása  
közben.  Gavino  tisztelettel,  diszkré-
ten  és  szemérmesen  kiterjesztette  
fehér  abroszát  a  mi  munkánkra  is.  



Akit elfelejtettek: 
MAX  OPHÜLS  

„Van-e  jobban  félreismert,  jobban  
alábecsült  filmrendező  Max  Ophüls-
nél?"  —  teszi  fel  a  szónoki  kérdést  
Claude  Beylie  Ophülsről  írt 'monog-
ráfiájában.  És  sajnos,  kérdése  nem  
indokolatlan! 

Amikor  az  ötvenes  évek  végén  a  
Cahiers  du  Cinema  fiatal  filmkriti-
kusai  előbb  tollal,  majd  rendezőként  
filmkamerával  támadtak  a  „papa  
mozija"  ellen,  csak  a  mindenáron  si-
kert  hajszoló,  üzleti  szellemű,  a  va-
lóságra  nem  figyelő  mozi  volt  a  cél-
pontjuk.  Mégis,  a  feltartóztathatatlan  
folyamat,  amelyet  a  filmtörténet  azó-
ta  „új  hullám"  néven  tart  számon,  
első  lendületével  szinte  elsöpörte  az  
egész  háború  utáni  francia  filmet.  A  
megváltozott  filmízlés  közegében  
gyakran  kerültek  egy  kalap  alá  a  
„papa  mozija"  és  a  negyvenes-ötve-
nes  évek  értékei:  Clair  és  Renoir  né-
hány  késői  filmje,  Bresson,  Becker  
vagy  Tati  remekei.  Pedig  maguk  az  
újhullámos  rendezők-teoretikusok  —  
Godard,  Truffaut.  Rivette  — is  gyak-
ran  előfutáraikként  hivatkoztak  rá-
juk.  Köztük  Ophülsre  is,  aki  a  há-
ború  utáni  francia  filmben  vált  iga-
zán  ismertté.  

Max  Ophüls  (Oppenheimer,  szül.  
1902)  igazi  vándormadár  volt.  Film-
rendezői  pályáját  — néhány  évi  szín-
házi  rendezés  után  —  Németország-
ban  kezdte  (Nevető  örökösök,  1932).  
majd  a  nácizmus  elől  Franciaország-
ba  emigrált,  ahol  1940-ig  dolgozott.  
Közben  Olaszországban  (Mindenki  
hölgye,  1934)  és  Hollandiában  (Ko-
média  a  pénz  körül,  1936)  is  forga-
tott.  1940-től  1949-ig  Hollywoodban  
élt.  ahol  hat  évi  munkanélküliség  
után  három  év  alatt  öt  filmet  ren-
dezett,  Pályája  utolsó  éveit  ismét  
Franciaországban  töltötte,  és  1957-
ben  Hamburgban  halt  meg.  

A  sok  vándorlás  közben,  újra  meg  
újrakezdve,  neve  sokáig  maradt  is-
meretlen  csengésű.  Sokan  még  ma  
is  csak  1950-től,  a  Körbe-körbe  ren-
dezésétől  számítják  pályáját.  Kétség-
telen,  az  utolsó  néhány  év  pályájá-

nak  csúcsa,  ekkor  rendezi  négy  leg-
érettebb  filmjét,  az  előbbin  kívül  a  
Gyönyört  (1952).  a  Madame  de  ..  ,-t  
(1953)  és  a  Lola  Montezt  (1955).  

Ophüls  azonban  sokkal  korábban  
lett  Ophülssé,  lényegében  az  1932-
ben  készült  Szerelmeskedéssel.  Sokak  
szerint  egész  életműve  egyik  legjobb  
alkotása  ez  a  szomorú  film,  amely  
rendezőjének  életében  először  hozott  
jelentős  kritikai  ós  közönségsikert,  
hogy  azután  hosszú  évekig  ne  legyen  
ebben  újra  része.  A  császárkori  
Bécsben  egy  egyszerű  származású  le-
ány  és  egy  csinos  gárdatiszt  tragi-
kus  végű  szerelmét  meséli  el  a  film.  
a  szentimentális  történetből  halk  lí-
rával  bontva  ki  az  érzelmek  igazi  
drámáját.  Ebben  a filmben  már  meg-
található  Ophüls  rendezőegyéniségé-
nek  összes  alapvető  erénye,  jellem-
ző  értékei,  amelyeket  a  sok  kénysze-
rű  törés,  újrakezdés  ellenére  végig  
megőrzött,  legalábbis  legjobb  film-
jeiben. 

Ophüls  filmjeinek  forrása  mindig  
az  irodalom.  Voltak  kedvenc  írói.  El-
sősorban  Schnitzler.  Mind  első  film-
je,  a  Szerelmeskedés,  mind  utolsó  
nagy  korszakának  nyitánya,  a  Kör-
be-körbe  Schnitzler  műből  készült.  
Mellette  Maupassant  (Gyönyör),  
Goethe  (Werther,  1938)  és  Stefan  
Zweig (Levél  egy  ismeretlen  asszony-
tól.  1948)  játszottak  még  fontos  szere-



pet.  De  egy  Louise  de  Vilmorin  (Ma-
dame  de)  vagy  Cecil  Saint-Laurent  
(Lola  Montez)  is  alkalmas  lehetett,  
hogy  saját  ízlése  szerint  gyúrja  át  
őket.  Ö  úgy  készített  filmet,  ahogy  
egy  karmester  zenekart  vezényel:  
kész  partitúrából,  amelynek  elkészíté-
sében  is  voltak  kedvenc  munkatársai,  
forgatókönyvírói:  a  harmincas  évek-
ben  Hans  Wilhelm,  az  ötvenesekben  
Jacques  Natanson.  

Könnyű  lenne  ebből  arra  a  követ-
keztetésre  jutni,  hogy  nem  voltak  sa-
ját  gondolatai,  saját  mondanivalója.  
Nem  így  volt.  Ophüls  tipikusan  egy-
témájú  rendező,  aki  ehhez  a  témá-
hoz  keresett  történeteket.  Filmjei  a  
szerelemről  szólnak,  asszonyok  sze-
relméről,  mégpedig  boldogtalan  asz-
szonyok  -szerelméről.  A  történetek  
sokszor  banálisan  romantikusak,  sőt  
szentimentálisak.  Nem  is  tudta  min-
dig  elkerülni,  hogy  a  történetek  ol-
csósága  ne  szivárogjon  át  a  filmbe.  
Csak  legjobb  filmjeiben  segítette  át  
ezen  ízlése  és  stílusérzéke.  

Ophüls  stílusára  sok  jelzőt  aggat-
tak  már.  A  leggyakrabban  a  barokk  
tér  vissza,  ami  itt  inkább  a  század-
forduló  stílusát,  a  szecessziót  jelenti,  
elegáns  zsúfoltságával,  légkörének  
keresettségével.  De  ha  Ophülsszel  
kapcsolatban  a  barokkot  emlegetjük,  
akkor  arra  kell  gondolnunk,  hogy  a  
barokk  az  érzelmek  és  a  tiszta  ráció,  
az  élet  és  a  klasszikus  fegyelem  kö-

Peter  Ustinov  és  Martine  Carol  a  Lola  
Montezben 

zötti  ellentmondást  is  jelenti,  erős  
belső  feszültséget  és  lefojtottságot.  
Stílusának  kulcsát  ebben  kell  keres-
nünk,  ámbár  Ophülsnél  ez  nemcsak  
stílus,  hanem  gondolkodásmód,  azaz  
tartalom  is.  

Ophüls  olyan  filmrendező,  aki  a  
tökéletes  megoldásokat  kereste.  Ta-
lán  ez  az  egyik  legfontosabb  jellem-
zője.  Tökéletesen  felépíteni  a  törté-
netet  és  tökéletesen  filmre  is  vinni.  
Ez  pedig  a  képek,  a  képsorok  töké-
letes  kidolgozását  jelenti.  Számára  a  
kép  volt  az  egyetlen  lehetséges  ki-
indulópont:  „A  filmben  a  szöveg,  a  
technikai,  a  logikai  kidolgozás  csak  a  
kép  után  jöhet,  mivel  ez  utóbbi  a  
film  művészi  igazságának  hordozója  
és  önmagában  számtalan  csodát  
nyújt." 

Rendkívüli  gondot  fordított  a  rész-
letek  kidolgozására:  „Részletek,  rész-
letek,  részletek!  A  legjelentéktele-
nebb,  a  legészrevétlenebb  részlet  
gyakran  a  legékesszólóbb,  a  legjel-
lemzőbb,  néha  mindent  eldöntő."  
Számára  a  részletek  egyformán  je-
lentették  a  színészt,  a  tárgyakat,  a  
díszleteket  és  a  világítást,  a  kamera  
mozgását.  Tudta,  hogy  a  film  kollek-
tív  művészet  és  ezért  kitűnő  segítő-
társakat  választott.  Kedvenc  opera-
tőrjei  előbb  Eugene  Schufftan,  majd  
Christian  Matras.  kedvenc  jelmezter-
vezője  Georges  Annenkov,  díszletter-
vezője  Jean  d'Eaubonne  volt.  

Filmképeinek  kidolgozottsága  elbű-
völő,  különösen  legutolsó  filmjeiben.  
Ennek  egyik  csúcsa  a  Lola  Montez,  
a  híres  és  hírhedt  táncosnő  életének  
egyáltalán  nem  szokványos  feldolgo-
zása.  A  keret  egy  cirkuszi  előadás,  
amelyben  egy  kegyetlen  porondmes-
ter  (Peter  Ustinov)  irányításával  ma-
ga  Lola  Montez  (Leslie  Cáron)  játsz-
sza  el  életének  fontosabb  epizódjait.  
Az  előadás  zárt  kerete  a  széttördelt  
idődarabokat  térbeli  egységbe  szorít-
ja,  ami  a  film  belső  feszültségének  
egyik  forrása.  Ophüls  első  színes-
filmjében  a  színek  dramaturgiai  és  
hangulati  hatásának  precíz  kidolgo-
zásával  és  az  új  szélesvásznú  tech-
nika  lehetőségeinek  kihasználásával  
valódi  „vizuális  szimfóniát"  terem-
tett. 

Tartalom  és  stílus  egysége  nála  
nem  bomlik  meg.  A  Madame  de  jel-
lemzésére  nehéz  más  jelzőt  találni:  
finom  film.  Nem  azért,  mert  hősei  



Martine  Carol  és  Anton  Walbrook  — Ophüls:  Lola  Montez  című  fi lmjében  

úgynevezett  finom  emberek,  a  szá-
zadvég  elegáns  arisztokratái.  A  film  
ízei,  hangulata  finom.  Rendkívüli  
könnyedséggel  ragadja  meg  a  század-
vég  dekadens  atmoszféráját.  Árnyalt  
líraisággal  sejteti  meg  a  szalondráma  
álarca  mögött  zajló  valódi  emberi  
drámát,  az  elegánsan  merev  formák  
szorításából  kitörő  élet  tragikumát.  
Ophüls  finom  iróniával  tartja  távol  
magát  és  a  nézőt  a  történettől,  amely  
nagyon  is  szabályos  fordulatokkal  
követi  a  romantikus  receptkönyvek  
előírásait,  hogy  teljesen  az  emberi  
érzelmekre  koncentráljon.  Finom  jel-
zésekkel  érzékelteti,  amikor  a  hősök  
már  régen  nem  saját  etikettjük  sze-
rint  viselkednek,  hanem  elszabadult  
jellemük,  érzelmeik  sodorják  őket,  
pedig  ők  még  mindig  azt  hiszik,  
hogy  az  elegáns  társaság  szabályai  
szerint  játszanak.  A  végzet  játszik  
velük  —  mert  az  emberek  szívesen  
hisznek  valami  elkerülhetetlen  Vég-
zetben.  És  Ophüls  játszik  a  végzet-
tel.  Különös  kettős  játék  ez,  de  
Ophüls  számára  éppoly  nevetséges  
fülbevalók  végzetes szerepében  hinni,  
mint  kártyajóslatokban.  Ezt  sugall-
ja  a  Madame  de  ..  .-ben  a  fülbevalók  
egyre  komikusabb  kézről  kézre  ván-
dorlása  a  fér j  (Charles  Boyer),  a  
szerető  (Vittorio  de  Sica)  és  az  ék-

szerész  (Jean  Debucort)  közreműkö-
désével. 

Ophüls  sajátos  stílusbravúrokra  is  
képes.  A  három  Maupassant  írást  
feldolgozó  Gyönyör  három  epizódja  
három  különböző  stílusban  jelenik  
meg.  Az  első  epizód  (A  maszk)  Mar-
cel  Carné  stílusát,  különösen  a  Sze-
relmek  városát  idézi.  A  második  
(A  Tellier  ház)  Jean  Renoir  impresz-
szionizmusából  fogant,  míg  a  befeje-
ző  epizódban  (A  modell)  jól  kivehe-
tők  Julién  Duvivier  stílusának  jelleg-
zetességei.  Mindez  anélkül,  hogy  egy  
pillanatra  is  felmerülne  az  utánzás  
érzése.  Egy  kitűnő  stíluskészségű  
rendező  játékosságának  gyümölcse.  

Ophüls  filmjeiben  állandóan  ku-
tatta  a  filmkifejezés  ú j  lehetőségeit,  
bár  nem  tartozott  a  nagy  újítók  közé.  
Könnyed  stílusának,  elegáns  kifeje-
zésmódjának  egyik  fontos  eszköze  
rendkívül  mozgékony  kamerája.  
Igyekezett  kihasználni  minden  tech-
nikai  lehetőséget,  hogy  beférkőzhes-
sen  hősei  belső  világába,  visszatük-
rözze  helyzetüket,  érzelmeiket.  Ka-
meramozgásai  viszonyokat  tárnak  fel,  
megszokott  dolgokat  különös  aspek-
tusba  helyeznek,  vagy  éppen  hang-
súlyozzák  a  környezet  megszokott  
arcát.  Állandóan  követi  hőseit,  sok-
szor  egészen  bonyolult  módon,  mint  



például  a  Lola  Montez  cirkuszi  jele-
neteiben.  Nagyon  jellemző  Ophüls  
gondolkodásmódjára,  ahogy  a  Gyö-
nyör  Tellier  ház  epizódjában  a  bor-
délyházzal  bánik.  Kamerájával  ál-
landóan  körtoe-körbejárja,  bekukucs-
kál  az  ajtón,  az  ablakokon,  meglesi  
lakóit  és  vendégeit,  de  soha  nem  lép  
a  ház  intim  belsejébe,  megőrizve  a  
néző számára  a  ház  pikáns  sejtelmes-
ségét.  Ophüls  számára  nem  a  nyers  
valóság,  hanem  bennünk  keltett  han-
gulata  a  lényeges.  

Ophüls  a kép,  a  filmtechnika  virtu-
óza  volt.  Sokan  ezért  becsülik  keve-
sebbre,  mert  értékét  csak  vizuális  
szépségében  látják,  ami  mögött  nincs  
tartalom,  nincs  mondanivaló,  ö  maga  
a  technikához  való  viszonyát  így  lát-
ta:  „Az  embernek  uralkodnia  kell  a  
technikán,  hogy  a  kifejezés  szolgála-
tába  állíthassa,  hogy  a  technika  át-
tetszővé  váljon,  hogy  a  valóság  rep-
rodukcióján  túl  a  gondolatok,  a  játé-
kosság,  a  varázslat  és  az  álmok  esz-
köze  legyen."  —  És  valóban  a  kife-
jezés  eleganciája  és  könnyedsége,  a  
barokk  stílus  mögött  filmjeiben  min-
dig  ott  az  emberi  tartalom.  

Ugyanakkor  az  is  igaz,  hogy  Ophüls  

filmjeiben  a  társadalmi  tartalom  so-
hasem  jelenik  meg  közvetlenül.  Még-
is  —  anélkül,  hogy  ezt  túlhangsú-
lyoznám  —  ha  indirekten  is,  a  szo-
morú,  beteljesületlen  szerelmek  mö-
gött  mindig  ott  a  társadalom.  A  Sze-
relmeskedés  szerelmespárjának  tra-
gédiáját  a  társadalmi  különbség  
okozza,  a  Madame  de  hősei  a  társa-
dalmi  konvenciók  szorításában  ver-
gődnek,  a  Lola  Montez  hősnőjének  
sorsa  összefügg  a  múlt  század  máso-
dik  fele  Európájának  sorsával.  Egy-
általán,  Ophüls  filmjeinek  szomorú-
sága  egy  társadalom,  egy  világ  rossz  
hangulatának  lenyomata  és  ezt  alá-
becsülni  sem  kell.  

Max  Ophüls  ma  már  filmtörténe-
lem.  Az  elmúlt  húsz  évben  jócskán  
megváltozott  filmízlés  számára  klasz-
szikus  tökélvű  stílusa  már  kissé  túl-
zott,  fel  nem  támasztható.  Máig  ható  
tanulsága  mégis  — ez  különösen  idő-
szerűnek  tűnik  sok  vizuálisan  kidol-
gozatlan,  csikorgó  stílusú  film  lát-
tán  —,  hogv  a  műgond  az  alkotás  lé-
nyeges  eleme;  élvezetes  köntösben  az  
értelmes  gondolatok  is  könnyebben  
találnak  utat  a  nézőhöz.  

PINTÉR  G.  ISTVÁN  

Max  Ophüls  és  Martiné  Carol  a  Lola  Montez  forgatása  közben  



Az  eltűnt  filmkép  nyomában  
Kiküldött  munkatársunk  
beszámolója  Oberhausenből  

A  fanyalgó  fesztiváltudósításokhoz  
szokott  olvasónak  bizonyára  nem  
mond  újat  a  hír:  ismét  lezajlott  egy  
filmes  találkozó,  ahol  a  majdnem  
száz  versenyfilm  között  alig  akadt  
említésre  méltó.  Megnyugtatására,  
hogy  ezúttal  sem  marad  ki  semmi-
lyen  kulturális  „jóból",  rögtön  hozzá-
tesszük:  a  könnyen  összeszámlálha-
tó  érdekes  kisfilmek  közül  néhányat  
itthon  is  láthat.  Gyarmathy  Lívia  
Kilencedik  emelet  című  dokumen-
tumfilmje és  Jankovics  Marcell  rajz-
filmje,  a  Küzdők  a  zsűri  egy-egy  fő-
díját  nyerte  el;  Szóvári  Csaba  Ron-
dinója,  a  főiskolás  Sopsits  Árpád  
Szabadjegy  a  bombatölcsérbe  című  
vizsgafilmje  pedig  diplomát  kapott.  

Az  unalom,  a  szürkeség,  a  tehet-
ségtelenség  minden  fesztiválon  kí-
sért,  hiszen  sokkal  több  filmes  fórum  
van  a  világon,  mint  ahány  jó  film  
születik  egy-egy  évben.  A  fesztiválok  
bejáratott  gépezetének  azonban  nem  
szabad  leállnia,  különben  munka  
nélkül  maradna  a  sok  fesztiváligaz-
gató,  szervezőbizottság,  s  nem  utolsó  
sorban  a  kora  tavasztól  késő  őszig  
a  fesztiválvárosokat  megszálló,  vé-
gigtáborozó  újságíróhad.  Mégis  a  do-
kumentumfilm,  rövidfilm  műfaja  va-

lószínűleg  minden  másnál  több  le-
hetőséget  ad  a  „művészet"  szóval  
való  visszaélésre.  Egy  játékfilmet  
azért  valamelyest  ki  kell  találni.  Va-
lakivel,  aki  pénzt  ad  hozzá,  el  kell  
hitetni,  hogy  érdemes  a  fimet  lefor-
gatni.  Valamilyen  történetet  rögtö-
nözni,  színészeltet  mozgatni  kell,  va-
lamilyen  módon  láttatni  kell  az  al-
kotó  gondolatát.  Oberhauseni  legfris-
sebb  tapasztalataink  azt  bizonyítják,  
hogy  manapság,  amikor  a  filmezés  
lassan  mindenki  számára  elérhető  
hobby,  ahhoz,  hogy  egy  nemzetközi  
fesztivál  műsorára,  a  világ  szeme  elé  
kerüljön  egy  akár  negyven  perces  
dokumentumfilm  is,  elég,  ha  a  fiatal  
rendező  leállít  valahol  egy  kamerát,  
s  lefényképezi  a  szembejövő  összes  
közhelyet.  A  közhelyek  elhangozhat-
nak  interjú  formájában  vagy  az  al-
kotó  kommentárjával,  minden  esetre  
valamennyire  politikusnak  kell  len-
nie,  ellensúlyozandó  a  felszínességet,  
mesterségbeli  hiányosságokat.  

A  világot  így  aztán  hosszan  kifej-
tett  tőmondatokban  fogalmazzák  meg  
ezek  a  filmek.  Indiában  éheznek  az  
emberek.  Egy-egy  rossz  termésű  év  
után  ezerszámra  halnak  éhen  a  szép-
szemű,  felpuffadt  hasú  kisgyerekek.  
(Goutam  Ghose:  Éhes  ősz).  A  Közel-
Keleten,  Libanonban  lassan  egy  egész  
gvermeknemzedék  nő  fel  állandó  
harcok  közepette,  s  a  gyerekek  hábo-

Manuel  Costa  e  Silva:  Madanela  



Gyarmathy  Lívia:  Kilencedik  emelet  

rúsdi  játéka  a  lebombázott  házak  
romjaiban  a  felnőttek  szörnyű  vilá-
gát  másolja  (Jocelyn  Saab:  A  hábo-
rú  gyermekei).  Nyugat-Európában  
egyre  nagyobb  méreteket  ölt  a  mun-
kanélküliség,  különösen  nehéz  a  fia-
talok  elhélyezkedése.  (Heikki  Parta-
nen-Hannu  Eerikainen:  13  nap  az  
életből.)  A  nők  kiszolgáltatottak  a  
társadalomnak  és  a  férfiaknak,  eg-
zisztenciálisan  és  szexuálisan  egy-
aránt.  Évszázadokon  át  megfosztották  

Marie-Lo ulse  de  Geer-Berg enstrahle: 
Papa,  mama,  gyerek  



őket  a  tanulás  lehetőségétől,  most  
aztán  nehéz  mindent  pótolni.  Mind-
ezek  ellenére  mégis  voltak  és  vannak  
nők.  akik  megmutatják.  Az  eszüket  
is.  (Margót  Olivér:  Charlene  orvostu-
dományt  tanul,  Jane  Warrenbrand—  
Danisé  Bostram:  Egészségvédelem  —  
a  mi  szemszögünkből,  Dániel  Waeh-
smann:  Elvira,  Frederick  Kuretski—  
Nancy  Hollander—Mairjorie  Bray—  

Goutam  Gbose:  Ebes  ősz  

Dániel  Wachsmann:  Elvira  



Donald  Bnay—William  Bollinger:  
Argentínai  kommüniké.)  A  paleszti-
njai  menekülttáborokban  elviselhe-
tetlen  az  élet  (Franz  Lehmkuhl—Eva  
Schlensag:  Rashidia).  Környezet-
szennyeződés.  Politikai  terror  Dél-
Amerikában. 

Minderről  persze  lehet  és  kell  fil-
met  csinálni.  Dokumentumfilmet  is.  
Ha  a  rendező  a  tévé  képernyőjéről,  
újságcímoldalakról  ismert  tények  fel-
sorakoztatásán  túl  —  különösen  ha  
azok  nem  hordozzák  már  a  felfede-
zés  izgalmát  —  ábrázolja  is  azt  a  va-
lóságot,  amiről  szólni  akar.  Egy  ilyen  
oberhauseni  hót  után  az embernek  az  
az  érzése  támad,  hogy  a  dokumen-
tumfilm  végül  is  nem  más,  mint  ké-
pesített  rádióinterjú,  mozgóképekkel  
illusztrált  újságcikk.  A  jószándékú,  
gyorssikerű  direkt  politikai  hatás  ér-

dekében  a  láittatás  erejéről  monda-
nak  le  a  fiatal  alkotók.  A  lényeget  
felmutató  pontos  kép  veszíti  el  las-
san  létfontosságú  szerepét  a  „rende-
zetlen  valóság"  divatjában;  egy  be-
szélő  ember  arcának  a  képe.  egy  szi-
tuáció  leírásának  a  képe,  egy  törté-
nelmi  pillanat,  mozgás  képe,  amely  
magába  foglalja,  sűríti  —  ábrázolja  
a  valóságot.  Nem  szép,  esztétikusan  
komponált  képek  fontosságáról  van  
szó,  hanem  a  látvány  megformáltsá-
gát  feltételező  gondolati  pontosság-
ról.  A  jelenséget  összetettségében  is  
láttatni  tudó  elemző  képességről.  
Hogy  a  fesztivál  nagydíjas  fi lmje  
után  ne  az  legyen  az  ember  érzése:  
a  rendező  Wolfgang  Landgraber  
egy  ötperces  agitka  szükségszerűen  
leegyszerűsített  mozgósító  erejét  há-
romnegyedórában  oldja  fel.  A  Ven-

Manuel  Costa  e  Silva:  Madanela  

Heikki  Partanen—Hannu  Eerikainen:  13  nap  az  életből  



dégségben  a  sahnál  című  diploma-
munkája  az  NSZK—iráni  politikai,  
gazdasági  kapcsolatokat  tárgyalja,  s  
bírálja  hazája  külpolitikáját,  amiért  
egyre  szorosabbra  fűzi  ezeket  a  szá-
lakat  a  fasizálódó  iráni  rezsimmel  —  
mindezt  egy  filmplakát  elemző  ké-
pességével. 

Igazságtalanok  volnánk  az  ober-
hauseni  rövidfilmfesztiválhoz,  ha  
nem  számolnánk  be  néhány,  sajnos,  
nem  jellemző,  „kivétel"  filmről.  Az  
egyik  a  portugál  Manuel  Costa  e  Si'l-
va  félórás  dokumentumfilmje,  a  Ma-
danela  egy  sajátos  keverékű  vallási-

Életforma-ábrázolásra  vállalkozott  
kisjátékfilmjében a  svéd  Marie-Loui-
se  de  Geer-Bergenstrahle.  A  Papa,  
mama,  gyerek  a  szülő-gyermek-,  a  
házastársi-,  a  társas  kapcsolatok  el-
lehetetlenüléséről  beszél  egy  közösen  
eltöltött  családi  este  szélsőségekig  el-
vitt  keserű,  tragikomikus  történeté-
vel. 

Gyarmathy  Lívia  Kilencedik  eme-
lete  ezt  a  filmet  követte  a  fesztivál  
műsorán.  Nyers,  szögletesre  fogalma-
zott  dokumentarizmusa  szintén  az  
otthon,  a  széteső  család,  a  kapcsola-
tokat  vesztett  emberek  sorsát  tárja  

Jocelyn  Saab:  A  háború  gyermekei  

kultikus  népszokást  mutat  be.  Május  
első  vasárnapjának  rituáléját  követi  
pontos  részletességgel,  mely  során  a  
vallási  ünnep  dalait  észrevétlenül  
egyszercsak  munkadalok  váltják  fel,  
s  a  kis  eldugott  falu  lakói  termé-
szetes  folytatásként  fejezik  be  forra-
dalmi  hangulatban  a  vasárnapot.  Eb-
ből  a  látszólag  néprajzi-leíró  film-
ből  többet  értettünk  meg  a  portugál  
múlt  és  jelen,  a  különböző  kultúrák,  
társadalmi,  történelmi  kötöttségek  
bonyolult  együttéléséről,  mint  sok  
hangzatos  jelszavakat  puffogtató  ver-
senytársából. 

fel.  A  gyermekeit  egyedül  nevelő  
anya,  aki  állandó  éjszakai  műszak-
ban  dolgozik  évek  óta,  hogy  napköz-
ben  elláthassa  az  otthonát;  a  mégis  
magukra  maradt  gyerekek,  akik  kö-
zül  az  egyik  elzüllik,  a  másik  a  két-
ségbeeséstől  megsokszorozódott  aka-
rattal  állja  meg  a  helyét  —  szívszo-
rító  őszinteséggel  élik  az  életüket  a  
rendező,  és  az  operatőr  Pap  Ferenc  
türelmes,  a  lényeges  pillanatokat  ki-
váró  kamerája  előtt.  

SZÉKELY  GABRIELLA  



Vita 

Kiütéssel győzött ? 
DOKUMENTUMFILM  VAGY  FIKCIÓ  

A  műkritika  lényegi  funkciója  az  
új  jelenségekre  való  felfigyelés,  azok  
értelmezése,  értékelése  s  progresszív  
tendenciák  esetében  támogatása,  ö r -
vendetesnek  vagy  még  inkább  ter-
mészetesnek  kellene  tehát  tekinte-
nünk,  hogy  az  idei  pécsi  filmszemle  
központi  témája  — feledve  udvarias-
ságot  és  tekintélyelvet  —  a  doku-
mentarizmus  jelensége  volt.  (Az  egy-
szerűség  kedvéért  használom,  a  to-
vábbiakban  is,  a  valóban  nem  eg-
zakt  gyűjtőfogalmat.)  

Marx  József  „A  fikció  agóniája?''  
című  írásában  —  Filmvilág  1978,7.  
sz.  —  a  kritikusi  érdeklődés  „arány-
talanságából" azonban arra  következ-

tet,  hogy  játékfilm  és  dokumentum-
film  meg-megújuló  harcában  a  mér-
leg  jóvátehetetlenül  az  utóbbi  javára  
billent,  s  hogy  a  kritikusok  már-már  
a  hagyományos  játékfilm  —  nála  
fikció  —  agóniáját  hirdetik.  

A  továbbiakban  fölteszi  azon  kér-
dőjelek  nagy  részét,  amelyek  meg-
válaszolása  valóban  szükséges  a  do-
kumentarizmus  magyarázatához,  ér-
tékeléséhez.  további  fejlődéséhez.  
Műfajelméleti  és  filmelméleti  hiá-
nyosságokra,  filmesztétikai  fogalom-
tárunk  nehézkességére  mutat  rá  
hosszan  —  amely  mögött,  mind  a  
dokumentarizmus  eddigi  „mostoha-
gyerek"  volta  rejlik  —  végül  maga  
mondja  ki:  „A  dokumentumfilm  és  a  
fikció  kimondott  vagy  színfalak  mö-
götti  vitája  korántsem  poétikai  kér-
dés." 

Elismeri,  hogy  a  dokumentarizmus  
előretörése  a  hetvenes  évek  valósá-
gával  van  összefüggésben,  csupán  
abban  kételkedik,  hogy  a  köznapiság  
felől  közeledhetünk-e  legeredmé-
nyesebben  napjaink  társadalmi  fo-
lyamataihoz,  s  hogy  a  dokumenta-
rista  módszer  a  legmegfelelőbb?  

A  közinapiság  előtérbe  kerülésének  
oka  a  hetvenes  évek  társadalmi-gaz-
dasági  viszonyaiban  keresendő.  A  
szocialista  társadalom  alapjainak  le-

rakását  jelentő  hatalmi  és  tulajdon-
viszonyok  megváltoztatása  után,  a  
súlyponti  feladatok  szükségszerűen  
tevődtek  át  a  gazdaság  és  a  kultúra  
szféráiba  Az  életszínvonal  emelke-
désével  együtt  előtérbe  kerültek  a  
szocialista  életmód  és  erkölcs  prob-
lémái,  a  szocialista  társadalom  ke-
retein  belül  a  közösségi  életformák  
kialakításának  kérdései,  a  szocialista  
demokrácia  kiépítésének  feladatai  
stb. 

Bizonyára  nem  véletlen,  hogy  
ugyanebben  az  időszakban  irodal-
munkban  is  centrális  témaként  sze-
repel  az  életforma  megoldatlansága,  
a  társadalom  javuló  anyagi  viszo-
nyaival  lépést  nem  tartó  tudati  vi-
szonyok  ábrázolása.  Nem  véletlen  az  
sem,  hogy  a  „hogyan  éljünk"  kérdé-
se  legplasztikusabbban,  árnyaltab-
ban  épp  az  irodalmi  szociográfia  te-
rületén  jelentkezett,  szétfeszítve,  
megújítva  a  hagyományos  szociográ-
fia  kereteit.  E  tematikai  eltolódást  
jelzik  a  „Magyarország  felfedezése"  
sorozat  kötetei  is,  amelyek  egyre  
tüntetőbben  fordulnak  az  erkölcs,  a  
magatartás,  az  emberi  viszonyok  áb-
rázolása  felé.  

Az  ú j  társadalmi  folyamatokkal,  
konfliktusokkal  adekvát  művészi  
megközelítés  és  megformálás  filmi  
csírái  a  Balázs  Béla  Stúdióban  kezd-
tek  kibontakozni  az  úgynevezett  va-
lóságfeltáró  dokumentumfilmekben.  
E  filmek  először  érezték  meg  és  tu-
datosították,  hogy  napjaink  társadal-
mának  lényegi  folyamatai  nem  lát-
ványos,  dramaturgiailag  kiélezett,  
drámai  csúcspontokban,  hanem  a  
hétköznapi  lét  apró  mozgásaiban  ér-
hetők  tetten.  

S  ha  hiba  volna  is  a  hitelesség  
igényét  és  lehetőségét  a  dokumenta-
rizmus  privilégiumának  tekinteni  —  
s  ezzel  már  Marx  József  második  
kérdéséhez  érkeztünk  —,  kétségtelen,  
hogy  a  hetvenes  évek  Magyarorszá-
gáról  több.  pontosabb,  s  az  össze-



függésekre  is  rámutató  tudást  sze-
rezhettünk  a  BBS-ben  1970-től  folya-
matosan  és  tudatosan  készülő  doku-
mentumfilmekből,  s  majd  a  szemlé-
let  és  módszer  újdonságait  játékfil-
mes  pályafutásukban  is  kamatozta-
tó  rendezők  alkotásaiból,  mint  a nap-
jaink  tematikájához  is  hagyományos  
eszközökkel  közelítő  rendezők  mű-
veiből. 

Közvetve  ugyan,  de  játékfilme-
seink  érezhető  múltba  fordulása  az  
évtized  elején  s  ezzel  párhuzamosan  
a  BBS  fiataljainak  mai  valóságra  
tapadása  egyszerre  jelzi  filmművé-
szetünk  adósságát  jelenünkkel  szem-
ben,  valamint  azt,  hogy  az  új  tár-
sadalmi  folyamatok  megközelítésé-
hez  már  nem  megfelelőek  a  korábbi  
évtizedekben  mégoly  tökéletesre  csi-
szolt  művészi  eszközök  sem.  Mind-
ebből  kár  lenne  generációs  ellenté-
tet  koholni,  hiszen  a  BBS  jellegéből  
—  mondhatnánk  hivatásából  —  kö-
vetkezik,  hogy  az  új  lehetőségek,  
módszerek  kikísérletezésére  szaba-
dabb,  tágabb  teret  nyújt,  mint  a  
filmgyártás  nagy  műhelyei.  (Záró-
jelben  jegyzem  meg,  hogy  játék-  és  
dokumentumfilm-gyártás  között  a  
merev  határ,  a  kifejezőeszközök,  
módszerek  funkcionális  különbség-
ként  való  feltüntetése,  a  játékfilm  =  
nagyfilm,  dokumentumfilm  =  kis-
film  törvényszerűségként  kezelése,  
majd  ebből  következően  a  hosszú  
dokumentumfilm  és  kisjátékfilm  
anakronisztikus,  ellentmondásos  ka-
tegóriái,  mind  a  fimgyártás  és  for-
galmazás  bázisának  viszonylagos  me-
revségével  függenek  össze)  

A  hetvenes  évek  valóságának  
megközelítésére  legalkalmasabbnak  
tűnő  analitikus,  a  folyamatokat  apró-
lékosan  végigkövető,  annak  össze-
függései  után  kutató  módszer  las-
sanként  azonban  kezdett  beszivárog-
ni  a  filmgyártásba.  Óvatosan,  mint-
egy  ízlelgetve  a  dokumentarizmus  
erejét,  lehetőségeit,  filmek  sorozata  
készült,  amelyek  még  a  hagyományos  
játékfilm  dramaturgiájához  hajlítot-
ták  a  dokumentarizmus  eszközeit.  
Az  első  próbálkozások  után  majd  
egy  évtizeddel  készült  el  a  Filmre-
gény,  amely  már  levonja  a  szemlélet  
és  módszer  dramaturgiai  konzekven-
ciáit  is.  (Nem  kis  fejtörést  okozva  a  
művet  a  dramaturgiához  igazító  kri-

tikusoknak.)  A  jelenség  okát  kutat-
va:  hogy  miért  is  került  előtérbe  év-
tizedünkben  a  dokumentarizmus,  
miért  is  növekedett  meg  tekintélye,  
becsülete,  miért  azonosítódhat  so-
kak  szemében  az  értékkel,  mindig  
a  műveket  kell  mérlegre  tennünk.  
Csak  így  járhatunk  el  B.  Nagy  
László  aforisztikus  gondolatának  
szellemében:  „Nem  a  stílusok  ha-
tározzák  meg  a  művek  értékét,  ha-
nem  a  művek  a  stílusokét."  

„Filmjeink  világában  a  köznapiság  
megjelenését  ünnepeljük,  mint  a  bo-
nyolult  jelen  egyetlen  körüljárható  
terepét  és  elhatároljuk  magunkat,  
akár  a  jelent,  akár  a  történelmün-
ket  illető  nagyobb  léptékű  világma-
gyarázat  lehetőségétől"  —  folytatja  
érvelését  Marx  József,  megint  csak  
a  fikció  védelmében.  Állításával  ha  
hallgatólagosan  is,  de  egyrészt  a  köz-
napiság  és  a  történelem  hamis  ket-
tősségét  sugallja;  másrészt  a  doku-
mentarista  filmek  képességét  a  köz-
napiság  megjelenítésére  korlátozza.  

Jelentős  dokumentum,  illetve  do-
kumentarista  filmjeink  revelációs  
ereje  éppen  abban  van,  hogy  nagyító  
alá  véve  a  köznapiság  szféráját,  si-
kerül  lelepleznie,  összefüggéseiben  
felmutatnia  a  néző  számára  annyira  
ismerős,  adott,  „másképpen  nem  le-
het"  világot.  A  köznapiság  termé-
szetrajzát  vizsgáló  filmek,  hozzáse-
gítve  a  nézőt  a  köznapiság  lényegé-
nek  felismeréséhez,  szükségképpen  
mutatják  meg  a  történelem  és  a  
mindennapok  összefüggését;  rombol-
va  a  „kis  emberek"  „kis  világa"  illú-
zióját,  amely  fölött  elvonulhat  vagy  
lecsaphat  rá  a  történelem  vihara.  
Olyan  fikciós  filmjeink,  mint  a  Hó-
szakadás,  ötödik  pecsét,  Magyarok  
—  melyektől  bizonyára  Marx  József  
sem  vitatja  el  a  „nagyobb  léptékű  
világmagyarázat"  esélyét  —  egyéb-
ként  szintén  azt  bizonyítják,  hogy  a  
történelem  árnyékában  élők  tragé-
diáinak  megelőzéséhez,  mindenek-
előtt  a  történelem  és  a  köznapiság  
viszonyának  helyes  értelmezésére,  
ehhez  pedig  a  köznapiság  lényegének  
feltárására  van  szükség.  Aligha  kö-
zömbös  kérdés  tehát,  hogy  nemzeti  
múltunk  vizsgálata  mellett  —  amely-
ből  filmjeink  olyan  nagy  részt  vál-
laltak  —  figyelmet  fordít-e  filmmű-
vészetünk  jelent  és  jövőt  alakító  



mindennapjaink  —  történelmünk!  —  
vizsgálatára  is.  Vajon  rtem  történel-
mi  érvényű  választ  keíes-e  Kósa  
Küldetése  egyén-közösség-társadalom  
kapcsolatára?  S  nem  jelenünk  tör-
ténelmének  keresztmetszetébe  áll tt-
ja—e az  egyént  a  Filmregény,  amikor  
a  személyiségfejlődés  társadalom  de-
terminálta  lehetőségeit  vizsgálja?  

Téved  Marx  József,  amikor  a  ha-
zai  dokumentarizmus  gyökereit  a  
nyugati  kritikusok  elvárásaiból  ere-
dezteti;  mondván,  hogy  nekik  első-
sorban  híranyagra  és  nem  művé-
szetre  van  szüksége.  A  „magyar  
film''  fogalma  a  hatvanas  években  
teremtődött  a  külföld  számára,  ab-
ban  az  időszakban,  amikor  film-
jeinkben  az  információ  és  a  művé-
szet  kettősségét  a  legrosszabb  szán-
dékkal  is  nehéz  lett  volna  felállíta-
ni.  Ha  akkor  volt  erejük  a  kritiku-
soknak  elbíbelődni  „fikciós  filmjeink  
differentia  speeificájával",  akkor  ma  
miért  igyekeznek  ezt  megspórolni?  
Egyébként  újabb  dokumentarista  
filmjeink  —  s  erre  Marx  maga  is  
utalt  —  egyre  több.  a  filmelmélet  
szakemberei  számára  is  újdonság  
erejű  kérdést  tesznek  föl.  

A  dokumentumfilm  és  a  közönség  
viszonyáról  írva  a  cikkíró  feltételezi,  
hogy  „a  fikció  befogadása  könnyebb,  
mint  a  dokumentumé",  s  mivel  ez  a  
befogadói  magatartás  csak  hosszú  
távon  változtatható  meg,  „nem  
mondhatunk  le  a  fikciós  tömörítés,  
az  ideologikus  kiindulás  emberi  ön-
tudatot  fölébresztő  nagy  hivatásá-
ról".  Nem  vitatva  itt  most  a  gondo-
latban  rejlő  állítást,  mely  szerint  az  
emberi  nem  öntudatának  fölébresz-
tése.  vagyis  a  művészet  lényegi  hi-
vatása,  a  fikció  „hatáskörébe"  tarto-
zik,  s  kiszorul  belőle  a  dokumentum,  
csak  a  Marx  József  által  is  tisztelet-
tel  említett  Grierson  véleményére  
emlékeztettek:  A  dokumentumfilm  
jövője  attól  függ.  hogy  a  társadalom  
mennyire  tart  igényt  az  önismeretre.  

A  dokumentumfilm  kétségtelenül  
a  társadalom  önismeretének  egyik  
hatékony  alakító  tényezője  lehet.  
Erősödését,  tér  követelését  ezért  is  
pozitív  jelenségnek  kell  tartanunk.  
A  hatvanas  évek  hazai  filmművésze-
tének  erős  elutasítása  a  közönség  
egyes  rétegei  részéről  sokkal  inkább  
az  önismereti  igény  hiányából  követ-

kezett,  mint  az  esztétikai  művelet-
lenségből.  S  ha  ma  a  társadalom  ön-
ismeretét  igénylő,  sürgető  dokumen-
tumfilmek  iránt  egyre  növekvő  ér-
deklődés  jeleit  tapasztaljuk,  ebből  
csak  biztató  következtetéseket  von-
hatunk  le  film  és  közönség  viszo-
nyának  várható  alakulásáról.  A  be-
fogadói  magatartás  változása  követ-
keztében  nemhogy  nem  kell  lemon-
dani  a  fikcióról,  de  minden  eddigi-
nél  értőbb,  mert  érdeklődőbb  közön-
séggel  számolhatunk  majd.  

Marx  József  ellentmondásai  meg-
mutatják,  hogy  a  művészet  fejlődé-
sét  nem  a  módszerek,  irányzatok  ön-
célú  harca  biztosítja,  mely  abszolút  
győzelemmel  ér  véget.  Elpusztítot-
ta-e  a  szociográfia  a  szépirodalmat?  
—  kérdezhetnénk  a  fikciót  a  doku-
mentarizmustól  féltőktől,  s  a  válasz  
egyértelmű:  nem.  Ha  azonban  a  dia-
lektikusabb  „befolyásolta-e",  „gazda-
gította-e"  kérdést  tesszük  föl.  a  vá-
lasz  csak  igen  lehet.  S  ezek  után  meg  
sem  kell  kérdezni,  van-e  mégis  sa-
ját  „felségterülete"  mindkettőnek.  

A  művészeti  irányzatok  sokszor  
látványos,  vérre  menő  küzdelme  rit-
kán  végződik  kiütéssel.  A  mozgató  
erő  mindig  a  társadalmi  szükségle-
tekből  fakadó  funkcionális  bővülés,  
változás.  A  dokumentarizmus  rene-
szánsza  is  csak  ebből  kiindulva  ért-
hető  meg.  A  társadalmi-gazdasági  
változások  teremtette  ú j  szükségletek  
a  filmnek  —  mely,  mint  tudjuk,  igen  
sokféle  képességű  közlésmód  —  új  
területeket,  feladatokat  „jelölhet  ki"  
a  már  beváltak,  megszokottak  mel-
lett.  Ennek  „lereagálása"  éppen  a  
filmművészet  anyagi  alapjainak  —  
gyártás-forgalmazás  —  még  szocia-
lista  viszonyok  között  is  erős  meg-
kötöttsége,  s  ebből  következő  stabi-
litásra  törekvése  miatt  nem  megy  
egyik  napról  a  másikra.  Szükségsze-
rű.  hogy  időlegesen  feszültségek  ke-
letkezzenek,  s  hogy  ezek  valódi  okai  
nehezen  tárulnak  föl.  A  hosszú  tá-
von  érvényes  megoldás  azonban  
megköveteli  a  feszültségek  alapos,  
elemző  feltárását,  a  lehető  legszéle-
sebb  összefüggések  tudatosítását.  A  
leegyszerűsítés,  az  egy  dimenziós  
szemlélet  nem  vihet  közelebb  a  meg-
oldáshoz. 

TÓTH  KLÁRA  



BERGMANNAK  JÁTSZANI  
BESZÉLGETÉS  LUV  ULLMANNAL  

A  francia  Positif  című  folyóiratban  jelent  meg  Michel  Ciment  interjúja;  
ebből  közlünk  az  alábbiakban  részletet.  

—  A  Kígyótojást  külföldön  forgat-
ták,  más  körülmények  között  mint  
a  többi  Bergman-filmet.  Változtatott  
ez  a  színész  és  rendező  kapcsolatán]?  

—  Természetesen,  ez  a  forgatás  
más  volt  mint  a  többi.  Ebben  a  film-
ben  embertömeg  vett  körül,  Berg-
man  pedig  nagyon  el  volt  foglalva  a  
díszlettel.  Néha  olyan  volt,  mint  egy  
kisfiú,  aki  betévedt  egy  új  játék-
áruházba.  Mivel  rendelkezett  elég  
pénzzel,  nagy  lehetőségek  nyíltak  
meg  előtte.  A  forgatás  alatt  tartóz-
kodóbb  volt  mint  máskor,  de  azok-
nál  a  jeleneteknél,  amelyekben-  én  
játszottam,  a szokásos  volt  az  együtt-
működésünk.  A  kapcsolatunk  nyu-
godt,  ösztönös  és  kevés  szóból  is  
megértjük  egymást.  Mióta  Holly-
woodban  dolgoztam,  hozzászoktam  a  
nagv  stábhoz.  Ha  valaki  szenvedett  
ettől  a  nagy  üzemtől,  akkor  ez  min-
denképpen  Bergman  volt.  

—  Mivel  ez  történelmi  film,  amely-
hez  hasonlót  eddig  ön  még  nem  for-
gatott  Bergmannal,  kérte-e  önt.  
hogy  külön  felkészüljön  a  korból?  

—  Nem,  igazából  nem.  Sok  kora-
beli  dokumentumfilmet  mutatott  ne-
künk,  és  a  20-as  években  forgatott  
játékfilmeket  is,  mint  például  a  
Krause  mama  utazik  a  boldogság  
felé-1  Phil  Jutzi-tól.  Nemcsak  a  szí-
nészeknek  vetítette  le  ezeket  a  fil-
meket,  hanem  a  jelmezek  és  a  masz-
kok  készítőinek  is,  hogy  átérezzék  
ennek  a  kornak  a  légkörét.  Én  a  ma-
gam  részéről  szánalmas  müncheni  
mulatókba  jártam  a  barátaimmal,  
hogy  az  énekeseket  tanulmányozzam.  
Ez  sokat  segített  nekem  a  kabaré-
jelenetekben.  Szerettem  játszani  
ezekben  a  jelenetekben,  mert  egé-
szen  más  volt.  mint  amit  az  eddigi  
filmekben  nyújthattam.  

—  Bergman  próbál  a  forgatás  előtt  
a  színészekkel?  

—  Általában  nem.  De  az  utolsó  
filmnél,  az  Oszt  szonátánál  voltak  

próbák.  Talán  azért,  mert  még  soha  
nem  dolgozott  Ingrid  Bergmannal,  és  
ez  a  történet  elsősorban  a  két  sze-
replő  emócióira  épül.  Elég  rövid  
időnk  volt  a  forgatásra,  és  Bergman  
azt  akarta,  hogy  teljesen  felszaba-
dultan  lépjünk  a  kamera  elé,  tudjuk  
hova  álljunk,  és  csak  a  játékra  és  
érzelmekre  koncentráljunk.  A  próba  
lehetővé  tette  mindkét  Bergman-nak  
azt  is,  hogy  fokozatosan  megismer-
jék  egymás  munkamódszerét.  

—  Kedvelte  a  Kígyótojásban  ját-
szott  szerepét?  

—  Szeretem  az  ilyenfajta  szerepe-
ket  is.  Nem  kell  őket  felruházni  
idegbajjal  és  szánalommal,  ők  egy-
szerűségükben  is  emberségesek,  
szemben  a  külvilággal.  Én  már  ré-
gebben  ismertem  ezt  a  filmtervet.  De  
keveset  beszélt  nekem  erről,  mert  
nagyon  érzékeny  azokra  a  reakciók-
ra,  amelyek  az  ilyen,  számára  ú j  té-
ma  előtt  érhetik.  Mint  tudják,  ennek  
a  filmnek  nagy  sikere  volt  Német-
országban  és  Svédországban  is.  Ha-

I.iv  Ullmann  



zajában  már  régóta  kritizálják  Berg-
mant,  mert  szerintük  politikailag  
nem  kötelezte  el  magát  eléggé,  „nem  
vallott  a  koráról".  így  most  ezek  az  
emberek  boldogok  lehetnek,  nem  
mondhatják,  hogy  a  Kígyótojás  intim  
kis  dráma!  

—  A  könyvében  ön  azt  írja,  hogy  
sokat  olvasott  Sztaniszlavszkíjt,  be-
vallja  azt  is.  hogy  az  Actor's  Stúdió  
módszereiben  nem  hisz.  

—  Én  abban  a  felfogásban  nem  
hiszek,  amelyet  ma  Amerikában  ta-
nítanak.  A  metódus  céllá  vált.  Szá-
momra  ez  csupán  arra  jó,  hogy  meg-
tanuljam  a  játék  technikáját,  de  
egyszer  fel  kell  hagyni  vele,  hogy  
megtaláljuk  a  saját  utunkat,  a  saját  
stílusunkat,  ami  nemcsak  Sztanisz-
lavszkijon  alapszik,  hanem  mind-
azon  a  tapasztalaton,  amelyet  a  szín-
padon  szereztünk.  Amerikában  e  
módszernek  vannak  olyan  hívei,  
akik  már  nem  tudják  felfogni  a  da-
rab  struktúráját,  egy  jelenet  tartal-
mát,  hanem  ilyenfajta  kérdéseken  
gyötrődnek:  „A  szerep  szerint  a  hi-
degről  jövök  be?"  „A  szereplő  gon-
dol-e  a  halott  apjára?"  Mindez  
nagyon  érdekes,  de  mivel  a  közön-
ség  végülis  nem  tudja,  hogy  a  sze-
replő  apja  meghalt,  nem  érti  a  szí-
nész  viselkedését.  

Tehetség  és  értelem  kell  a  Mód-
szer  alkalmazásához,  ha  ez  nincs  

l.iv  Ullmann  a  Szemtől  szemben  című  
film  egyik  jelenetében  

meg,  akkor  furcsa  dolgok  sülnek  ki  
belőle.  Sok  színész  azt  gondolja,  
hogy  akkor  lesz  természetes,  ha  da-
dog  és  három  szót  mond  öt  perc  
alatt,  pedig  az  életben  ez  nem  így  
van;  az  emberek  gyakran  beszélnek  
gyorsan  még  akkor  is,  ha  bizonyta-
lanok. 

—  Mikor  hagyott  fel  az  elméletek-
kel,  hogy  saját  stílusát  kialakítsa?  

—  Azt  hiszem,  miközben  Brecht  
Kaukázusi  krétakörében  játszottam  
Oslóban.  A  rendezőm.  Peter  Pa-
litzsch  német  volt,  és  a  Berliner  En-
semble-ben  együtt  dolgozott  Brecht-
tel. 

Addig  —  akkor  22  éves  voltam  —  
minden  jól  ment  a  színpadon:  fiatal  
voltam,  tele  izgalommal  és  energiá-
val.  De  Palitzsch  állandóan  leállí-
tott,  kérdéseket  tett  fel,  és  minden-
nek  mindkét  oldalát  megmutatta.  Ez  
még  jobban  ösztönzött,  mert  anél-
kül  kellett  eljátszani  a  szerepemet,  
hogy  kifejezzem  a  saját  érzelmei-
met,  de  megmutassam  az  érzelme-
ket.  Ingmar,  az  ő  nagy  közeli  felvé-
teleivel  már  egy  harmadik  lépcső-
fokot  jelent.  Szükségét  éreztem,  hogy  
kifejezzem  magam,  de  azt  mondta:  
„Ne,  ne  próbáld  kifejezni  magad.  
Helyesen  gondolkozz,  és  helyesen  
érezz."  Elérkeztem  oda,  hogy  össze  
tudtam  egyeztetni  Sztaniszlavszkíjt,  
a  saját  érzéseimet  és  Brechtet;  meg-
mutatni  az  érzéseket,  de  nem  „ki-
fejezni"  őket.  

—  ön  csak  egyszer  játszott  Berg-
mannái  színpadon,  egy  Pirandello-
d  arabban.  

—  Azt  hiszem,  ő  még  nagyobb  
színházi  rendező,  mint  filmrendező.  
Igazi  zseni,  aki  inspirálja  a  színé-
szeket.  Miközben  beszél,  az  elképze-
lései,  az ismeretei  benépesítik  a  szín-
padot.  Olyanná  válunk,  mint  kisgye-
rekek  a  csodák  országában  és  azt  
álmodjuk,  hogy  életre  kelnek  a  sze-
repek.  <3 minden  részletet  lát,  min-
den  szerepet  fontossá  tesz,  a  legki-
sebb  mellékszerepet  is  élettel  tölti  
meg.  A  filmnél  az  a  csodálatos,  hogy  
szabadságot  hagy  nekünk.  Ritkán  ad  
pontos  instrukciókat.  Valójában  
minden  benne  van  a  forgatókönyv-
ben,  a  kamera  helye  stb.,  másrészt  
mi,  a  színészek  és  a  technikai  sze-
mélyzet  annyira  jól  ismerjük  már.  



hogy  pontosan  értjük,  mit  akar.  Szo-
kott  is  ezen  tréfálkozni  és  néha  ki-
jelenti,  hogy  neki  már  nem  is  kell  
bejönnie  a  stúdióba.  De  a  szöveg  
nem  merev,  és  mostmár  Ingmar  
gyakrabban  elfogadja  az  indítvá-
ny ainkat,  és  ha  az  érvünk  meggyő-
ző.  és  ha  ez  a  szerep  logikájába  be-
leilleszthető. 

—  Mi  a  témája  az  Öszi  szonátá-
nak? 

—  Egy  anya  és  leánya  kapcsolata.  
Az  anya  nagy  karriert  csinált,  mint  
zongoraművésznő,  s  közben  nem  fog-
lalkozott  eleget  a  gyermekével,  a  
lány  legalábbis  így  érzi.  Hosszú  évek  
óta  először  találkoznak  egy  katar-
tikus  éjszakán.  A  lány  mindazt  a  
szemére  veti  az  anyának,  amit  elron-
tott  és  elsorvasztott  benne.  Megért-
jük,  hogy  sok  mindent  elért,  nagy  
művész,  húsz  évig  szeretett  egy  fér-
fit.  de  mint  anya  megbukott  és  en-
nek  alapján  a  lánya  mindenért  el-
ítéli.  És  a  lánynak  természetesen  
nincs  igaza.  Ingrid  Bergman  és  én  jól  
ismerjük  ezt  a  problémát  a saját  éle-
tünkből. 

—  Végülis,  amint  azt  a  könyvében  
kívánta,  visszaváltozott  kislánnyá.  

—  Teljesen:.  Ez  alatt  a  katarzis  
alatt  éreztem,  hogy  a  lány,  aki.  kb.  
38  éves,  megtalálja  11  éves  kori  ön-
magát  és  gyerek  módjára  viselkedik.  
Még  a  hangja  is  megváltozott.  El-
vesztette  a  logikáját,  igaziból  gye-
rek  volt,  aki  elhagyatottnak  érezte  
magát.  Többen  is  mondták,  hogy  
akaratomon  kívül  hasonlítottam  a  
saját  lányomra,  habár  rá  gondoltam,  
az  ő  reakcióira  hasonló  szituációk-
ban.  Ez  volt  a  spontán  „Metódus".  
Ez  az.  amit  mindig  csináltok,  de  ez  
nem  lehet  sem  szabály,  sem  elmélet.  
Nyitottnak  kell  maradni,  és  a  saját  
tapasztalatainkat  kell  felhasználni.  

—  A  film  stílusa  közel  áll  a  meg-
előző  filmekéhez?  

—  Főleg  a  Jelenetek  egy  házasság-
bólhoz  hasonlít  tízperces  közelijei-
vel.  Ingrid  Bergman  nem  szerette  és  
nem  akarta  a  közeli  beállításokat  el-
fogadni.  Ingmar  soha  nem  dolgozott  
még  senkivel,  aki  ennyire  tiltakozott  
volna.  Én  csodáltam  ezt.  mert  mi  
mindannyian  fegyelmezettek  va-

A  Kígyótojás  című  filmben  



Erland  Josephssonnal  a  Suttogások  és  sikolyokban  

gyünk  vele.  Ingrid  végül  megértette  
ezeknek  a  beállításoknak  a  szüksé-
gességét  és  amikoj  Bergman  levetí-
tette  a  filmet,  nagyon  tetszettek  ne-
ki. 

Számomra  a  legnagyobb  nehézsé-
get  a  Szenvedélyben  alakított  sze-
repem  jelentette.  Én  mindig  azt  gon-
doltam,  hogy  becsületesnek,  tisztes-
ségesnek  kell  lenni,  és  Bergman  
hirtelen  olyan  nő  szerepét  adta,  aki  
hazudik,  miközben  azt  hiszi,  hogy  
igazat  mond.  Az  volt  a  benyomásom,  
hogy  fütyül  az  én  hitvallásomra.  Egy  
jelenetben  el  kellett  magyaráznom  
a  saját  szerepemet  —  a  másik  három  
szereplőhöz  hasonlóan.  De  a  töb-
bieknek  előre  megadta  a  szöveget,  
tőlem  pedig  azt  kérte,  hogy  írjam  
meg  én.  Tehát  meg  kellett  védenem  
ezt  az  alakot.  Es  amikor  azt  mond-
tam,  hogy  hiszek  az  igazságban,  
Bergman  egy  közbevágott  képpel  úgy  
tüntetett  fel.  mint  hazudozót.  Akkor  
ez  nagyon  felháborított,  ma  már  az  
eredményt  érdekesnek  találom.  

—  Segített  önnek  az,  hogy  az  első  
nagy  szerepe  Bergmannál,  a  Perso-
na-bou  színésznő  volt?  

—  Nem  igazán.  Csak  25  éves  vol-
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tam.  míg  a  filmbeli  nő  a  karrierje  
csúcsán  állt  és  rendelkezett  egy  szí-
nésznő  minden  lehetséges  tapaszta-
latával.  Sokkal  könnyebb  lett  volna  
az  ápolónő  szerepét  eljátszanom,  a  
rettegését  és  bizonytalankodását.  
Megformálni  annak  a  nőnek  az  ösz-
szetett  alakját,  aki  elhatározta,  hogy  
hallgatásba  burkolódzik,  ez  nagyon  
nehéz  volt.  A  forgatás  alatt  nem  ér-
tettem  meg  a  filmet,  és  nem  is  turi-

. tam,  miről  szól.  Ösztönösen  éreztem  
a  dolgokat,  de  csak  évekkel  később  
értettem  meg  a  Personat.  

—  Bergman  többször  is  az  ön  és  
egy  másik  színésznő  szembeállításá-
val  játszik:  a  Persona-ban,  Bibi  An-
dersson-nal,  a  Farkasok  órájá-bem  
pedig  Ingrid  Thulinnal  forgatott  
együtt. 

—  Bibi  és  én  mindig  hasonlítot-
tunk  egymásra,  akkor  ki-nézésre,  és  
erkölcsileg  is.  Ez  megdöbbentette  
Bergmant.  A  film  óta,  különböző  
irányba  haladunk,  és  azóta  az  ar-
cunk  is  megváltozott.  De  akkor  ha-
sonlóságunk  egyértelmű  volt.  Mi  to-
vábbra  is  közeli  barátok  maradtunk,  
de  barátságunk  a  Persona  forgatása  
alatt  volt  a  legszorosabb.  Az  egyet-
len  problémám  az  volt.  mint  azt  mái-



mondtam,  hogy  jobban  értettem  az  
ő  szerepét  a  magaménál,  ö ,  aki  erő-
sebb  és  tapasztaltabb  volt,  alkalma-
sabb  lett  volna  a  színésznő  szere-
pére.  Bergman  megfordította  a  sze-
reposztást,  ami  a  kapcsolatunkat  még  
izgalmasabbá  tette.  Emlékeznek  ar-
ra  a  beállításra,  ahol  az  arcaink  ösz-
szekeverednek?  Ingmar  nem  mondta  
meg  nekünk,  hogy  ezt  tervezi,  csak  
két  nagy  közelit  vett  fel  külön-kü-
lön.  Egyik  nap  odavitt  minket  a  vá-
góasztalhoz,  anélkül,  hogy  előzőleg  
bármit  mondott  volna.  Mindketten  
azt  hittük,  hogy  a  másikunkról  mu-
tatott  egy  közeli  beállítást.  Nem  is-
mertük  fel  önmagunkat!  

Ingrid  Thulinnal  más  volt.  Soha  
nem  kerültünk  szoros  barátságba,  ö  
nagyon  jó,  nagyon  rokonszenves,  de  
más  mint  én.  A  Farkasok  őrá jóban 
nem  volt  sok  közös  jelenetünk.  Én  
állapotos  voltam,  ügyetlennek  érez-
tem  magam,  még  újnak  számítottam  
Bergman  csapatában,  nem  vagyok  

szép  és  ezt  akkor  is  tudtam.  És  meg-
érkezik  Olaszországból  Ingrid  Thu-
lin,  ez  á  káprázatos,  napbarnított  nő.  
és  minden  férfi  körülötte  forgott.  
Nem  volt  kapcsolatunk  sem  az  élet-
ben,  sem  a  filmen.  Tökéletes  —  a  
film  szempontjából.  

—  Bergman  színészei  rendszeresen  
együtt  dolgoznak,  ez  nyilván  össze-
hangolja  a  játékukat.  

—  Ritkán  vannak  problémáink,  
mert  jól  ismerjük  egymást,  tudjuk,  
hogy  a  másik  jó  színész  és  bízunk  
egymásban,  ami  a  korábbi  közös  
munkánkból  fakad.  Sőt,  Bergman  
ritkán  forgat  két  színésszel  egy  be-
állításban,  ő  előnyben  részesíti  a  ké-
pet  kép  ellen.  Így  minden  színész  a  
saját  ritmusában  dolgozhat.  Én  sze-
mély  szerint  jobban  szeretem  a  
többszöri  felvételt,  mert  szórakoz-
tat  a  játék,  de  általában  Bergman  
mindig  az  elsőt  tartja  meg.  

—  Mondana  valamit  Bergman  
munkamódszeréről? 

—  Igazában  inkább  csak  .techni-
kai  kamera  és  világításpróbákat  tar-
tunk.  Keveset  beszél  a  jelenetről  a  
színészeknek  és  utálja,  ha  precíz  
kérdéseket  tesznek  fel  neki.  Mint  egy  
író.  Ösztönösen  a  fantáziájára  ha-
gyatkozva  dolgozik,  és  ha  azt  kérik  
tőle,  hogy  magyarázza  meg  a  dol-
gokat.  akkor  vagy  leblokkol,  vagy  

banalitásokat  mond.  Azt  hiszem,  ve-
lem  szeret  dolgozni,  mert  keveset  
faggatom. 

—  A  Suttogások  és  sikolyok  más  
kísérlet  volt.  Ez  a  film  inkább  stili-
zált,  szántszándékkal  „esztétikus".  

—  Ebben  a  filmben  különösen  örö-
mömet  leltem.  Itt  nemcsak  a  belső  
emóciókkal  dolgoztunk,  hanem  a  tér-
ben.  a  mozgásokkal,  ruhákkal.  Tu-
datában  voltunk,  hogy  fehérbe  öl-
tözött  nők  vagyunk  egy  hatalmas  vö-
rös  szobában.  Egyetlen  mondatot  
mondott  Bergman  erről  a  szerepről,  
és  ez  egyben  a  kulcs  volt  számomra:  
„Ez  egy  olyan  asszony,  aki  soha  nem  
csukja  be  maga  mögött  az  ajtót."  Ez  
a  szerep  közel  állt  színházbeli  élmé-
nyeimhez,  és  mégis  mint  film  szeret-
tem.  Harriet  Andersson  az  egyik  leg-
nagyobb  alakítást  nyújtja,  amit  én  
valaha  is  láttam,  és  nem  tudom  mi-
ként  csinálta,  mert  egész  forgatás  
alatt  viccelődött,  táncolt,  és  bohóc-
kodott.  Még  mondják  azt,  hogy  kon-
centráció! 

—  A  Jelenetek  egy  házasságból  
majdnem  antitézise  a  Suttogások  és  
sikolyok-nak. 

—  Olyan  volt,  mint  egy  dokumen-
tumfilm  forgatása.  Ez  a  szerep  na-
gyon  közelről  érintett.  Olyan  pontja  
volt  ez  az  életemnek,  amikor  elkezd-
tem  közvetlenül  érdeklődni  a  nő-
mozgalom  iránt,  és  mint  nő,  szabad  
akartam  lenni.  Teljesen  lekötött  a  
szerepem,  munkám,  és  nem  enged-
tem  meg,  hogy  önmagam  legyek.  Ez  
a  film  a  feleszmélésem  egyik  állo-
mása.  Nem  volt  szimbolizmus,  ide-
genség,  idegbaj,  mindenki  magára  
vehette,  önök  is,  én  is.  Mind  a  tévé,  
mind  a  filmváltozatot  nagyon  szere-
tem. 

—  Melyik  a  Bergmannal  forgatott  
filmjei  közül  a  legkedveltebb  az  ön  
számára? 

—  Számomra  a  legnagyobb  kihí-
vást  és  a  legjobban  kedvelt  szerepet  
a  Szemtől  szemben  jelentette.  De  
hozzám  legközelebb  áll  talán  a  Jele-
netek  egy  házasságból,  a  Szégyen  és  
természetesen  a  következő  filmünk,  
az  öszi  szonáta.  Mégis  a  legjobban  
szeretem  a  Jeleneteket  és  a  Sutto-
gások  és  sikolyokat.  

Fordította:  ÜJVARI  JUDIT  



TELEVÍZIÓ 

Abigél 
Nem  átallom  bevallani,  hogy  Szabó  

Magda  Abigél  című  „ifjúsági  krimi-
jének"  (tévéfilm-változatát  hol  erő-
södő,  hol  lankadó  érdeklődéssel  néz-
tem  végig.  Becsapott  volna  ez  a  vi-
lágoskékből  sötétkékbe  játszó,  érzel-
mes  bűnügyi  történet?  Nem  hiszem.  
Vagy  a  tévéfilm-sorozatok  szoktattak  
le  a  kákán  is  csomót  kereső,  morózus  
szigorról?  Ez  látszik  valószínűbbnek.  

Az  Abigélt,  tisztelet  az  igényeseb-
beknek,  az  elmúlt  hónapok  egyik  
legsikerültebb  televíziós  produkció-
jának  tartom.  

Igaz,  a  második  világháború  bor-
zalmairól  kaptunk  már  megrázób'b  
jelentéseket.  Quasimodo  verseiből,  
Solohov  prózájából,  Picasso  faliké-
peiből,  a  Thorndike-házaspár  film-
jeiből. 

Kétségtelen,  az  egyházi  kollégiu-
mok,  zárdák,  leányneveldék  faunájá-
nak  is  akadtak  művészibb  ábrázola-
tai.  Kevésbé  idilliek,  szigorúbbak,  ke-
gyetlenebbek.  Kaffka  Margit  regé-
nyétől  talán  éppen  Szabó  Magdáig.  

Még  nyilvánvalóbb,  hogy  Agatha  
Christie  a  Matula  lakóit  csak  magas  
honoráriumért  helyezte  volna  el  kri-
mihőseinek  sorában.  Vitay  Georgi-
nát  éppúgy,  mint  a  derék  jó  Kőnig  
tanár  urat  vagy  a  titokzatos  Horn  
Micit.  Az  Abigél  nevű  kőszentről  
nem  is  beszélve.  Túl  átlátszóak  ezek  
a  hősök,  nyílt  kártyákkal  játszók,  ki-
ismerhetőek.  Egy  profi  krimi író  szá-
mára  használhatatlanok.  

Szabó  Magdának  szerényebb  érde-
mei  vannak.  Nem  solohovi  történel-
mi  regényt  írt,  nem  kaffkai  ..educa-
tion  sentimentale"-t,  s  nem  is  raffi-
nált  „egérfogót".  De  a  korrajzok  hi-
telességéből,  a  „leányregények"  fi-
nom  érzelmi  motívumaiból  és  a  bűn-
ügyi  történetek  feszültségéből  jó  öt-
vözetet  sikerült  létrehoznia.  

Abigél,  a  kőbe  faragott  ..krimihős"  

a  Matula-intézet  kertjében  áll.  Kö-
rülötte  egy  emberi  rezervátum  val-
láserkölcsi  alapon  megszervezett  
rendje.  Református  papok,  nevelőta-
nárok,  prefékták  zárt  világa.  Az  idil-
li  börtönélet.  Az  „Isten  áldásával"  
fenntartott  erőszak,  amelyet  Vitay  
Georgina,  a  történet  hősnője  oly  ne-
hezen  tud  elviselni.  S  a  kerítésen  kí-
vül  a  második  világháború,  a  fasiz-
mus,  negyvennégy.  A mindent  felfor-
gató,  naponta  ezrek  áldozatát  követe-
lő.  intézményes  terror  és  rendetlen-
ség. 

De  a  háború  nemcsak  „odakinn"  
történik  meg.  Minden  háború  totális.  
Hiszen  a  frontokon  kívül  a  hátor-
szágban  is  zajlik,  valamennyi  embe-
ri  színtéren  és  az  emberi  lelkekben  
is,  nem  lehet  az  útjába  falaikat  emel-
ni,  nem  használ  ellene  se  káromko-
dás,  se  imádság,  beözönlik  a  legzár-
tabb  idillbe  is,  feldúlja  az  ész  tör-
vényeit,  ecetté  savanyítja  az  ételt,  
visszájára  fordítja  az  érzelmeket,  
megzavarja  még  a  Biblia-forgató  uj-
jak  áhítatát  is,  beleivódik  a  kőbe,  a  
vasba,  a  csontba  . . .  

Szabó  Magda  regényének  tévéfilm-
változata  ezt  a  folyamatot  mutatta  
be.  Egy  életidegen  mikrovilág  tör-
vényei  szerint.  Belterjesen.  Jórészt  
befelé  figyelve.  Kis  mozgásokban,  
változásokban,  robbanásokban.  Elő-
ször  a  háború  „totalitását"  zsúfolta  
be  ebbe  a  drákói  idillbe.  Dehát  a  
háborús  eseményekre  másképp  rea-
gált  egy  munkaszolgálatos  tábor,  egy  
katonalaktanya,  egy  leventeosztag  s  
egy  leánynevelő  intézet.  S  az  író  még  
szűkebbre  vontfa  a  kört.  Szinte  a  na-
gyítólencse  fókuszával  gyúlékony  
anyagot  kereső,  közelítő-távolító  
mozgásával.  Így  irányította  a  fényt  
egy  serdülő  diáklány  belső  világá-
nak  „gyúpontjára".  Ahol  csak  meg-
barnult  a  papír,  mielőtt  füstölögni  
kezdett.  S  csak  füstölt,  amikor  má-
sokban  már  lángok  égtek.  Vitay  Gi-
na  először  telefon-összeköttetést  akar  
teremteni  a  külvilággal.  Majd  szök-
ni  próbál.  Fogalma  sincs,  hogy  a  Ma-
tula  hitbuzgó  rigorozitása,  amelynek  
legalább  törekvései  jószándékúak.  
maga  a  megváltás  a  44-es  esztendő  
életveszélyes  „szabadságához"  képest.  
Aztán  a  veszély  önként  lép  be  Gina  
életébe.  Nem  kell  kiszöknie  érte.  Elő-
ször  csak  az  utcasarkon  ólálkodik,  s  
kalapot  emel  a  sétára  induló,  „ke-
gyes"  lányoknak.  Majd  éjszaka,  a  



Garas  Dezső,  Básti  Lajos  és  Balázsovits  Lajos  (Szomszéd  András  felvétele)  

zárt  kapu  mögül  szerelmes  szavakat  
suttog  Ginának.  Végül  ököllel  dö-
römbölni  kezd.  Betör.  Ekkor  már  
rendőr  arca  van.  S  a  történetből  ki-
bontakozik  „Abigél".  A  furcsa  nevű  
kőszent  élő  alteregója,  mozgatója,  
lelke.  A  titokzatos  „krimihős",  akiről  
eddig  is  gyanítottuk,  hogy  nem  a  csa-
varos  agyú  Ghristie  néni  találta  ki,  
hanem  egy  jólelkű  magyar  írónő,  a  
hajdani  „zárdanövendék"  . . .  

Egyébként  a  film  minden  epizód-
jából  kiderült:  Szabó  Magda  jól  is-
meri  ezt  a  világot.  Gyermekkorából,  
protestáns  neveltetéséből,  háborús  
élményeiből,  tanári  munkájából.  A  
MatUla  teljes  valósága  az  övé!  Akár-
csak  Molnár  Ferencé  A  Pál  utcai  fi-
úk  grundja,  vagy  Móricz  Zsigmondé  
a  Légy  jó mindhalálig  debreceni  kol-
légiuma.  Az  írónő  tudja,  hogyan  ütik  
fel  a  táblás  zsoltároskönyvet  a  refor-
mátus  istentiszteleten.  Mit  csipognak  
egymásnak  a  „matulások",  amikor  
hazafelé  mennek  a  templomból.  Ho-
gyan  keletkezik  a  tanár-diák  szere-
lem.  Micsoda  kincs  egy  elrejtett  
szájrúzs,  púdertartó  vagy  illatos  
zsebkendő.  Milyen  „szenzációkkal"  
izgatják-bolondítják  egymást  a  lá-
nyok  a  hálóteremben.  Mekkora  sze-
repe  van  az  intézet  életében  a  mos-
dónak!  . . .  

Csak  mit  nem  tud  Szabó  Magda?  
Ami  ez  életteli,  intim  és  feszült  re-
gényanyagban  nem  is  igazán  fontos.  
Hogy  hogyan  kell  „krimit"  bonyolí-
tani.  A  „titokzatos"  szálat  úgy  húz-
ták  el  az  orrunk  előtt,  akár  a  mézes-
madzagot.  Már  a  második  folytatás-
ban  kiderült:  Kőnig  tanár  úrra  nem  
feltétlenül  gyanakodni  egy  ártatlan  
„krimiíró"  iránti,  naiv  lovagiasság  le-
het.  De  ugyan  miért  teljesítette  a  
szobor  nevében  a  zárdanövendékek  
kívánságait?  Mi  célja  volt  ezzel?  Ele-
ve  tudta,  hogy  Vitay  Georgina  „tit-
kos  Abigélje"  lesz?  Továbbá  hogyan  
sikerült  — ha  már  ennyire  óvatlan  —  
a  Vitay-lány  elrejtését  oly  óramű  
pontossággal  lebonyolítania?  Mind-
ezt  csak  azzal  magyarázhatjuk,  hogy  
a  rendőri  szervek  éppúgy  nem  értet-
tek  a  kriminalisztikához,  mint  Kőnig  
tanár  úr,  vagy  a  szerző.  

De  kisebb  „szálhibák",  a  gondosan  
megmunkált  történelmi-lélekrajzi  
szövetben  is  akadtak.  Egyetlen  pél-
da.  Amikor  Vitay  tábornok  fölvilá-
gosítja leányát  a  háború  értelmetlen-
ségéről,  Ginának  eszébe  sem  jut  áb-
rándjai  lovagja,  a  főhadnagy.  Hogy  ő  
vajon  igazi  „magyar  királyi  katona-
tiszt"-e?  Miképp  vélekedhet  a  dol-
gokról?  Osztozna-e  apja  világnézeté-
ben?  Márpedig  ez  a  mérlegelés  egy  



szerelmes  diáklány  gondolatvilágá-
ban  magától  értetődnék.  

Zsurzs  Éva,  a  rendező  az  Abigél  
közvetítése  idején  így  nyilatkozott:  

„A mi  műfajunk esetében  szinte  el-
viselhetetlen  feszültséget  okoz,  hogy  
a  nagyjából  hárommillió  tv-néző  
ugyanúgy,  egymástól  elszigetelve,  leg-
inkább  családi  körében  ül  a  képer-
nyő  élőtt, mint  én,  s  nincs  módomban  
közvetlenül  lemérni  művem  hatását.  
Az  első  jelzéseket  másnap  észlelem,  
ezért  fogvacogva  indulok  el  hazulról.  
Ám  ha.  mondjuk,  egy  hétrészes  soro-
zatról  van  szó,  akkor  ez  a  bizonyta-
lansági  tényező  heteken  át  gyötör.  
Ahhoz  azonban,  hogy  végleg  megál-
lapítsam  a  sikert  vagy  a  bukást,  ne-
tán  a  fogadtatás  átmeneti  fokozatait,  
legalább  egv-két  hónapra  van  szük-
ség.  Őszintén  szólva,  én  gyűlölöm  
ezeket  a  heteket . . ."  

Nos.  meg  kell  nyugtatnom  Zsurzs  
Évát,  nyilván  már  elkésve  is:  az  Abi-
pélban  televíziós  életműve  egyik  leg-
sikeresebb  darabját  formálta  meg.  Az  
író  különb  alkotótársat  nem  is  ta-
lálhatott  volna.  Zsurzs  Évának  sike-
rült  Szabó  Magda  regényét  s  a  re-
génynél  is  drámaibb,  feszesebb  for-
gatókönyvét  élethűen,  kellő  atmosz-
férikus  telítettséggel,  izgalmasan  le-
fordítania  a  tévéfilm  nyelvére.  Szí-
nészválasztása  ezúttal  is  hibátlan.  
Básti  Lajos,  az  intézeti  igazgató.  Ga-
ras  Dezső,  a  szemüveges,  kedves,  kis-
sé  tesze-tosza  „Abigél",  Szerencsi  
Éva,  a  májusi  cseresznye-mosolyú  
Gina.  Piros  Ildikó,  az  eddigi  alakítá-
sait  felülmúlóan  nagyszerű  prefekta.  
Nagy  Attila,  a  rokonszenves  Vitay  
tábornok,  Balázsovits  Lajos,  a  „le-
venteoktató"  szépfiú.  Ruttkai  Éva,  a  
tökéletes  illúziót  keltő,  rejtélyes  Horn  
Mici,  Tábori  Nóra,  a  tornatanárnő,  
egészen  az  intézeti  növendékekig  —  
minden  szereplő  a  „similis  simile  
gaudet"  módján  azonos  volt  a  re-
gényhősökkel.  Még  a  tehetséges  
Zsurzs  Katit  sem  a  szülői  elfogultság  
helyezte  el  egy  virgonc  epizódszerep-
ben.  Zsurzs  Éva  rendezésében  mel-
lesleg,  de  kellő  nyomatékkal,  csak  
néhány  „beállított  pillanatot"  kifogá-
solnék. 

A  kritikus  utolsó  sóhajtása:  bár  az  
Abigél  képviselné  a  tévéfilmek  jó  át-
lagszínvonalát!  Ám  ez  egyelőre  hiú  
kívánság. 

GAIjSAI  PONGRÁC  

Muslicák 
a liftben 
TÉVÉFILM  VÉSZI  ENDRE  
NOVELLÁJÁBÓL 

„Ha  ketten  csinálják  ugyanazt,  
nem  ugyanaz"  —  pláne  nem  ugyan-
az,  ha  hárman  csinálják,  és  nem  
ugyanazt!  Terentius  eszes  megfigye-
lése  —  „duo  cum  faciunt  idem.  non  
est  idem"  —  ilyen  megtetézetten  áll  
arra  a  tévéfilmre,  amely  Vészi  Endre  
Muslicák  a  liftben  című.  ugyancsak  
eszes  megfigyeléseken  alapuló  novel-
lájából  készült.  Ketten:  a  rendező  és  
a  dramaturg,  Gábor  Pál  és  Szántó  
Erika,  nem  ugyanazt  csinálták,  amit  
az  író  Vészi  Endre,  tehát,  amit  csi-
nálniuk  kellett  volna,  s  így  a  film  
még  fokozottabban  lett  nem  ugyan-
az,  mínt  volt  az  eszes,  éles,  igaz  írás.  

Nem  kívánatos,  nem  egészséges  
társadalmi  folyamatok  pontos  írói  
megfigyelése,  és  a  kártékony  voltuk-
ra  lírikusán  erezett  szatírával,  tehát  
művészi  eszközökkel  rámutató,  éber  

Lázár  Mária  



lelkiismeretű  és  fontos  figyelmezte-
tés  ment  veszendőbe  azon  a  bonyo-
dalmas  úton,  amely  a  novellából  el-
kanyargntt  a  tévéfilm  felé.  Ki  az  oka  
a  veszteségnek,  rendező-e  vagy  dra-
maturg,  a  több  millió  magamfajta  
televíziónéző  előtt  most  már  végleg  
rejtve  marad,  hiszen  az  út  a  novel-
lától  a  filmig,  mondom,  bonyodal-
mas  és  kanyargó  és  követhetetlen,  
meg  aztán  igazság  szerint  a  követése  
nem  is  a  néző  dolga.  Nem  rá  tarto-
zik.  A  nézőre  csak  az  tartozik,  amit  
lát.  Még  azt  is  megkockáztatom,  az  
sem  tartozik  rá,  milyen  volt  maga  az  
írás.  elvégre  a  képernyő  előtt  a  né-
ző  éppen  nem  olvasó,  mert  épp  ez  a  
metamorfózisa  teszi  nézővé.  Mint  né-
zőnek  pedig  összesen  két  teendője  
van:  nézni  a  filmet,  és  megbízni  a  
film  készítőiben,  hogy  amit.  mutat-
nak  neki.  hogy  amit  lát.  ugyanaz,  
mint  amiből  a  film  készült  az  írás-
tól  a  képig  vezető,  bonyolult,  de  az  
írástól  mégsem  messzire  elkanyaro-
dó  úton.  A  nézőnek  bíznia  kell  ab-
ban,  hogy  amit  lát,  olyannyira  
ugyanaz,  mint  az  írás,  mint  volt  az  
író  novellája,  hogy  a  látvány  egy  ki-
csivel  még  ugyanazabb,  még  élesebb,  
még  érthetőbb,  mint  amilyen  papí-
ron,  könyvben  vagy  folyóiratban,  ki-
nyomtatva  olvasható.  Hiszen  ezért  az  
ugyanazabbért  készült  látnivaló  az  
olvasnivalóból.  Ez  a  célja,  ez  volna  a  
célja  az  erőfeszítésnek,  amely  novel-
lát  filmre  visz.  Ha  már  igaz.  márpe-
dig  igaz,  a  terentiusi  megfigyelés,  
hogy,  ha  többen  csinálják  ugyanazt,  
már  nem  ugyanaz,  legalább  úgy  le-
gyen  ne  ugyanaz,  hogy  egy  kicsivel,  
némi  többlettel  ugyanazabb.  

A  Muslicák  a  liftbeni  a  filmkészí-
tők  kezén  azonban  nemhogy  nem  
ugyanaz,  mint  az  író  novellája,  ha-
nem  egyenesen  más.  Ami  az  írásban  
eszes  megfigyelés  volt,  és  fontos  tár-
sadalmi  intés  és  figyelmeztetés,  a  
filmen  eléletlenedett.  Valóságban  
félálom-látássá  mosódott,  élménysze-
rűből  emlékszerűvé  halaványodott.  a  
jelenből  visszahátrált  a  múlt  felé.  s  
ha  jól  láttam,  ha  jól  értettem,  még  
némi  nosztalgiák  árnyéka  is  kísérte  
az  írói  gondolat  kemény  világítását.  
Mondom,  ha  jól  értettem  a  film  lát-
ványait.  mert  az  imént  a  néző  teen-
dői  közül  kifelejtettem  a  harmadik  
teendőjét,  az  előbbi  kettőnél  egy  
cseppet  sem  elhanvagolhatóbbat:  a  

Iglódi  István  és  Máthé  Erzsi  (Jávor  Ist-
ván  felvételei)  

néző  teendője,  hogy  tévedhetetlenül  
meg  is  értse,  amit  lát.  

Ebben  a  teendőjében  a  film  nem  
segítette  a  nézőt,  inkább  gátolta  ben-
ne,  ha  jól  néztem;  és  bizony  nehezen  
értettem  azt,  amit  láttam.  Annak  el-
lenére,  hogy  a  rendező  tévedhetetle-
nül  jó  szemmel  választotta  ki  a  film  
szereplőit,  a  remek  valóságérzékkel  
játszó  Máthé  Erzsit,  a  stílustartáson  
túl,  pompásan  jellemezni  is  tudó  Lá-
zár  Máriát,  egy  társadalmi  típus  er-
kölcsi  eltorzulását  korántsem  köny-
nyű  karikatúrában,  hanem  veszedel-
mességében  ábrázoló  Kállai  Ilonát  és  
Bánffv  Györgyöt,  az  epizódfigurák-
ban  is  jelentékenyet  mondó  Apor  
Noémit.  Iglódi  Istvánt  és  a  többieket.  
A  színészek  játéka  elmondta  volna  
az  író  világos  gondolatait,  ha  a  film  
egészét  a  forgatókönyv  és  a  rendező  
játékai  nem  teszik  homálylóvá.  
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Útifilm  Vasarelyről  
Az  első  helyszín  Pécs  volt.  Itt  kezdődött  D.  Fehér  

Zsuzsa  szerkesztő-riporter  filmje  Victor  Vasarely-
ről.  Láttuk,  amint  a  pécsi  származású  mester  meg-
jelenik  a  városi  tanács  dísztermében,  ahol  átadják  
neki  a  díszpolgári  oklevelet;  majd  Hárs  Éva,  a  me-
gyei  múzeumok  igazgatója  beszélt  arról,  hogyan  
született  meg  a  pécsi  Vasarelv  Múzeum  gondolata;  
végül  hangulatos  riportképeket  kaptunk  a  múzeum  
ünnepélyes  megnyitásáról.  

Pécsről  Gordes-ba  utaztunk  a  televízió  stábja  jó-
voltából.  Ebben  a  dél-franciaországi  városkában,  
annak  is  középkori  kastélyában  már  Victor  Vasa-
rely  vitte  a  szót.  Korábban  róla  beszéltek,  ettől  
kezdve  ő  beszélt  életéről,  munkásságáról,  elképze-
léseiről,  s  persze  a  sikereiről  is.  Mindenekelőtt  azon-
ban  a  kastély  régi  falairól,  amelyek  között  egész  
életművét  bemutató  állandó  kiállítását  megrendezte  
a  legmodernebb  kiállításrendezési  elvek  és  a  hason-
lóképp  modern  technika  mozgósításával.  

Idővel  kiderült:  a  kastély  kiesik  a  forgalomból.  
Vasarely  új  alapítványa  számára  a  nevezetes  dél-
francia  kisvárosok  közül  Aix-en-Provence-ot  vá-
lasztotta.  Mint  mondta:  részben  érzelmi  okokból.  
Ebben  a  városban  dolgozott  ugyanis  Cézanne,  a  mo-
dern  művészet  elindítója,  aki  az  első  lépéseket  meg-
tette  a  festészet  mértani  értelmezése  felé.  Márpedig  
Vasarely  programja  körülbelül  így  hangzik:  az  ak-
toktól  és  csendéletektől  csömöre  van  az  emberiség-
nek,  úgyszintén  az  egyhangú  épületektől,  jöjjenek  
hát  a  színes  körök,  négyzetek  és  háromszögek,  ame-
lyek  vidámságot  és  változatosságot  visznek  a  sivár  
betonvárosokba.  A  forgatócsoport  Aix-en-Provence-
ba  is  ellátogatott.  Velük  együtt  csodáltuk  meg  Va-
sarely  múzeumát,  ezt  a  la'vül-belül  hipermodern  
épületet,  amely  hatszög  alaprajzú  hasábokból  áll,  
és  amelynek  külső  falait  Vasarely  művei  díszítik.  

Hogy  valóban  megváltás-e  ez  a  fajta  dekoratív  
művészet?  Arra  ma  még  —  a  tervezés  stádiumá-
ban  —  korai  volna  válaszolni;  egy  ilyen  rövid  re-
cenzióban  pedig  lehetetlen.  Ezért  csupán  arra  utal-
nék:  az  épület  szépsége  és  használhatósága  bizonyo-
san  nem  független  egymástól,  jó  épületeket  nem  
kell,  rossz  épületeket  pedig  igazán  felesleges  luxus  
homlokzatdíszekkel  úgymond  széppé  tenni.  De  nem  
folytatom  a  vitát  Vasarelyvel.  Végtére  is  nagy  for-
mátumú  és eredeti  tehetség.  Különben  is:  a  film  sem  
művészettörténeti  oknyomozással  mutatta  be  élet-
művét.  Vasarelyvel  a  főszerepben,  valamiféle  útifil-
met  láttunk;  szép  helyszínekkel  és  kedves  jelene-
tekkel.  Idegenvezetőnk  Vasarely  volt,-  aki  tört  ma-
gyarságában  is  ízes  nyelven  csevegett  szórakozta-
tóan  arról,  hogy  mit  is  tart  ő  a  maga  művészetéről.  
Ha  Eck  T.  Imre  rendező  egy  kicsit  rövidebbre  fog-
ja  a  filmet,  talán  még  élvezetesebb  lett  volna  a  mű-
sor 
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lője.  Rendező:  Ales,-
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Megérjük a pénzünket 
G.  Szabó  Judit  írásaiból  Karinthy  Márton  rendezett  tévéjátékot.  Főszerep-
lók:  Ruttkai  Éva,  Kállai  Ferenc,  Jani  Ildikó,  Inke  László  és  Gálffy  László.  
Operatőr:  Dubovitz  Péter.  



Psota  Irén  a  S z a b a -
d í t s  m  <•  g  a  g o n o s z -
t  ó  1  című  film  főszerep-
lője.  Rendező:  Sándor  Pál  
<B.  Milller  Magda  felvételt-)  
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