
Filmarchívum  anyagából  
válogattunk.  Tervezünk  
egy  Korda  Sándor-soro-
zatot,  végül  szeretnénk  
összeállítást  klasszikus  
westernekből. 

—  Néha  úgy  tűnik,  ke-
vés  a  magyar  film  a  té-
vében.  A  háború  előtt  
készült  filmekből  alig  
látunk,  az  újabbakat  ve-
títik  ugyan,  de  este  tíz-
kor,  vagy  még  később.  

—  A  háború  előtt  ké-
szült  filmek  mellőzése  
tudatos.  Ezekben  a  mű-
vekben  mindig  van  va-
lami  árvalányhajas  
dzsentri  romantika,  
atyaian  jóságos  földesúr  
és  díszmagyarba  öltözött  
parasztok.  Persze  te-
szünk  néha  kivétele-
ket,  mint  most  a  Ha-
bos-sorozat  esetében.  
So'k  filmjében  láthatunk  
afféle  dzsentrizmust,  de  
a  nagy  színészegyéniség  
annyira  dominál,  hogy  
minden  egyéb  hatást  
háttérbe  szorít.  Ami  pe-
dig  az  újabb  magyar  fil-
mek  adásidejét  illeti,  
ezen  nem  tudunk  vál-
toztatni.  Tudomásul  kell  
vennie  mindenkinek,  
hogy  ezek  a  filmek  nem  
vonzanak  milliókat,  nem  
tehetjük  őket  a  főmű-
sorba. 

—  S  végül,  miért  toló-
dott  el  a  Kisfilmek  a  
nagyvilágból  a  termé-
szettudományos  kuriózu-
mok  felé,  miért  nem  
játszanak  több  társadal-
mi  töltésű  dokumentum-
filmet? 

—  Egyszerűen  azért,  
mert  a  társadalmi  témá-
jú  dokumentumfilmek-
ből  kisebb  a  kínálat.  
Egyébként  a  természet-
tudományos  ismeretter-
jesztő  filmek  egyeteme-
sebb  érvényűek,  s  bizto-
sabb.  hogy  a  hazai  kö-
zönség  számára  is  van  
mondanivalójuk. 
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Halálos  csapás 
„Én  tudom,  mit  jelent,  

amikor  a  színjáték  való-
sággá  válik"  —  mondja  
Walter  Jens  tévéjátéká-
nak  a  Halálcsapásmik  
negyvenedik  percében  
Philoktetész.  Akkorra  
már  a  néző  is  igencsak  
szeretné  tudni,  de  a  be-
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mutatott  mű  legkevésbé  
éppen  ennek  élményé-
ben  részesíti.  Hallhat  el-
lenben  száz  percen  át  
zajló,  magasröptű  eszme-
cserét,  melyet  a  Trója  
ellen  fölvonult  görög  ha-
dak  legelső  és  mihamar  
leváltott,  Lemnosz  szige-



téré  száműzött  fővezére  
folytat  váltakozó  partne-
rekkel,  akik  sorra  kidől-
nek  mellőle:  előbb  Ne-
optoiemosszal,  az  elesett  
Akhilleusz  fiával,  majd  
Odüsszeusszal,  akik  a  tíz  
éve  tartó,  eredményte-
len  ostrom  hadművele-
teinek  befejezése  végett  
visszahívnák  a  sereghez  
Philoktetészt.  A  vita  
mindvégig  teoretikus  
magasságokban  zaj lik; 
korántsem  az  ókori  gö-
rögök  és  trójaiak  hábo-
rújáról  van  csupán  szó,  
hanem  a  mindenkori  ag-
resszió  mindenkori  hát-
teréről,  politikai  és  
pszichológiai  motiváció-
járól.  Philoktetész  a  kí-
vülálló,  a  magamagát  
tisztának  megőrző,  el-
vontan  gondolkodó  hu-
manista,  aki  ragyogó  
tirádákban  képes  kifej-
teni,  mennyire  értelmet-
len  minden  vérontás,  
mennyire  hasztalan  
minden  erőszak,  ha  egy  
igazsága  tudatában  
küzdő  nép  ellen  próbál-
ják  bevetni  Jens,  aki  a  
tübingeni  egyetemen  
nemcsak  a  klasszika  fi-
lológiának,  de  az  általá-
nos  retorikának  is  pro-
fesszora,  ez  utóbbi  tan-
tárgyiból  mintaszerű  
szemléltető  oktatást  
nyújt  a  Halálos  csapás-
ban-,  tétel,  ellentétel,  
konklúzió  szikrázik,  fel-
villan,  kihúny  s  egy  
újabb  teóriával  ismét  
ezt  a  röppályát  jár ja  be.  

Várakozásunkat,  hogy  
valami  történni  is  fog,  
az  utolsó  pár  perc  elégí-
ti  ki,  ám  a  cselekvés  
kurtára  szabott  pillana-
tait  előzőleg  már  oly  so-
káig  értelmezték,  hogy  a  
tett  nemhogy  meglepe-
tésszámba  nem  megy,  de  
a  kifejtett  tézisek  de-
monstrációjaként  is  ke-
vésnek  érződik.  A  szer-
zőnek  valószínűleg  ke-

serves  tapasztalatai  le-
hetnek  arról,  vajon  rá-
bízható-e  a  nézőre,  hogy  
levonja  a  látottak  tanul-
ságát,  ezért  aztán  min-
dent  precízen  összefog-
lal,  kimond,  sőt:  meg  is  
ismétel  számára.  

Jens  persze  nemcsak  
professzor,  de  —  más  
művei  ékesen  bizonyít-
ják  — vérbeli  író  is.  Té-
véjátéka,  (amely  hangjá-
téknak  sokkal  inkább  
•kívánkoznék),  egyes  
részletei  ezúttal  is  el-
árulják,  hogy  eredeti,  
gúnyoros,  az "emberi  re-
lációk  és  jellemek  moz-
gatórugóit  alaposan  is-
merő  tehetség  formálta  
a  -művet.  Gondolatai,  ha  
ilyen  sterilen  és  tömé-
nyen  fárasztóak  is,  fi-
gyelmet  érdemlőek,  tá-
vol  állnak  a  szokványos  
fordulatoktól.  Főképp  
akkor,  amikor  Odüssze-
uszt  beszélteti,  akiben  
egy  ritkán  ábrázolt,  a  
mai  valóságban  annál  
gyakoribb  típus  testesül  
meg:  cinizmusa  és  fana-
tizmusa  jól  kiegészíti  
egymást;  e  két,  nehezen  
összeférő  emberi  vonás  
teszi  alakját  különlege-
sen  veszélyessé.  Az  
odüsszeuszi  manipuláció  
szerkezetének  feltárulá-
sa,  önmagát  indokló  ide-
ológiájának  menet  köz-
beni  kialakulása  az  
egész  mű  legizgalmasabb  
momentuma  —  de  saj-
nálatos  módon  ez  is  egy  
megkonstruált,  elvontan  
spekulatív  játék  része-
ként  jelenik  meg,  kevés-
sé  éreztetve,  hogy  nem-
csak  teóriáról,  de  való-
ságról  is  szó  van.  A  spe-
kuláció,  természeténél  
fogva,  minduntalan  át-
hágja  a  realitás  törvé-
nyeit  —  Jens  például  a  
pszichológiai  képtelen-
ség  területére  téved,  
amikor  a  filozofálás  
többszöri  megcsavarása  

érdekében  a  drámai  el-
lenfelek  aprólékosan  be-
avatják  egymást  legtit-
kosabb  elképzeléseikbe.  

Horváth  Ádám  rende-
zése  azzal,  hogy  a  stú-
dióban,  statikus  díszle-
tek  közt,  teátrális  felfo-
gásban  játszatta  el  a  
művet,  nemhogy  tompí-
totta  volna,  még  hang-
súlyosabbá  tette  elvont-
ságát.  Ellentétben  a  fő-
cím  alá  montírozott  vi-
lágháborús  híradóképek-
kel,  melyek  szerencsés  
ötlettel  mindjárt  a  je-
lenhez  kapcsolták  az  
ókori  történet-modellt,  
maga  a  játék  mindvégig  
bizonytalankodott  reali-
tás  és  stilizáltság  között.  
Koltai  János  (Philokte-
tész)  és  Avar  István  
(Odüsszeusz),  mintha  a  
színpadi  „bal  kettőről"  
lépnének  színre;  nem  
ruhát,  hanem  jelmezt  
viselnek,  nem  valóságos  
tárgyakat,  hanem  kellé-
keket  látnak  maguk  kö-
rül.  Paradox  módon  
mégis  éppen  az  elvont  
eszmecserék  közben  ké-
pesek  a  tételek  mögött  
egy-egy  jellemet  is  föl-
villantani,  míg  a  „drá-
maiaknak"  szánt  csomó-
pontokon  olykor  művi  
indulatokat  préselnek  ki  
magukból,  szavuk  üres  
hairsogásba  fullad.  Föl-
tehető,  hogy  a  tényleges  
dramaturgiai  beavatko-
zás,  (ha  például  egy  órá-
ba  tömöríti  a  művet),  
fokozta  volna  a  játék  él-
vezhetőségét.  Hajnal Gá-
bor  szép  fordításán  nem  
múlott  a  siker,  sokkal  
inkább  azon,  hogy  mind-
az,  amit  száz  percben  
láttunk  (miként  Odüsz-
szeusz  mondja  ellenfele  
nézeteiről),  „csak  elmé-
let,  életidegen  ábrándo-
zás  papíron".  
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