


Se  szó, se  törvény  
címmel  forgatja  új  filmjét  Szomjas  György,  Dobai  Péterrel  írott  forgató-
könyvéből.  Főszereplók:  Dzsoko  Roszics,  Kiss  Mari,  Derzsi  Mária,  Dörner  
György.  Operatőr:  Halász  Mihály.  



A  nosztalgiák  filmje  
80  HUSZÁR  

A  magyar  irodalom  évtizedekig  
birkózott  a  hősi  eposz  magára  vállalt  
feladatával.  A  megvalósítás  végül  
Jókainak  sikerült  —  regényeiben.  
Mert  míg  az  elődök,  Csokonaitól  Vö-
rösmartyig,  a  honfoglalás  századában  
keresték  az  hősi  eszményt,  s  az  epo-
szi  tárgyat, felnőtt  egy  kor,  a  reform-
évtizedek  és  1848—49  kora,  mely  
maga  vált  epikus  méltóságúvá,  s  
adott  hosszú  időre  érvényes  erkölcsi  
mércét.  Jókai  lángelméje  fölismerte,  
hogy  Jenőy  Kálmán  és  Baradlay  
Richárd  igazabb  hős, mint  hadzavaró  
Ete. 

Jókait  számosan  próbálták  követni.  
Ám  a  hősi  eposz  az  irodalmakban  
egyszeri  jelenség;  Jókai  után  sem  
vállalkozott  senki  arra,  hogy  a  re-
formkort  vagy  a  forradalom  évét  
totalitásában  ábázolja;  a  hősi  kor  
epizódokra  hullt  szét.  Az  egyik  leg-
szebb  epizódot  Eötvös  Károly  írta  
meg.  A  címe:  Százhetvenöt  huszár.  

Megkísérelte  a  totális  ábrázolást  a  
fiatalabb  művészet,  a  film  is.  Rossz-
kor,  mert  az  eredmény,  a  Föltáma-
dott  a  tenger,  csak  olyan  lehetett,  
mint  a  'kor,  mely  kierőszakolta:  
kulisszás,  vezércikkszerű,  hamis.  
Amikor  meg  Jókai  regénye,  A  kő-
szívű  ember  fiai,  jelent  meg  a  vász-
non,  képeskönyv  maradt,  illusztrá-
ció.  Csoóri  és  Sára  Sándor  már  epi-
zódot  választott.  A  címe:  80  huszár.  

Kitűnő  választás.  Az  epizód  nem  
jelentéktelen,  hiszen  a  forradalom  
egyik  fő  követeléséről,  a  10. márciusi 
pontról  van  szó:  „Magyar  katonáin-
kat  ne  vigyék  külföldre,  a  külföldie-
ket  vigyék  el  tőlünk."  A  kiválasztott  
eseménysor:  menekülés,  üldözés  —  
izgalmasabbat,  filmre  valóbbat  kí-
vánni  sem  lehet.  Alkalmas  arra, hogy 
szélsőséges  emberi  helyzeteiben  az  
erkölcs  és  a  történelem  végső  kér-
dései  fogalmazódjanak  meg.  Ráadá-
sul  történeti  hitele  van:  a  filmalko-
tók  féltucat  valóságos  huszár-szökés  
históriájának  elemeiből  válogathat-
tak,  hogy  belőlük  egyet,  példaérvé-
nyűt,  művészit  formáljanak.  Olyan  

helyszínen,  a  Kárpátokban,  mely  az  
operatör  ihletét  kihívásával  megsok-
szorozza. 

A  film  azonban  nem  tudta  e  ki-
tűnő  lehetőségeket  teljes  sikerrel  ki-
aknázni.  Ügy  gondolom,  azért,  mer!  
alkotóit  az  epizódhoz  illő  feldolgo-
zástól  eltérítette  a  mindmáig  meg-
valósulatlan  filmeposz  nosztalgiája.  

Sára  Sándor  kameráját  dicsérni  
közhely.  Most  is  meghódítja  a  nézőt;  
a  lengyel  kisváros  ódon  főtere,  a  pá-
zsitos  völgyek,  a  meztelen  szikla-
falak  és  ködben  borongó  bércek  
pompás  látványt,  emlékezetes  képe-
ket  nyújtanak.  E  képek  azonban  nem  
mindig  tudnak  együtt  játszani  a  tör-
ténettel;  a  színtér  csak  egyszer  kap  
dramaturgiai  funkciót:  amikor  egy  
hirtelen  vágás  a  menekülő  csapat  
szeme  elé  tárja  a  Kárpátok  havasai-
nak  áthatolhatatlan  falát.  —  Szépek  
a  lovasjelenetek  is:  vonulások,  vág-
ták,  merész  bukások;  megrázok  a  
csataképek:  véres  csonkok  és  egy  lo  
közelről  mutatott  haláltusája.  Mindez  
azonban  a  naturalizmus  és  a  kaszka-
dőrök  diadala;  a  látvány  eluralkodik  
a  történeten;  az  epikus  bőségű  rész-
letezés  ismételgetővé  válik;  a  ló  szá-
guld,  a  ritmus  lelassul.  Ez  a  film  
hosszú.  (Több,  mint  két  óra,  3560  
méter.) 

Történeti  hitelét  nyilatkozatok  han-
goztatják.  A  történelem  azonban  
magyarázat  nélkül  marad.  Nem  bi-
zonyos,  hogy  minden  néző  megérti  
a  film  fő  konfliktusát:  miért  számít  
bűnnek  a  szökés,  a  hazatérés  magyar  
tisztek  szemében  is?  Bódogh  Szil-
veszter  főhadnagy  a  katonai  esküre  
hivatkozik.  Paál  Farkas  kapitány  
menne,  de  időszerűtlennek  tartja  a  
hazatérést,  most  még.  Ám  nemcsak  
a  távoli  garnizon  tisztjeinek  és  ka-
tonáinak  kellett  dönteniük;  mi  volt  
a  magyar  kormány  álláspontja?  Eh-
hez  azonban  tudnunk  kellene,  mikor  
játszódik  a film  cselekménye.  Ezúttal  
nem  kicsinyesség  firtatni  a  krono-
lógiai  pontosságot;  forradalmakban  
minden  napnak  külön  arculata  van.  



Dózsa  László  

Lenkey  János  százada  1848  májusá-
ban  tört  utat  magának  a  Kárpátokon  
át.  Ekkor  még,  taktikai  megfontolás-
ból,  a  magyar  kormány  elítélte  az  
önkényes  és  erőszakos  vállalkozást;  
a  hadügyminiszter  fegyelemről,  fele-
lősségre  vonásról  beszélt.  Petőfi,  aki  
versben  dicsőítette  a  hazatért  hu-
szárokat,  ellenzéki  verset  írt.  (Effélék  
állították  őt  szembe  Mészáros  Lázár-
ral,  nemcsak  a  nyakravaló . . . )  A  
film  alkotói  művük  legtöbb  elemét,  
hangulatát  Lenkey  századának  ese-
léből  merítették;  ez  volna  tehát  —  
48  tavasza  —  a  történeti  időpont?  
Igen  ám,  de  a filmben  egy  huszárnál  
röpiratot  találnak,  az  ellenséggel  való  
eimborálásért  fölakasztott  Zichy  
grófról.  Ez  a  kivégzés  szeptember  
80-án  történt,  a  pákozdi  csata  más-
napján.  Ekkor  már  a  magyar  kor-
mány  kénytelen  volt  felhagyni  a  
taktikázással,  vállalta  a  szakítást  és  
a  harcot,  hazahívta  a  huszárokat,  s  
tábornokká  nevezte  ki  Lenkeyt.  —  

Jelenet  a  filmből  



Tordy  Géza  (B.  MUUer  Magda  felvételei)  

Az  időpont  tisztázatlansága  lehetet-
lenné  teszi  a  film  szereplőinek  er-
kölcsi megítélését.  Bódogh  Szilveszter  
48 májusában  tragikus  hős,  szeptem-
berben  hazaáruló.  

A  kifejtetlenül  hagyott,  gyenge  
főkonfliktust  a  film  mintegy  megtá-
mogatni  igyekszik:  a  szélsőséges  
helyzetből  adódó  mellék  konfliktu-
sokkal.  Erkölcsileg  jogosult-e  cser-
ben  hagyni  a  lemaradt  néhányat,  
hogy  megmeneküljön  az  egész  csa-
pat?  Jogos-e  lelőni  a  menekülés  
egyéni  útjára  térőt,  hogy  megmarad-
jon  az  összetartó  fegyelem?  Jogos-e  
fegyveres  fenyegetéssel,  túszokat  
szedve  éleimet  kikényszeríteni  a  
hegylakóktól?  Reális  konfliktusok,  
valódi  feszültségek  ezek;  nagysza-
bású  epikus  szerkezet  el  is  bírná  
őket,  ennek  híján  azonban  csak  apró  
drámai  betétek.  Jelenlétük  arra  a  
XX:  századi  szemléletre  vall,  mely  
—  tapasztalatain  okulva  —  nem  tud-

ja  és  nem  is  akarja  a  történelmet  
egysíkúan,  törések  és  önpusztító  ál-
dozatok  nélkül  látni.  

Ahhoz  kétség  nem  fér:  a  filmet  
alkotói  nem  históriai  citátumnak,  
hanem  a  XX.  században  érvényes  
mondanivalónak  szánták.  Mi  ez  a  
mondanivaló?  A  kapitány  éjszakai  
töprengése:  miért  támad  föl  a  láza-
dás  szelleme  minden  kudarc  után  
újra  és  újra,  kiirthatatlanul?  
ez  az  irracionális  bizonyosság?  Vagy  
az.  amit  Csoóri  Sándor,  a  filmet  
kommentáló  írásában,  a  magyar  tör-
ténelem  visszatérő  tapasztalataként  
fogalmazott meg:  „fölkészülés  nélkül,  
vérbe  boruló  aggyal  ugrani  bele  a  
cselekvés  örvénylő  mélyvizébe''?  
Óvás,  figyelmeztetés  tehát,  vagy  a  
remény  szövétnek-gyújtása?  Azt  hi-
szem.  mindenképpen  a  cselekvés  
nosztalgiája. 

lukácsy  Sándor  



Huszadik  század  
Bernardo  Bertolucci  és  Hollywood  

összefogott:  Had  lássuk,  úristen,  
mire  megyünk  mi  ketten!  A  leg-
főbb  úr  itt  természetesen  nem  más,  
nem  valamiféle  irracionális  és  spiri-
tuális  „lény",  hanem  a  legklassziku-
sabb  kapitalista  Mammon:  az  anyagi  
siker.  Végül  is  Bertolucci  és  a  20th  

Century  Fox  —  nomen  est  omen!  —  
jól  elboldogultak  egymással;  a  ren-
dező  a  kolosszális  költségvetést  kap-
ta,  a  forgalmazó  a  tisztes  percentet.  
A  néző  pedig  az  öt  és  fél  órás  
Huszadik  századot...  többszörösen  
felemelt  helyárért.  Ráadásul  még  be-
csapottnak  sem  érezheti  magát,  hi-
szen  ebben  a  filmben  „minden  meg  
van  mutatva",  felszélről  a  „grand  
art"  mesterműve  gyanánt.'  

Az  a  gyanúm  azonban,  hogy  ezzel  
az  alkotással  századunk  egyik  leg-
nagyobb  filmes  blöffjét  vagyunk  
kénytelenek  regisztrálni.  Rögtön  fel-
merül  a  kérdés,  hogy  szabad-e  a  
mélységesen  elítélő  „blöff"  —  eszté-
tikán  „inneni"  —  kategóriáját  hasz-
nálni  arra  az  alkotásra,  amely  
tolsztoji  igényekkel,  kommunista  
pretencióvai,  jelentős  —  pozitív  —  
baloldali  visszhanggal,  jobboldali  le-
kicsinyléssel  és  kitagadással  futotta  
nemzetközi  karrierjét,  mígnem  hoz-
zánk  is  elérkezett.  Szabad-e  blöffnek  
nevezni  azt  az  alkotást,  amely  Itá-
liában  1976-ban  nem  kerülhetett  a  
nézők  elé,  nehogy  az  esedékes  parla-
menti  választások  előtt,  lévén  „kom-
munista  propaganda",  a  jobboldal  
terhére  befolyásolja  a  szavazást.  
Egyáltalán:  szabad-e  A  megalkuvó  
zseniális  rendezőjéről  feltételezni,  
hogy  cinikus  módon  „becsapta"  az  
egész  világot.  Szó  sincs  róla,  inkább  
arról,  hogy  az  egyik  legvilágosabban  
látó  rendező  saját  csapdájába  esett.  
Röviden:  nem  A  forradalom  előtt,  
A  pók  stratégiája  és  A  megalkuvó  
rendezője  kapta  a  hitelt,  hanem  a  
„művészies"  kommersz,  Az  utolsó  
tangó  Párizsban  mesterembere,  aki  
azt  hitte,  „tisztességes  üzletet"  köt  
megbízóival.  Csakhogy  —  amint  ké-
sőbb  látni  fogjuk  —  a  művészetben  
nincs  „tisztességes  üzlet".  A  művé-
szetben  nem  lehet  megadni  azt,  ami  
a  császárnak  jár,  s  emellett,  ami  Is-

tennek  dukál,  vagy  póriasán  szólva:  
egy  fenékkel  nem  lehet  két  lovat  
megülni.  A  minuciózus  mérlegelés  
helyett  —  azt  hiszem  —  jelen  eset-
ben  joga  van  a  kritikusnak  sarkítani  
véleményét,  ha  úgy  látja,  a  megal-
kuvó  természetrajzának  ihletett  áb-
rázolója,  maga  is  —  művészileg  
mindenképpen  —  megalkuvó  lett.  

Ne  gondoljunk  azonban  valamiféle  
durva  manipulációra,  inkább  a  dön-
tések  láncolatára,  amelyek  végül  el-
juttatják  a  filmfreskó  rendezőjét  a  
parodisztikus  befejezéshez,  a  két  fő-
hős,  az  ifjabb Alfredo  Berlinghieri,  a  
padrone  és  Olmo  Dálco,  a  „népű"  
antagonisztikus  ellentétének  bábjá-
tékba  illő  huzakodásáig.  Ha  utána-
gondolunk  a  filmnek,  már  a  cselek-
mény  egybeszerkesztésében  is  meg-
pillanthatjuk  a  manipuláció  finom-
szerkezetét.  Elhanyagolva  az  1945-ös  
előjátékot  (amely  később  —  saját  
időrendjében  —  úgyis  visszatér  a  
cselekmény  folyamán),  a  film  1901.  
január  27.  után  kezdődik  amikor  is  
Alfredo  Berlinghieri  Emiliában  fek-
vő  —  Le  Roncoléhoz,  a  zeneszerző  
szülőfalujához  közeli  —  birtokán  a  
púpos  háziszolga,  „udvari  bolond"  
azt  jajongja:  „Meghalt  Verdi!  Meg-
halt  Verdi!"  Itt  álljunk  meg  egy  pil-
lanatra.  Ugyan  mit  jelent  ez  a  má-
sodik  előjáték  az  ifjabb  Alfredo  és  
Olmo  születése  előtt?  Az  olaszok  
számára  talán  időbeli  tájékoztatást,  
a  film  külföldi  nézőinek  —  Ennio  
Morricone,  a  neves  filmzeneszerző  
segítségével  —  pedig  meglehetősen  
direkt  utalást  a  mű  nagyoperai  fo-
gantatására.  A  filmtörténész  számá-
ra esetleg még  azt  a  főhajtást  is,  amit  
a  film  Visconti  Sensója,  az  olasz  
„Tizenkilencedik  század"  filmje  előtt  
tesz.  A  Verdi-epizód  csekély  terje-
delmű,  majdnem  súlytalan,  ám  —  a  
mű  egészét  tekintve  —  mégis  kulcs  
a  történelmi  stilizáció  belső  termé-
szetét  illetően.  

Valóban,  a  cselekmény  felépítése  
kiváló  librettistákra  vall.  A  szerep-
lők  mintegy  megkettőződnek,  az  
„úri"  hősöknek  mind  megvan  „népi"  
megfelelőjük.  Mindenekelőtt  a  klasz-
szikus  feudális  úr,  az  idősebb  Al-



fredo  Berlinghieri  „tükörképe"  Leo  
Dálco,  a  negyven  főt  számláló  
Dálco-család  feje, majd  a két  unotka,  
Alfredo  és  Olmo,  majd  a  hozzájuk  
„rendelt"  nők,  Ada  és  Anita. . .  A  
sort  folytatni  lehetne, ám érdekesebb, 
hogy  hol  „zavarodik  össze"  ez  a  szé-
pen  eltervelt  szimmetria:  Attila  és  
Regina  kettősével.  Attila  Melanchini  
a  film  szövetében  a  fasiszta  funk-
cióját  tölti  be,  ám  ez  a  funkció  —  
lévén  köztes  állapotban  az  urak  és  
a  népi  világ  között  —  rögtön  ideoló-
giai  jelentőségűvé  válik.  Egyébként  
ezt  a  film  nem  is  leplezi,  hiszen  
Attila  szöveg  szerint  is  ezt  a  „két  
frontos"  harcot  propagálja:  „Alfredo  
Berlinghieri...  te  és  az  összes  pa-
razita . . .  fizetni  fogjátok.. .  a  fa-
siszta  forradalom  számláját...  I . . . / 
mindenkinek  fizetni  kell  majd:  gaz-
dagoknak  és  szegényeknek . . .  neme-
seknek  és  parasztoknak,  fizetni  fog-
nak  pénzzel...  földdel,  tehenekkel,  
sajttal,  vérrel,  szarral,  mindennel!".  
Az  idézet  befejezése  egyébként  arra  
is  példa  lehet,  hogyan  kísérli  meg  
„privatizálni"  a  rendező  a  nyíltan  
—  és  tegyük  hozzá:  sematikusan  —  
ideologikus  szövegeket.  Visszatérve  
azonban  a  köztes  szerepre,  a  cselek-
mény  építkezése  híven  követi  a  fa-
siszta  demagógiának  önmagáról  
adott  képét.  A  fasisztákat  mintegy  
köztes  állapotban  ábrázolja  a  pad ró-
nék  és  az  agrárproletárok  „tiszta"  
antagonizmusában. 

Kissé  előre  ugrottunk  a  film  cse-
lekményében.  Okkal.  Az  első  rész  
döntő  többségét  kitevő  jelenetsorok  

(Alfredo  és  Olmo  gyermekkora),  kö-
zöttük  a  két  nagyapa  halála,  sok  
újdonsággal nem szolgálnak.  Minden-
esetre  feltűnő,  hogy  például  a  szicí-
liai  arisztokrata,  Giovanni  Tomasi  di  
Lampedusa  híres  regénye,  a  Gatto-
pardo  a  hasonló feudális szövevények 
ábrázolásában  keményebben  és  rea-
listábban  politikus,  mint  filmünk  
rendezője,  aki  külsődleges  szerkezeti  
szempontok  alapján  egy  mitikus nyár 
évszakkeretébe  gyömöszöli  be  az  első  
világháborút  megelőző  és  azt  követő  
eseményeket.  Némileg  kiegészítésre  
szorul  a  „kevésbé  politikus"  megál-
lapítás,  hiszen  a  filmben  meglehetős  
teret  kap  valamiféle  szocialista  moz-
galom,  valamiféle  agrársztrájk  kö-
rüli  történés.  Nem  is  a  látott  tények-
kel  kapcsolatban  van  fenntartásunk,  
hanem  az  ábrázolt  tudatszintekkel,  
illetve  a  közöttük  levő  „meg-nem-
felelésekkel".  Ismeretes,  hogy  Olasz-
országban  a  századfordulón  a  szo-
cialista  párt  már  jelentős  parlamenti  
erőt  képviselt  (több  mint  harminc  
képviselőjük  volt  a  képviselőház-
ban),  ismeretes,  hogy  a  háború  után  
méginkább  így  volt.  A  szocialista  
agitáció,  különösen  Emilia  agráröve-
zeteiben  rendkívül  erős,  mi  több:  
tudatos  volt.  Ezzel  szemben  a  film  
az  ösztönös  mozgalmakat  helyezi  
középpontjába,  s  velük  szemben  azt  
a  drámát  mutatja  be,  amely  a  tuda-
tos  vezetők  (Anita,  a  szocialista  ta-
nítónő,  a  felnőtt  Olmo)  magányában  
ölt  testet.  Közismert  képlet  ez,  a  
munkásmozgalom  romantikusainál  
örökkön  jelenlevő  „konfliktus",  ami  

Jelenet  a  filmből  (középen:  Gérard  Depardieu)  



köyetkezményeiben  az  extremizmust  
involválja. 

A  politikai  képlet  végül  is  határo- ^ 
zottan  így  rajzolódik  ki:  az  ösztönös1  

agrárproletár-mozgalom,  amely  pél-
dául  a  lincselést  választja  a  „köztes"  
fasisztákkal,  Attilával  szemben,  va-
lamint  a  Liberális  úri  osztály,  amely  
erkölcsileg  a  züllöttségnek  valami-
féle  barátságos  romlottsági  szintjén  
van  a  fasiszták  szado-mazoehizmusá-
val  szemben.  A  Huszadik  század  
annyiban  valóban  „huszadik  száza-
di",  hogy  az  ábrázolás  körletét  a  
társadalmi  és  privát  konfliktusok  le-
hető  legszélesebb  világában  húzza  
meg.  Ám  ez  újabb  csapda  a  rendező  
számára.  Bertolucci  elmélkedései  a  
bátorságról,  a  szerelemről,  a  liberti-
nizmusról,  a  szexuális  aberrációkról  
egyfelől  egy  újfajta  mozis  konvenció  
keretébe  tartoznak  („merészség!"),  
másfelől  a  valós  történelmi  konflik-
tusokra  olyan  álpszichológiai  „mély-
ségeket"  aggatnak  rá,  amelyek  a  na-
turalizmus  ósdi  biológizmusát  juttat-
ják  a  néző  eszébe.  Tulajdonképpen  a  
lenini  metafora,  a  „rothadó  kapita-
lizmus"  mélységes  félreértéséről  van  
szó.  amikor  a  rendező  ezt  minden  to-
vábbi  megfontolás  nélkül  átviszi  az  
erkölcs  területére.  A  filmben  az  
egészségesek  állnak  szemben  a  bete-
gesekkel.  azt  sugallva,  hogy  a  fasizr  
mus,  de  egyáltalán  az  osztályharc  
döntő  mértékben  a  pszichiátria  fel-
adatkörébe  tartozik.  

Mindez  elsősorban  a filmben  ábrá-
zolt  „fasizmus  hosszú  telére"  vonat-
kozik.  A  történelmi  esemény,  1922.  
október  28:  a  fasiszta  hatalomátvé-
tel,  a  Marcia  su  Roma  —  legalábbis  
a  magyar  néző  számára  —  kontúrta-
lan  háttere  a  történetnek,  akárcsak  a  
fasiszta  rendszer  első  komoly  válsá-
ga,  a  Matteotti-gyilkosság.  Nem,  a  
film  egyre  kevésbé  „tapad"  a  törté-
nelemhez.  egyre  inkább  mitizál.  „Be-
felé  terjeszkedik":  ALfredo  és  Olmo  
természetes  antagonizmusát  érzelmi,  
majdhogynem  „szerelmi"  szállal  ha-
tálytalanítja,  hogy  a  film  végén  eb-
ből  dogmatikus  ellentét  legyen.  Ami  
megmagyarázhatatlan  a  filmből,  és  
ez  döntő  hiba,  hiszen  az  olasz  filmek  
egész  sora  tudott  erre  pozitív  választ  
adni:  mi  az  alapja  1945.  április  25-
nek,  az  olasz  ellenállás  győzelmé-
nek.  Sőt.  ami  még  lényegesebb,  mi  

az  alapja  annak,  ;hogy- az  ellenállás,  
igazi  tömegmozgalom  volt.  Erre  Bér-
tolucci  a  meglehetősen  lapos  bátor-
ság  szóval  ad  feleletet,  illetve  a  győ-
zelemnek  olyan  minden  realitáson  
túli  „szertartásszerűségével",  amely  
jelen  esetben  vegytisztán  jelzi  a  mí-
tosz  és  a történelem  mélységes  szem-
benállását. 

Az  igazság  az,  hogy  amit  elmond-
tunk  a  film  ideológiai  tartalmáról,  
azt  a  forma  felől  közelítve  is  kihá-
mozhattuk  volna.  Nem  arról  van  szó,  
hogy  a  hatalmas  terjedelmű  műben  
nem  lehetnének  gyengébbek  vagy  
kevésbé  sikerülten  megoldott  jelene-
tek.  Ellenkezőleg. Az t  a f i lm  alapján  
senki  sem  vonhatja  kétségbe,  hogy  
Bertoluoci  „filmezni"  mesterien  tud.  
Ami  leginkább  feltűnő,  hogy  a  film-
nek  nincs  stílusa:  végletesen  eklekti-
kus.  Egy  alapos  tanulmány  jelenet-
ről  jelenetre  kimutathatná,  hogy  mi-
kor  kitől:  Viscontifól,  Rossellinitöl,  
Truflfaut-tól,  Glauber  Rochától  vagy  
éppen  Jancsó  Miklóstól  idéz  az  olasz  
rendező.  Csak  egy  —  hozzánk  közel  
álló  —  példa.  A  „felszabadulás  ta-
vaszának"  temetői  népünnepélye  és  
népbírósági  tárgyalása,  ahol  melles-
leg  úgy  ítélik  halálra  Alfrédot,  hogy  
életben  kell  maradnia:  „Élő  tanúság  
legyen  rá,  hogy  a  gazda  halott",  
majdhogynem  Jancsó-paródiának  
hat.  De  ugyanígy  hasadást  kell  érez-
nie  a  nézőnek  a  „cast"  és  a  tömeg  
között  is.  Az  utóbbiak,  emiliai  pa-
rasztok  majdhogynem  antropológiai  
hitelességet  kölcsönöznek  a  műnek,  
míg  a  főszereplők,  a  nemzetközileg  
értékes  gárda:  Burt  Lancester,  Ster-
ling  Hayden,  Gérard  Depardieu,  Do-
minique  Sanda  és  Donald  Sutherland  
az  általuk  alakított  figuráknak  „mozi  
hitelességű"  olaszságot  adnak,  külö-
nösen  vonatkozik  ez  Sutherlandre,  
akinek  „antiolasz"  fiziognómiája  
majdhogynem  ideológiai  tartalmat  
kap,  az  általa  alakított  Attila  köztes  
funkciójának  további  „elidegenítésé-
vel". 

Ezzel  máris  visszakanyarodtunk  a  
bevezetőben  említett  „tisztes  üzlet"  
kérdéséhez.  Az  igazság  kedvéért  meg  
kell  állapítanunk,  az  valóban  ke-
mény  gazdasági  dilemma,  hogy  ha  
egy  film  költségvetése  egy  bizonyos  
mértéket  túlhalad,  de  egyáltalán,  ha  
nagyobb  közönséghez  kíván  szólni,  
akkor  a  rendezőnek  —  függetlenül  
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párttagsági  könyvétől,  politikai  meg-
győződésétől  —  a  nyugati  filmpiacot  
uraló  társaságok  egyikéhez  kell  for-
dulnia.  Sőt,  azt  is  le  kell  szögezni,  
hogy  ezen  társaságok  elsősorban  üz-
leti  tevékenységet  folytatnak,  és  nem  
közvetlenül  politizálnak.  Mint  mon-
dani  szokás,  akkor  politizálnak,  ha  
az  egyszersmind  üzlet  is.  Csakhogy  
ez  gazdasági  dilemma,  és  nem  mű-
vészi.  A  művészet  ugyanis  nem  is-
meri  a  jó  vagy  rossz  kompromisz-
szum  fogalmát.  A  művész  tudja,  
hogy  akarva,  akaratlanul  ki  kell  fe-
jeznie  az  „üzleti  partner"  pénzének  
rejtett  politikumát  is:  nevezetesen  
szalonképessé  kell  tennie  a  politiku-
mot.  Ennek  a  módszere  egyszerű,  a  
szembenállást  sematizálni  kell,  a  Jó  
és  a  Rossz  bábjátékává  fokozni  le  
azt,  ami  igazi  töténelemformáló  erő,  
vagyis  le  kell  mondani  az  osztály-
harc  történelmileg  konkrét  ábrázolá-
sáról. 

Ügy  látom,  ezt  a  „szívességet"  
Bertolucei  megtette  megbízóinak.  
Tehetsége,  művészete  technikai  ele-
meinek  legaktívabb  mozgósításával,  

gondolkodói  erényeinek  azonban  
majdnem  teljes  „felfüggesztésével".  
A.  vörös  lobogókban  bővelkedő  és  
azokkal  blöffölő  Huszadik  század  — 
saját  művészi  és  ideológiai  —  fias-
kójánál  jelentősebb  esemény,  mint-
hogy  egyszerűen  a  „vitatható"  mű-
vek  kategóriájába  helyezhetnénk.  
Többről  van  szó:  arról  a  kapitalista  
liberalizmusról,  amely  tág  teret  en-
ged  a  felszélről  politikusnak  tűnő  
neosematizmus  kialakulásának.  Ez  a  
sematizmus  Hollywood  „politikumá-
nak"  legújabb  fegyvere:  a  magányos  
farkas  küzdelme  a  rosszak  bűnszö-
vetkezetével.  Amíg  ez  a  western  naiv  
és  kvázi-realista  világában  jelentke-
zett,  a  néző  tudta,  hogy  hova  te-
gye:  a  mesék  birodalmába.  De  ha  ez  
a  sematizmus  a  munkásmozgalom  
ábrázolásába  is  betör,  amint  ezt  a  
Huszadik  században,  ebben  a  prózai  
operaifilmben  is  láthatjuk,  az  áldozat  
a  nyugati  filmművészet  legértéke-
sebb  vonulata  lesz:  a  valós  történel-
mi  mozgásokról  számot  adó  politikai  
film. 

MARX  JÓZSEF  



Tükörbe nézni 
BESZÉLGETÉS  SZÖRÉNY  REZSŐVEL  

Szörény  Rezső  1941-ben  született,  
s  1969-ben  szerzett  filmrendezői  dip-
lomát  Makk  Károly  tanítványa-
ként.  Diplomájának  megszerzése  
után  előbb  a  Filmhíradónál  dolgo-
zott,  majd  Makk  Károly  segédrende-
zője  volt.  A  Balázs  Béla  Stúdióban  
1970-ben  készítette  Kivételes  idő-
szak  című  dokumentumfilmjét;  
1974-ben  Idegen  arcok  című  első  já-
tékfilmjét.  Második  alkotása,  az  
1976-ban bemutatott  Tükörképek  kü-
löndíjat  nyert  a  sanremói  fesztivá-
lon,  a  főszereplő  pedig  a legjobb  női  
alakítás  díját  Űj-Delhiben;  s  a  ren-
dező  nemrég  fejezte  be  BUÉK  cím-
mel  harmadik  nagyjátékfilmjét.  

Mikor  megkérem,  hogy  új  filmjé-
ről,  s  általában  művészi  elképzelé-
seiről,  törekvéseiről  nyilatkozzék,  
szabadkozik: 

—  Nem  szeretnék  nyilatkozni,  
mert  nem  tudok.  Olyan  sok  bölcs  
esztétikai  elméletet  és  művészi  ön-
értelmezést  olvastam,  hogy  ezekkel  
úgysem  tudnék  versenyre  kelni.  Rá-
adásul  a  sajátos  esztétikai  elméletek  
kifejtésének  fedezetéül  vitathatatlan  
érvényű  művekre  volna  szükség;  s  
ilyenekkel,  sajnos,  nem  dicsekedhe-
tek. 

—  Mégis:  jó  "évtizede  van  a  pá-
lyán;  tapasztalatairól,  elképzeléseiről  
talán  beszélgethetünk?  

—  Beszélgetni  szívesen  beszélge-
tek  —  próbálkozásaimról  és  kudar-
caimról,  fönntartva  a  tévedés  jogát  
—  csak  nyilatkozni  nem  szeretnek,  
mert  az  többnyire  kinyilatkoztatás-
nak  hat;  arra  pedig  sem  jogom,  sem  
képességem  nincsen.  

—  Kezdjük  tehát  azzal,  amivel  pá-
lyája  is  indult,  az  újfajta  dokumen-
tarizmus  felívelésének  időszakában,  
a  Balázs  Béla  Stúdiónak  a  60-as  
évek  legvégén  történt  fellendülésé-
vel  egyidőben;  —  s  amely  törekvé-
sekkel  későbbi  játékfilmjeiben  gya-
korlatilag  ellentétes  irányba  fordult.  
Miért? 

—  Már  1962-ben  forgattunk  Andor  
Tamással  és  Schiffer  Pállal  egy  do-
kumentumfilmet  Pedagógusok  cím-
mel,  amelyben  a  közoktatás  legdön-
tőbb  tényezőinek,  a  pedagógusoknak  
elégtelen  társadalmi  megbecsülésére,  
hiányzó  presztízsére  próbáltuk  fel-
hívni  a  figyelmet.  A  megkérdezet-
tek  —  természetesen  —  „sokat  be-
széltek"  a  filmben,  s  az  a  vélemény  
alakult  ki  róla,  hogy  ezért  nem  elég-
gé  „filmszerű".  Ilyenformán  ez  a  
film  némileg  elébe  ment  a  később  
népszerűvé  vált  interjúfilmek  divat-
jának;  nekem  viszont  kicsit  elment  
a  kedvem  magától  a  műfajtól  is.  
Részben  talán  azért,  mert  kedvezőt-
len  időszakban  kezdtem  vele  foglal-
kozni.  Ilyenkor  aztán  az  ember  egész  
kis  ideológiát  gyárt  önmagának  (ami  
persze  legfeljebb  személyes  érvény-
nyel  bír);  —  nekem  megváltozott  az  
érzelmi  viszonyom  a  dokumentaris-
ta  stílushoz.  Most  úgy  érzem,  ha  itt-
hon  kikönyökölök  az  ablakba,  s  órá-
kon  át  figyelem  az  autóbusz-
megállóban  az  embereket,  több  él-
ménnyel  gazdagszom,  mintha  doku-
mentumfilmet  néznék.  Ismerem  per-
sze  a  dokumentumműfajok  mellett  
szóló  összes  érvet,  mégis  szívesebben  
nézem  a  buszmegállót,  s  érdekeseb-
bek  számomra  azok  a  fikciók,  ame-
lyeket  az  ott  várakozó,  tülekedő  em-
berekről  kitalálok . . .  Mindez  azon-
ban  nem  ellentétes  azzal  a  meggyő-
ződésemmel,  hogy  a  műfaj  valóban  
értékes  darabjait  —  legkivált  Gaz-
dag  Gyula  dokumentumfilmjeit  —  
a  magyar  filmtörténet  alapvető  je-
lentőségű  műveinek  tartom;  saját  
belső,  vállalt  ellentmondásom,  hogy  
a  műfaj  legjobb  darabjait  szívesen  
nézem  —,  de  a műfajt műveim  nem  
szeretem. 

—  Már  első  játékfilmje,  az  Idegen  
arcok  —  stílusát,  törekvéseit  tekint-
ve  —  szembeszegült  az  akkor  leg-
divatosabb  áramlatokkal:  a  pszicho-
lógiai  (ellenzői  szerint:  „pszichologi-
záló")  filmtípushoz  tartozik  ...  

—  Lehet,  hogy  ellentétes  volt  a  



pillanatnyi  hazai  divattal,  de  ne  fe-
lejtsük  el,  hogy  például  Bergman,  
Tarkovszkij,  Cassavetes,  Makk  már  
jó  néhány  évtizede  forgatott  pszicho-
lógiai  f i lmeket . . .  Rendkívül  érdekel,  
hogy  mi  rejlik  a  látszatok,  a  gesz-
tusok,  a  különféle  emberi  magatar-
tásformák  mögött.  S  ha  sikerül  föl-
mutatni  egy  emberi  jellem  belső  
igazságát,  az  szintén  a  társadalom-
ról  kirajzolódó  összkép  egy  kis  szeg-
mentuma.  Az  individuum  szükség-
képpen  benne  él  a  társadalomban;  
s  nemcsák  közéleti  akciói,  hanem  
pszichológiai  állapota  is  része  az  
egésznek.  Erős  bennem  az  ellenér-
zés  a  konvencionálisan  elfogadott  —  
s  oly  gyakorta  hamis  —  emberi  
megnyilvánulásokkal  szemben;  
igyekeztem  olyan  figurákról  filme-
ket  csinálni,  akik  vagy  maguk  is  til-
takoznak  a  hazug  gesztusok  ellen,  
vagy  belebuknak  saját  hazugságaik-
ba,  illetve  féligazságaikba.  

—  Hogyan  kapcsolódik  ehhez  a  tö-
rekvéshez  —  s  miről  szól  a  BUÉK?  

—  Sommásan:  egy  barátság  elle-
hetetlenülésének  története.  Néhá-
nyan,  akik  igazán  jóbarátoknak  hi-
szik  magukat,  egy  éjszakán  szem-
betalálkoznak  azzail  a  fölismerés-
sel,  hogy  összetartozásuk  nem  volt  
érdekmentes;  bizonyos  szubjektív  és  
objektív  tényezők  —  a  karrier-vágy.  
a  „ki  bír  többet"  igénye  fölbomlaszt-
ja  barátságukat,  s  a  látszatok  néha  
elfedik  a  valódi  értékeket.  Mindez  
így  riasztóan  elméletiesen  hangzik,  
holott  a  film  egy  szilveszter  éjszaka  
története,  amikor  hőseink  isznak,  
táncolnak,  danásznak,  poharakat  
törnek,  szeretkeznek,  összevesznek  
és  kibékülnek  —  szóval  valahogy  
olyanformán  viselkednek,  ahogy  saj-
nos  sokan  viselkedünk  szilveszter-
kor . . .  Ami  az  ügy  —  remélhetőleg  
—  általánosabb  érvényét  illeti:  a  mi  
negyven  felé  közeledő  korosztályunk  
elérkezett  oda,  hogy  egyre  inkább  
kulcs-feladatok  várják  a  társada-
lomban.  Korosztályunknak  —  isme-
rőseim  között  is  —  sok  az  olyan  
egyede,  akikre  büszkén  fölnézhe-
tünk;  engem  azonban  az  ő  sorsuk  
kevésbé  érdekel,  egyszerűen  olyan  
meggondolásból,  hogy  ha  például  
Rómeó  és  Júlia  története  arról  szól-
na:  „szerették  egymást  és  boldogan  
éltek,  míg  meg  nem  haltak"  —  sor-
suk  valószínűleg  nem  foglalkoztat-

Bodnár  Erika,  Bujtor  István  és  
Horineczky  Erika  

Bujtor  István,  Esztergályos  Cecília,  
Bálint  András  és  Meszléry  Judit  
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ná  mindmáig  az  embereket.  A  mi  
korosztályunk  hibáira,  botladozó  
egyedeire  figyelek  inkább,  s  unom  
azt  is,  hogy  minduntalan  apáink  
nemzedékének  tévedéseit  vagy  bű-
neit  hánytorgassuk  fel;  szerintem  mi  
is  vagyunk  már  annyira  felnőttek,  
hogy  a  tükörbe  nézzünk.  S  hogy  at-
tól,  mert  főként  nem  erényeinkre,  
hanem  hibáinkra,  hamis  szerepját-
szásainkra  koncentrálok  —  szkepti-
kus  vagy  pesszimista  volnék?  Nem  
hiszem.  Egy  műalkotás  —  ha  való-
ban  az  —  sose  pesszimista.  Ráadásul  
a  hurrá-optimisták  jó  néhányszor  a  
szakadék  szélére  vittek  már  ügye-
ket;  s  szerencsére  mindig  akadt  né-
hány  „szkeptikus",  aki  megakadá-
lyozta  a  katasztrófát.  

—  Térjünk  vissza  filmjeinek  szak-
mai,  műfaji  kérdéseire.  Dokumenta-
rista  indíttatású  pályatársai  közül  
sokan  úgy  vélik:  színészekkel  nem  
—  vagy  csak  ritkán  —  lehet  a  való-
di  hitelességet  elérni,  ezért  játszat-
nak  „amatőröket",  ön  viszont  követ-
kezetesen  ragaszkodik  a  színészek-
hez,  noha  filmi  fogalmazásmódja  —  
laza  kamerakezelése,  spontaneitásra  
törekvő  szerkesztése  —  közel  áll  a  
dokumentarista  stílushoz  ...  

—  A  kérdés  rendkívül  bonyolult,  
terjedelmes  kifejtést  igényelne;  de  
próbálok  röviden  válaszolni.  Először  
is:  színészeink  többségét  sokkal  job-
baknak  tartom,  mint  idézett  kollé-
gáim ;  meggyőződéses  színészpárti  
vagyok.  Másfelől:  szerintem  filmen  
nem  létezik  „amatőr"  színész;  ha  
egy  film  jó,  hiteles,  abban  az  úgy-
nevezett  „civil"  szereplő  is  színészi  
produkciót  nyújt,  függetlenül  attól,  
hogy  különben  mi  a  foglalkozása.  
Mondok  egy  durva  példát:  Bujtor  
István  vajon  „amatőr"-e  attól,  hogy  
képesítése  szerint  közgazdász,  s  nem  
a  színésztanszakot  végezte?  Kizáró-
lag  a  rendező  felelőssége,  hogy  
filmjében  milyenek  a  színészek;  —  
legyenek  bár  közismertek  színpad-
ról-tévéből,  avagy  az  utcáról  behí-
vott  „civilek".  Tapasztalatom  szeriint,  
amikor  egy  filmben  sokmindent  rá-
bíznak  a  színészekre,  ők  hajlandók  
szívvel-lélekkel  részt  venni  a  mun-
kában,  valódi  alkotótársakká  vál-
nak,  s  ilyenkor  rendszerint  az  ered-
mény  sem  marad  el.  De  ismétlem,  
mindig  csakis  a  rendezőn  múlik,  
hogy  a  színész  baráti  együttműkö-

désével  mit  képes  kiváltani  belőle;  
az  úgynevezett  manírjait-e,  avagy  
belső,  őszinte  emberi  reakciókat.  
Különben  is:  minden  módszert  és  
elméletet  csakis  a  művek  igazolhat-
nak,  s  eredmény  esetén  bármelyik  
lehet  célravezető.  Mesterem  és  taná-
rom,  Makk  Károly  szokta  mondani,  
hogy  a  hajót  vízre  kell  bocsájtani,  
s  ott  majd  elválik,  hogy  hajó-e  vagy  
sem;  elsüllyed-e  vagy  fönnmarad.  
Ha  úszik,  akkor  —  hajó,  függetlenül  
attól,  miből  készült  és  milyen  alakú  
vagy  színű...  Az  irodalomban  én  
például  Dosztojevszkijt  szeretem  
legjobban;  de  attól  még  szívesen  ol-
vasom  a  többi  remekírót  is.  Azt  hi-
szem,  kulturális  és filmes  közgondol-
kodásunk  egyik  fő  hibája  az  intole-
rancia;  az  egyik  fajta  érvényes  tö-
rekvés  nevében  a  másik  kiközösítése  
vagy  elparentálása.  Akkoriban,  ami-
kor  Truman  Capote  művelni  kezdte  
a  „non-fiction"  műfajt,  közben  
Amerikában  dolgozott  Bellow  is,  
Malamud  is;  miközben  New-York-
ban  Andy  Warhol  elvégezte  a  maga  
filmnyelvi  újításait,  Hollywood  is  
élt,  sőt  megújult.  Tudomásul  kellene  
vennünk  végre,  hogy  a  művészet  
sókféle,  sokarcú.  A  fő  tendenciák,  
irányzatok  kitapintására  való  törek-
vés  persze  helyes,  sőt  az  emberi  gon-
dolkodás,  a  rendszerezés  elemi  igé-
nyéből  fakad;  de  minek  van  szük-
ség  merev  skatulyákra?  Dziga  Ver-
tov  és  Eizenstein  is  egyidőben,  pár-
huzamosan  készített  filmeket.  Ne-
vetséges  volna  föltenni  a  kérdést:  
melyikük  a  nagyobb? . . .  A  művészet  
nem  lóverseny,  nincs  célszalag . . .  S  
miközben  mindezt  fejtegetem,  kény-
telen-kelletlen  fölismerem,  hogy  ma-
gam  is  intoleráns  vagyok,  amikor  az  
előbb  azt  mondtam,  hogy  unom  és  
nem  szeretem  a  dokumentarizmust.  
De  hát  mindenki  mindig  a  saját  pil-
lanatnyi  rögeszméjét  hajtogatja,  s  
szerintem  abból  lehet  sokszínű,  vál-
tozatos  filmgyártás,  ha  sok  különféle  
művészi  rögeszmének  jut  hely  a  nap  
alatt. 

—  Előző,  lazán  szerkesztett  —  s  
ilyen  szempontból  „pszeudó-doku-
mentarista"  stílusú  —  filmjeiben  
akadtak  olyan  képsorok,  amelyeken  
átütött  a  „direkten-szimbolikus"  
szándék... 

—  . . . mondjuk  durvábban,  ahogy  
néhány  kritikus  is  megfogalmazta:  



a  „lilaság".  A  bírálattal  tulajdonkép-
pen  egyetértek,  bár  megjegyzem,  
hogy  az  egyik  külföldi  kritikus  azt  
írta  a  Tükörképekről,  hogy  neki  a  
film  „ridegségig  puritán"  stílusa  tet-
szett.  Tehát  amit  némelyek  művész-
kedésnek  véltek,  azt  más  a  ridegsé-
gig  puritánnak.  Tény,  hogy  én  rend-
kívül  szeretem  azt  a  lány-figurát,  
akiről  a  film  szólt,  s  ez  a  szeretet  
néhol  valószínűleg  értéktévesztéshez  
vezetett;  a  feladat  ugyanis, az,  hogy  
ne  én  szeressem  a  hősömet,  hanem  
a  néző.  Általában  is  inkább  érzel-
mesen  és  kevésbé  intellektuálisan  
fogok  a  filmkészítéshez,  ami  olykor  
vissza  is  üt,  de  eredményezhet  való-
ban  átélhető  emberi  pillanatokat.  

—  Most,  némi  távlattal,  miben  lát-
ja  előző  filmjeinek  hibáit?  

—  Abban,  hogy  néhol  rendszerte-
lenné  válik  a  film,  kitapintható  a  
szerkesztetlenség;  —  amit  egyébként  
én  nagyon  szeretek.  A  „laza"  szer-
kezet  helyenként  pongyolaságnak  
tűnik  fel;  mindaddig,  amíg  sajátos  
stílus  nem  lesz  belőle.  

—  Vagyis  amíg  az  esztétikai  tör-
vényszegés  —  törvényteremtéssé  
nem  válik  ...  

—  . . . Amitől  sajnos  én  olyan  
messze  vagyok,  mint  Makó  Jeruzsá-
lemtől;  de  a  végső  cél  nem  lehet  
más. 

—  A  BUÉK-ban  ilyen  szempontból  
mennyiben  hasznosította  előző  
filmjeinek  tanulságait?  

—  Ebben  szerintem  nyomokban  
sincsen  jelen  az  előzőknél  fölrótt  
művészkedés;  közvetlen,  egyszerű  
mai  történet;  látlelet  egy  közérzet-
ről.  A  film  közepén  van  egy  karika-
túm-jellegű  betét,  ami  szándékos  
stiluskeverés;  a  film  egészét  közvet-
lenül  életszerűnek  érzem.  Legalább-
is  pillanatnyilag,  a  munkát  éppen  
befejezve,  tehát  mindenféle  időbeli  
rálátás,  eltávolodás  lehetőségének  
híján. 

—  Előző  alkotásai  nem  tartoztak  
a  leglátogatottabb  magyar  filmek  
közé;  a BUÉK  készítésénél  gondolt-e  
valamilyen  „nézőoptimumra"?  

—  Természetesen  idegesít,  hogy  
kevesen  nézik  a  filmjeimet,  de  köz-
tudomású,  hogy  mesterségesen  is  le-
het  nagyobb  és  alacsonyabb  néző-
számokat  produkálni  (kivezényelt  
iskolákkal,  kiskatonákkal  stb.).  De  

nem  kívánok  belebonyolódni  a  film-
forgalmazás  szövevényeibe;  az  egész  
komplex  kérdéscsoportnak  csak  két  
aspektusát  emelném  .ki.  Közismert,  
hogy  a  televízió  elterjedésével  a  mo-
zikból  eltűnt  az  a  nézősereg,  amelyik  
szinte  mindent  megnézett,  „ami  mo-
zog".  Mostanában  átlag  ötmillió  né-
zője  van  a  tévé  szombat  esti  úgy-
nevezett  szórakoztató  műsorainak  —  
amelyek  zömmel  a legalpáribb  ízlés-
rombolást  folytatják,  ötöd-  és  hu-
szadrangú  amerikai,  olasz  és  egyéb  
„fehértelefonos"  filmekkel.  Ha  vélet-
lenül  értékes  filmet  tűznek  műsorra,  
azt  este  11-re programozzák...  örül-
tem,  amikor  azt  hallottam,  hogy  a  
magyar  filmgyártás  államosításának  
30. évfordulójára  levetítik  a  jelentős  
műveket.  Mikor?  Délután  3-kor.  
Képtelen  vagyok  elhinni,  hogy  olyan  
remekművek,  mint  a  Körhinta,  a  
Szerelem,  a  Szindbád  —  és  hosszan  
folytathatnám  a  fölsorolást  —  ne  
jelenthetnének  milliók  számára  iga-
zibb  élményt,  mint  az  a  sok  selejt,  
ami  a főműsoridőket kitölti.  Közhely,  
hogy  amint  írni-olvasni  vagy  késsel-
villával  enni  —  ugyanúgy  szórakozni  
is  meg  kell  tanulni.  Az  ember  nem-
beli  lényéhez  tartozik,  hogy  szóra-
kozva  ismeri  meg,  tanulja  meg  a  
világot  és  önmagát.  Talán  nemcsak  
egyéni  rögeszmém,  hogy  egy  társa-
dalmat  két  alapvető  tényező  jelle-
mez:  a  közegészségügy  és  a  közok-
tatás  színvonala.  Amíg  százezrek  
nem  végzik  el  a  nyolc  általánost  —  
finoman  szólva  is:  hiányosak  a  tör-
ténelmi,  irodalmi,  művészettörténeti  
ismereteik  —  fölösleges  a  filmeseken  
számonkémi,  hogy  az  igényes,  gon-
dolatokat  hordozó  filmeknek  kevés  
a  nézőjük.  A  magyar  filmgyártás,  
minden  időleges  színvonal-hullám-
zásaival  együtt  is,  jó  húsz  év  óta  
rendszeresen  megtermi  a  maga  érté-
kes  alkotásait;  nem  véletlen,  hogy  
nemzetközi  összehasonlításban  olyan  
magasan  jegyzik.  Amilyen  mérték-
ben  megnövekszik  a  tanítás,  a  taná-
rok  társadalmi  presztízse,  s  ha  való-
ban  korszerűvé  válik  a  közoktatás  
színvonala  —  tehát  milliók  valóban  
megtanulnak  olvasni,  képet,  s  mel-
lesleg  filmet  nézni  —;  akkor  több  
nézőjük  lesz  az  együttgondolkodást  
igénylő,  úgynevezett  „nehezebb"  faj-
súlyú  filmeknek  is.  

ZSUGÁN  ISTVÁN  



Fagyöngyök 
Ha  Natasa  Rosztovával  akkor  ta-

lálkozunk,  amikor  már  nem  egyéb,  
mintr  terebélyes,  kissé  lompos  csa-
ládanya,  alighanem  névtelenül  be-
levész  irodalmi  emlékeink  ködébe.  
Azt  a  Natasát,  akinek  „arcán  nem  
volt,  mint  azelőtt,  asz  élénkségnek  az  
a  szüntelen  égő  tüze,  amelyben  bája  
rejlett",  akinek  „csak  az  arca  meg  a  
teste  látszott,  de  a  lelke  nem",  azt  a  
Natasát  nehéz  Tolsztoj-hősnőként  el-
képzelni. Az  Epilógus Natasáját  a  re-
gény  Natasája  értelmezi;  a  „jelenét"  
a  múltja.  

Ember  Judit  Fagyöngyök  című  
filmjében  az  „epilógust"  emelte  tör-
ténetté  hősnője sorsából.  A  „regényt"  
korábban,  a  Tantörténet  című  doku-
mentumfilm  mondta  el.  a  Fagyön-
gyök  Nórája  múlt  nélkül  jelenik  
meg;  jelenét  kizárólag  életének  „itt  
és  most"  megfigyelt  szituációi  értel-
mezik.  A  mélységélességet  egyetlen  
pillanatra  sem  állítja  rá  Ember  Ju-
dit  a  voltra,  és ez  azért  szembeszökő,  
mert  a  volt  —  Nóra  sorsát sok  tekin-
tetben  meghatározó  esemény.  

A  Tantörténet  a  következő  ténye-
ket  mondta  el  a  Fagyöngyök  Nórájá-
ról.  A  15  éves  kislány  kiveti  magát  
a  negyedik  emeletről.  Öngyilkossági  
kísérletének  oka  a  fölöslegesség  ér-
zés.  Csalódik  a  szerelmesében,  a  leg-
jobb  barátnőjében,  a  családi  kötő-
désnél  számára  jóval  többet  jelentő  
baráti  körében.  Megmenekül,  de  a  

tiltakozás  e  szélsőséges  kifejezésé-
nek  egy  életre  nyoma  marad.  A  ron-
csolódás  miatt  csak  élete  kockáztatá-
sával  szülhet,  császármetszéssel.  En-
nek  ellenére két  gyereknek  ad  életet.  
Nem  egyszerűen  azért,  hogy  bizo-
nyítsa  teljesértékűségét  önmaga  és  a  
külvilág  szemében,  hanem  mert  szá-
mára  ez  —  önmegvalósítás.  

A  Fagyöngyök  Nórája  a  valóság-
ban  azonos  a  Tantörténet  Nórájával,  
és  bár  a  Fagyöngyökben  is  önmagát  
adja,  ez  utóbbit  mégsem  tekinthet-
jük  a  Tantörténet  szó  szerint  értel-
mezett  folytatásának.  A  két  film  
egymástól  eltérő  módszerrel  készült,  
és  bár  Illés  János operatőr,  Vásárhe-
lyi  Miklós  dramaturg  és  Kántás  
László  pszichológus  személyében  a  
stáb  azonos  volt  a  rendező  mellett,  
de hogy  a  Fagyöngyöket  alkotói  min-
dentől  függetlenül  önálló  műnek  
szánták,  arra  határozottan  utal  a  
címlista  megjelölése:  játékfilm.  Gya-
nítható,  hogy  ez  nem  annyira  a  mű-
faji  elhatárolást  kívánja  hangsúlyoz-
ni  —  hiszen  Ember  Judit  egy  nyilat-
kozatában  maga  kérdőjelezte  meg  a  
dokumentumfilmet  és  a  játékfilmet  
egymástól  élesen  elválasztó  kategori-
zálást  —,  hanem  inkább  a  rendezői  
szándék  jelenvalóságára  kívánja  fel-
hívni  a  figyelmet  a  dokumentáli-
san  megmutatott  valóság  sajátos  új-
rateremtésében. 

Ezek  szerint  a  rendező  nem  teszi  
feltétellé,  hogy nézője  ismerje  a  Tan-



történetet.  Vajon  miért  mond  le  ak-
kor  arról  a  rendkívüli  drámai  hatás-
lehetőségről,  amit  a  Fagyöngyök  hős-
nőjének  előélete  magában  rejt?  Az-
zal,  hogy  a  klasszikus  értelemben  
vett  karakterfejlődés  ívének  kiindu-
lópontja  a  Fagyöngyökben  ilyenképp  
ismeretlen  marad,  Ember  Judit  el-
utasítja  azt  a  látványos  lehetőséget  
is, hogy  egy  deviáns  magatartás  kon-
szolidálódási  folyamatát  mutassa  fel  
Nóra  életében,  a  kamaszkori  szuicid  
kísérletekből  a  harmadik  gyerek  ér-
kezésére  váró  23  éves  fiatalasszony  
megállapodottságáig.  Egészen  csen-
des  drámává  szelídül  még  az  az  el-
határozottság  is,  amit  heroikus  fény-
nyel  vonhatna  be  a  múltbeli  tragé-
dia.  Hiszen  Nóra  valóban  heroikus  
belső  tartással  és  roppant  lelkierő-
vel  vállalkozik  arra,  hogy  dacolva  az  
életveszéllyel,  világra  hozza  a  har-
madik  gyerekét  is.  

Ember  Judit  az  „epilógusban"  a  ti-
pikus  ábrázolásának  lehetőségét  látta  
meg.  A  tipikus  felmutatásának  érde-
kében  mondott  le  a  „regényből"  a  
Fagyöngyökbe  is átkívánkozó,  ám  ki-
rívóan  az  egyedit  képviselő  tények-
ről.  Ügy  is  fogalmazhatunk,  azért,  
hogy  az  igazság  hasonlítson  az  igaz-
ságra.  Arra  az  igazságra,  amit  né-
hány  ember  sorsából  általános  érvé-
nyességűnek  ítél  a  jelenben.  Egy  
munkáscsalád  létezése  a  Fagyön-
gyök,  a  dokumentális  ábrázolás  által  
hitelesített  szituációkban  elbeszélve.  
Egy  életformát  dokumentálnak  az  
egyetlen  drámai  történés  köré  felra-
kott  helyzetek.  Ez  a  drámai  történés  
a  harmadik  gyerek  születése.  Lát-
ványnak  is  drámai  és  megdöbbentő,  
a  császármetszés  a  szemünk  előtt  
történik,  az  élő  testbe  nyúlnak  az  
orvosi  kezek  az  újszülöttért;  az  új  
élet  megjelenésének  misztériuma  és  
az  iszonyat  meg  a  kíváncsiság  ke-
veredik  a  szorongással,  mert  mi  is  
tudjuk,  hogy  az  anya  élete  a  tét.  Ez  
a  drámai  csúcs,  ez  a  történés  terem-
ti  meg  a  belső  erőteret,  ami  az  élet-
képszerű  szituációkat  összetartja.  

Az  élet képszerűség  a  szelíd  szem-
lélődést  feltételezi.  Látszólag  Ember  
Judit  sem  tesz  mást,  mint  szelíden  
szemléli  a  mindennapok  apró  ese-
ményeit  ebben  a  családban.  Nóra  
anyjának  hazaérkezését,  nagyanyjá-
nak  a  készülődését  a  külföldön  élő  

lányához,  egy  családi  vacsorát  a  vő-
jelölt  és  az  anya  derűs  évelődésével,  
egy  meghitt  reggeli  beszélgetést  anya  
és  lánya  között,  Nóra  élettársának  
hajnali  piacozását  az  éjszaka  kötö-
zött  fagyöngyökkel,  a  férfi  alkudo-
zását  a  portékáját  komikus  túlzások-
kal  feldicsérő  autótulajdonossal.  Még  
Nóra  és  élettársának  szóváltása  is  
csendes,  majdnem  álmatag  párbe-
széd.  A  szelíd  szemlélődésből  össze-
álló  kép  azonban  már  korántsem  
mondható  szelídnek.  Mert  ez  a  fiatal  
pár  egy  apró  lakásban  él  a  két  gye-
rekkel  és  Nóra  anyjával,  és  majd  az  
újszülött  is melléjük  szorul  az  alvás-
ra  is  csak  éppen  hogy  elegendő  szűk  
szobában.  A  férfi  munkája  mellett  
fagyöngyöt  szed,  éjszaka  a  terhes  
Nórával  kötözi,  hajnalban  a  műszak-
kezdés  előtt  viszi  a  piacra.  Fagyön-
gyökön  akarja  megvásárolni  élete  
nagy  álmát,  a  lerobbant  Opelt  16  
ezerért.  Fagyöngyökön  meg  Nóra  ál-
mán,  mert  a  tragacsra  is  meg  női  
csizmára  is  már  nem  telik,  még  köl-
csönnel  sem.  Az  anya  mellől  hiány-
zik  a  férfi,  szépasszonysága  mellett  
csak  a  „híre"  tart  ki  hűségesen.  

A  kis  álmok,  kis  célok  világa.  
Olyan  vágyaké,  amelyekre  alig  ter-
jednek  túl  a  létezés  leghétköznapibb  
szükségletein.  Majdhogynem  a  növé-
nyi  létezés  szintjén  tartott,  ismerős  
életforma  kegyetlenül  valóságos  képe  
hívódik  elő  az  életképek  szelíd  érin-
tésében.  Egy  életformáé,  amely  fo-
lyamatosan  újratermeli  önmagát,  
anélkül,  hogy  a  benne  élőknek  im-
pulzust  adna  az  „egyszerű  újrater-
melés"  zártságából  való  kitörésre,  
ennek  az  életformának  a  meghaladá-
sára,  továbbépítésére.  

Ellenvethető  persze  az  a  nagyon  is  
igaz  tény,  hogy  a  kis  álmok,  a  hét-
köznapi  vágyak  rendkívüli  energiá-
kat  képesek  felszabadítani  az  ember-
ben.  De  az  is tény,  hogy  ha ezek  csak  
önmagukban  léteznek,  és  nem  a  
mindennapok  apró  vágyain  túlmuta-
tó  és  az  ember  önkiteljesítését  szol-
gáló  cél  szatelitjei,  akkor  elvesztik  
felhajtóerejüket.  Azt  a  robbantásra  
kész  energiát,  ami  által  az  ember  
többé  teheti  önmagát  tegnapi  mivol-
tánál.  Nem  mennyiségi  kérdés  ez  —  
adott  körülmények  között  egy  rózsa-
dombi  villa  semmivel  sem  nagyobb  
szabású  vágyálom,  mint  egy  pár  női  
csizma  —,  hanem  minőségi.  A  mi-



nősités  itt  nem  a  kiszemelt  hősök  
felett  mond  ítéletet.  

Hogy  mennyire  nem  egyéni  adott-
ságaik  szorítják  be  szükségszerűen  
a  lezártságba  a  Fagyöngyök  hőseit,  
arra  ők  maguk  szolgálnak  bizonyíté-
kul.  Mindhárom  Nóra:  a  nagymama,  
az  anya  és  a  lány  eredeti  egyéniség.  
Gondolkodó,  a  valóság  jelenségeit  
érzékenyen  felfogó  és  értelmező  em-
berek.  Született  tehetségek.  Csak  a  
műfaját  nem  találta  meg  egyikük  
sem.  A  nagymama  a  groteszkül  túl-
habzó  vásárlása  lázban  válogatás  nél-
kül  maga  köré  halmozott  tárgyak-
ban  éli  ki  a  szép,  a  minőségében  ér-
ték  iránti  vonzódását.  Az  anya  rob-
banóan  energikus,  színes  egyénisége  
csak  egy  olyan  életút  „megalkotásá-
ban"  futotta  ki  magát,  ami  eléggé  
egyértelmű  hírnevet  szerzett  neki.  A  
lány,  a  23  éves  Nóra  kivételes  intel-
ligenciája  révén  tulajdonképpen  még  
minden  lehetne.  Ember  Judit  azon-
ban  nem  ringatja  illúziókba  nézőjét.  
A  Fagyöngyök  utalásai  azt  sejtetik,  
hogy  Nórát  is  elnyelik  .a  kisszerű  
adottságok,  az  értékpótlékok,  az  új-
ratermelődő  bezárt  életforma.  

(Ezen  a  ponton  különösen  érdekes  
a  Tantörténetből  ismert  múlt  kizá-
rása  a  Fagyöngyök  jelenéből.  Talán  
itt  érhető  legnyilvánvalóbban  tetten,  
mitől  újraalkotása  a  valóságnak  ez  a  
film,  noha  a  szereplők  saját  életük-
ben  mozognak,  saját  sorsukból  fa-
kadó  szituációkat  élnek  át  és  azono-
sak  önmagukkal.  Ha  ugyanis -Ember 
Judit  a  valóságot  az  egyszeri  való-
sághoz  hűen  képezi  le,  a  fiatal  Nó-
ráról  ki  kellene  derülnie,  hogy  ő  te-
remtett  a  maga  számára  a  hétközna-
pokon  túlmutató  célt,  a  gyerekekben  
önmaga  kiteljesítésének  vágyát  tes-
tesíti  meg.  A  saját sorsának  félresik-
lását  tagadja  azzal,  hogy  három  gye-
reknek  ad  életet.  A  valóságból  a  film  
újrateremtett  valósága  nem  emeli  
ki  ezt  a  tényt,  az  alkotói  beavatko-
zás  a  figyelmet  az  életforma  tipikus-
ságára  irányítja.)  

A  nagymama-féle  sorsértelmezés  
fátumszerűen  hangzik,  inkább  az  
eleve  elrendezés  kényszerét  sugallja,  
mint  a  társadalmi  körülményekből  
fakadó  szükségszerű  következményt,  
de  tény,  hogy  a  fiatal  Nóra  nem  az,  
ami  képességeit  tekintve  lehetne,  
ha . . . 

A  „ha"  már  nincs  a  filmben.  Zárt  

világ  jelenik  meg  a  Fagyöngyökben.  
Nem  nyílik  kitekintés  belőle  a  kül-
világra,  legfeljebb  kukucskálón  (a  
tanácselnök  rövid  jelenete),  vagy  szí-
nes  hangulatképen  át  (az élettárs  ba-
rátai  körében,  keresztelő).  A  szituá-
ciókban  egy  szűk  családi  közösség  
tagjai  az  egymáshoz  való  viszonyuk-
ban  mutatkoznak  meg;  ugyanezek  a  
szituációk  alig  mondanak  valamit  a  
társadalomhoz  fűződő  viszonyukról.  
Kapcsolatuk  a  környező  világgal  
esetleges,  elmosódott.  Emiatt  legfel-
jebb  áttételesen,  jobbára  a  néző  ér-
zékenységétől  függően  sejlik  fel  az  
egyéni  konfliktusokban  az  a  tágabb  
társadalmi  konfliktus,  aminek  hor-
dozója  ez  a  család  is.  Ember  Judit  
filmnovellájában,  az  1976-ban  írt  
Tónaludátusz-ban  megfogalmazza  
ezt  a  konfliktust:  „minden'  adottsága  
megvan  hozzá  (mármint  Nórának,  az  
érettségi  megszerzéséhez)  és  mégis  
hiányoznak  hozzá  az  adottságok.  Ez  
volna  a  hátrányos  helyzet  meghatá-
rozása?  Nem  tudok  szabadulni  a  
gondolattól,  hogy  mi  minden  történt  
volna  másképp,  ha  ugyanezek  az  em-
berek  a  társadalmi  hiearchiában  
rangosabb  helyet  foglalnak  el."  

A  Fagyöngyökből  mégis  hiányzik  
ez  a  gondolat.  És  vele  a  rálátás  az  
összefüggésekre.  Ami  Ember  Judit-
nak  Gazdag  Gyulával  készített  neve-
zetes  dokumentumfilmjét,  A  határo-
zatot  revelációvá  avatta.  

Illés  János  felvételein  a  „kegyet-
len  kamera"  objektivitásán  mindun-
talan  átüt  a  „gyengéd  kamera"  
együttérzése,  képei  a  legfinomabb  
árnyalatok  és  rezdülések  játékát  is  
visszaadják. 

Ügy  tetszik,  a  valóságnak  a  való-
ság  segítségével  történő  filmes  bir-
tokba  vétele,  a  Balázs  Béla  Stúdió  
„magánügyéből"  a  Jutalomutazástól  
kezdve,  mára  jelenséggé  növekedett  
a  magyar  filmművészetben.  (Juta-
lomutazás,  Filmregény,  Cséplő  Gyu-
ri,  Két  elhatározás.)  Nagyon  sok  
mindenre  képes  már  ez  az  „új  film",  
noha  a  valóság  megragadásának  új  
minőségéért  le  kell  mondani  a  mű-
vészi  ábrázolás  számos  vívmányáról.  
A  Fagyöngyök  keltette  hiányérzet  
most  ismét  azt  a kézenfekvő  követel-
ményt  erősítette  meg,  hogy  egy  do-
logról  semmiképpen  nem  mondhat  
le,  és ez:  a  művészi  sűrítés.  

BÁRSONY  ÉVA  



MOLIERE, 
auagu egy kollektív művészi  nagyüzem  

Ügy  látszik,  Moliére-nek  nemcsak  
a  Napkirállyal,  ám  a  Napszínházzal  
is  sorsát  formáló  konfliktusba  .keve-
rednie  rendeltetett.  Amilyen  jelenté-
keny  erő  ugyanis  manapság  a  szín-
házi  művészetben  az  Ariane  
Mnouchkine  vezette  Theátre  du  So-
leil  nagyszerű  társulata,  joggal  fölté-
telezhetjük,  hogy  filmvászonra  vitt  
„Moliére  és  kora"  értelmezése,  egy  
bizonyos  ideig  legalábbis,  kikerülhe-
tetlen  lesz  mindazok  számára,  akik  
Moliére-1  és  korát  színpadi  előadá-
sokban  vagy  elemző  tanulmányok-
ban  kívánják  interpretálni.  

Még  akkor  is,  ha  a  Moliére,  vagy  
egy  becsületes  ember  című  film,  
amely  Franciaország  hivatalos  ver-
senyfilmjeként  mutatkozott  be  az  
idei  cannes-i  fesztiválon,  s  nem  ara-
tott  olyan  sikert,  mint  amilyenre  az  
előzetes  hírverés  alapján  számítani  
lehetett  —  csakugyan  olyan  komoly  
defektusokban  szenved,  miként  a  

kritikák  szinte  egyöntetűen  megálla-
pították.  Reménykedünk:  filmforgal-
mazásunk  nem  hagyja  figyelmen  
kívül  ezt  a  nagyszabású  vállalkozást,  
jóllehet  Mnouchkine  és  társulata  re-
mekbe  sikerült  korábbi  filmjével,  az  
1789-cel  sem  aratott,  nem  is  aratha-
tott,  úgynevezett  tömegsikert,  nálunk  
éppoly  kevéssé, mint  más európai  or-
szágokban;  majd akkor  a magyar  né-
zők  is  megítélhetik,  mennyire  valós  
a  francia  filmkritikának  az  a  kifogá-
sa.  hogy  a  jelképes  jelentésű  jelene-
teknek  földrehúzó  naturalizmus  sze-
gi  szárnyát,  s  hogy  a  „kor"  részletes  
és  lenyűgöző  ábrázolásával  szemben  
az  „ember",  vagyis  a  főhős  Moliére  
alakja  hiányosan  ábrázolt,  nehezen  
megfogható:  valósággal  epizodista  
marad  saját  történetében.  Hogy  a  
filmrendező  Ariane  Mnouchkine  
csakugyan  annyival  elmarad-e  a  
színházi  rendező  és  librettista  forga-
tókönyvíró  Ariane  Mnouchkine-tói,  

Jelenetek  Mnouchkine:  Moliére  című  filmjéből  



mint  áhogyan  példának  okáért  a  Ci-
néma  hasábjain  Frantz  jíuévaudati  
fejtegeti. 

Igen  érdekes,  hogy  ugyanő,  ugyan-
abban  a  folyóiratszámban,  két  terje-
delmes-alapos  interjút  is  közöl  
ugyanennek  a  filmnek  két  alkotó  
közreműködőjével:  a  jelmeztervező  
Daniel  Ogier-vel  és  a  Moliére-t  ala-
kító  színésszel,  Pihilippe  Caubére-rel.  
Ez  mindenképp  a  film  mint  kultu-
rális  esemény  jelentőségét  mutatja.  

Ogier  roppant  érdekes  kor-  és  di-
vattörténeti  fejtegetései  alighanem  
megérdemelnék,  hogy  valahol  egész-
ben  napvilágot  lássanak  a  magyar  
sajtóban;  öltözködés  és  társadalmi  
állapot,  divat  és  politika,  történelmi  
korszakváltás  és  ruházati  stílfordu-
lat  összefüggéseit  kevesen  magyaráz-
ták  el  tömörebben,  nagyobb  szakér-

telemmel  és  meggyőző  erővel,  mint  a  
Théátre  du  Soleil  —  és  a  Moliére-
film  —  jelmeztervezője.  Ami  szoro-
sabban  véve  a  filmben  alkalmazott  
munkamódszerre  vonatkozik,  külö-
nösebben  érdekes  talán  az  a  permu-
tációs  eljárás  lehet,  amellyel  elérték,  
hogy  a  mintegy  ezerötszáz  nem  köl-
csönzött  jelmez  (szemben  a  színhá-
zaktól  kölcsönvett  bő  ötszázzal)  kö-
rülbelül  harminc  alapváltozat  húsz-
egynéhány  szín-  és  anyagvariációjá-
ból  úgy  álljon  elő,  hogy  ne  legyen  
végül  két  egyforma  viselet  a  legna-
gyobb  statisztériával  dolgozó  tömeg-
jelenetekben  sem.  Mindez  abból  a  
megfontolásból,  miszerint  Franciaor-
szágban  Colbert  textilipar-alapító  te-
vékenysége  előtt  konfekció  nem  léte-
zett,  s  még  a  csavargók,  a  XVII.  
századi  hidalja-  és  utcalakök  is  ma-



guk  formálták  „egyéniségükhöz  és  
körülményeikhez  illőn"  a  saját  
ringy-rongy  öltözéküket.  Abból,  amit  
a  jelmeztervező  elmond  a  hathóna-
pos  előkészítéssel  a  másik  hathóna-
pos  forgatási  idővel  készített,  kétszer  
kétórás  monstre-alkotás  lázas  mun-
katempóban  kiötlőit  és  megvalósított  
leleményeiből,  mindenesetre  követ-
keztethetünk  rá,  micsoda  előnyei  tá-
rultak  föl  a  Napszínház  társulati  
munkájában  kikísérletezett  —  hasz-
nálhatjuk  ezt  a  szót  —  nagyüzemi  
kollektivitásnak  a-  máskülönben  is  
iparszerű  filmgyártás  terrénumán.  

Biztos,  hogy  Ariane  Mnouchkine  
nem  csupán  nagyszerű  rendezőmű-
vész,  de  páratlan  kapacitású  szerve-
zőegyéniség  is.  Társulatával  a  szó  
szoros  értelmében  vett  periférián.  
Vincennes  elhagyott  Tölténygyárá-

nak  a  párizsi  színházi  élettől  távol  
eső  és  ráadásul  fűthetetlen  hodályá-
ban  teremtett  olyan  színházat,  amely  
például  az  1789 című  produkciójával  
két  év  leforgása  alatt  400 000  em-
bert  (!)  volt  képes  magához  csábíta-
ni.  Mnouchkine  „nagyüzeme"  azon-
ban  —  s  ez  legalább  annyira  fontos,  
ha  mint  példát  vesézgetjük  a  Thé-
átre  du  Soleil  tevékenységét,  akár-
csak  az,  hogy  technikai  értelemben  
hogy  s  mint  működik  ez  a  „színház-
üzem"  —  a  baloldali  politikai  esz-
mék  iránt  elkötelezett  vállalkozás.  
S  voltaképpen  nem  másban  áll  Ari-
ane  Mnouchkine  „vállalkozói  zsenia-
litása",  mint  abban,  hogy  éppen  en-
nek  a  baloldali  elkötelezettségnek  ta-
lálta  meg  a  szervezéstechnikai  kö-
vetkezményeit  a  színházban,  a  film-
ben.  Nála  nincsenek  sztárok  (jó  szí-



nészek,  díszlet-  és  jelmeztervezők  
annál  inkább).  Minden  közreműködő  
fizetése  egyforma!  A  rendezőé  is,  
természetesen.  A  Moliére-film  mint-
egy  kétszáz  statisztája  pontosan  
ugyanolyan  gázsiért  játszotta  szere-
pét,  mint  a  címszerep  alakítója,  Phi-
lippe  Caubére.  Csupán  a  munkaidő  
mennyisége  szerint  differenciáltak  a  
fizetésekben.  (Más  kérdés,  hogy  a  
f i lm  technikai  személyzetét  ebben  a  
produkcióban  is  csupán  a  szakszer-
vezet  által  jóelőre  rögzített  bérlista  
szerint  alkalmazhatták  és  fizethet-
ték.) 

Ogier  és  Caubére  egyként  azt  állít-
ja  nyilatkozatában,  hogy  ez  a  szak-
mában  —  a  színházi  és  a  filmszak-
mában  szintúgy  —  szokatlan  „egyen-
lősdi"  valósággal  szárnyakat  ad  a  
közreműködőknek:  ki-ki  tudatában  
van  munkája  fontosságának,  mert  
hiszen  tapasztalja,  hogy  mindenek-
előtt  az  öntudattal,  önkéntességgel  és  
önálló  felelősséggel  végzett  munká-
jára  számítanak  társai!  

De  mit  mond  ugyanerről  a  rende-
zőnő,  Ariane  Mnouchkine?  A  kollek-
tivitásról  alkotott  véleményének  jó  
összefoglalását  olvashatjuk  a  Cinéma  
Francois  egyik  legutóbbi  számában.  

—  Ugyanúgy  dolgozott  a  filmben.  

mint  korábban  a  színházban,  a  kol-
lektív  alkotás  elve  alapján?  —  kér-
dezte  tőle  a  folyóirat  munkatársa.  
Mnouchkine  válasza:  

—  A  Moliére  forgatókönyvét  én  ír-
tam,  míg  azoknak  a  színielőadások-
nak  a  számára,  amelyeket  létrehoz-
tunk,  csupán  egy  eszmét,  egy  irány-
vonalat  vázoltam  fel,  s  a  szöveget  
együttesen  dolgoztuk  ki.  

—  Most  tehát  igényt  tarthatok  a  
forgatókönyv  és  a  rendezés  tulajdon-
jogára,  s  ezt  senki  sem  vitatja  el  tő-
lem.  Ezzel  szemben  a  leghatározot-
tabban  visszautasítom  azt,  hogy  a  
film  az  én  tulajdonom  volna!  Hogy  
is lehet  olyat  mondani,  hogy  egy  film  
X  vagy  Y  tulajdona?  Egy  film  kol-
lektív  kaland, amelyért minden részt-
vevője  egyaránt  felelős.  Mit  ér  a  
világ  legszebb  beállítása,  ha  lehetet-
len  realizálni,  mert  a  segédoperatőr  
nem  figyel  oda?  

—  Valamennyien  kölcsönös  fele-
lősséggel  tartozunk  egymásnak,  és  ha  
bármelyikünk  nem  áll  feladata  ma-
gaslatán,  csődbe  viheti  az  egész  vál-
lalkozást.  A  rendező  csakis  akkor  
szentélheti  magát  az  egész  rendezés  
munkájának,  bizonyíthatja  be  —  ha  
úgy  tetszik  —  géniuszát,  ha  minden  
munkatársa  képességének  legjavát  



adja.  Ha  viszont  bármely  technikai  
munkatárs  kivonja  magát  a  munká-
ból,  máris  kénytelen  leereszkedni  
„az  alkotás  felhőrégióiból".  

—  A  Moliére-filmben  ki-ki  fan-
tasztikus  módon  végezte  munkáját.  
A  Moliére  nem  Ariane  Mnouchkine  
filmje,  hanem  kétszáz  emberé.  A  
fikn  forgatása  közben  értettem  meg  
Fellinit,  aki  a  filmkészítést  utazás-
hoz  hasonlította.  Amikor  elkezdődik,  
mintha  egy  vonat  nekilódulna,  hogy  
rövidesen  fantasztikus  sebességre  
kapcsoljon,  amikor  már  hiába  is  kia-
bálná  valaki,  hogy  „le  akarok  száll-
ni ! " . . .  A  Moliére  olyan-  expresszvo-
nat  volt,  amelyik  hat  hónapig  ro-
hant;  mindent  nagyon  gyorsan  kel-
lett  elvégezni,  s  ez  a  sürgősség  oly-
kor  csüggesztő,  máskor  azonban  na-
gyon  is  pozitív  módon  serkentő  ha-
tással  volt  ránk.  

Máskülönben,  az  1789 filmváltoza-
tának  sikere  után  sokan  föltették  
Ariane  Mnouchkine-nak  a  kérdést  —  

Moliére  szerepében:  Philippe  Caubére  

amint  a  Cinéma  Francais  munkatár-
sa  is  —:  hogyan  szánta  rá  magát,  
hogy  tízévi  ragyogó  színházi  kar-
rier  után  a  filmrendezéssel  próbál-
kozzék ? 

—  Én  imádom  a mozit  —  válaszol-
ta  ezúttal  a  rendezőnő  —,  és  mindig  
is  sokkal  többet  jártam  moziba,  mint  
színházba.  Egy  jó  tucatnyi  színházi  
előadás  kivételével,  mármint  Giorgio  
Stzehler,  Roger  Planchon,  Roger  Blin  
munkáira  mondom  ezt,  azt  hiszem,  
jóval  nagyobb  hatást  tett  rám  a  
Napszínház  társulatával  végzett  
munkámban  a  filmrendezők  példája,  
mintsem  a  színházi  rendezőké.  Hogy  
miért  kezdtem  akkor  mégis  a  szín-
házzal?  Talán  azért,  mert  a  film  ipa-
ri  jellege  riasztott,  megfélemlített.  
Közelebb  állónak  éreztem  magam-
hoz  a  színház  kézműves  jellegét.  
Ugyanakkor  a  kollektív  alkotás  kí-
sérlete,  amely  érdekelt  engem,  töké-
letesen  elvégezhetetlennek  látszott  a  
filmben,  míg  a  színházban,  ha  nehe-
zen  is,  de  azért  megvalósíthatónak  
tetszett. 

Mindenesetre  érdekes  akusztikája  
van  ennek  a  nyilatkozatnak  a  Nap-
színház  évek  óta  tartó  sikersorozata,  
és  a  Moliére-film  realizálása  után!  
Hiszen  ez  utóbbit  a  francia  sajtó  
már  csak  azért  is  „kénytelen  volt"  
jó  előre  a  szó  szoros  értelmében  in-
gyen  reklámozni,  mert  nem  mondha-
tott  le  arról,  hogy  a  nagyközönség  
szenzációéhes  és  természetesen  a  ka-
pitalista  morál  szellemében  nevelke-
dett  rétegét  kielégítse  a  mammut-
költségvetéssel  (húszmillió  frank!)  
készülő  alkotás  anyagi-üzleti  hátte-
réről  adott  beszámolókkal.  A  rende-
zőnő,  akit  pályája  kezdetén  —  saját  
bevallása  szerint  —  riasztott  a  film  
iparszerűsége,  úgy  látszik,  másoknál  
jobban  megtanulta,  sőt  megújította  
e  művészeti  iparág  szervezéstechni-
káját! 

Hogy  aztán  Moliére-ről,  az  alkotó  
művész  és  a  hatalom  konfliktusáról,  
tágabb  értelemben véve  a  politika  és  
az  egyén  viszonyáról  mit  képes  —  
újat vagy  régit  —  mondani  ez  a  f i lm  
olyan  közönségnek,  amelyik  nem  ok-
vetlenül  a  francia  történelem  és  iro-
dalom  példám  nevelkedett-eszmél-
kedett,  arról  még  bőven  vitatkozha-
tunk  —  a  magyarországi  bemutató  
után. 

CSALA  KAROLY  



A  csipkeverőnő  
Jó  darabig  csodálkozva,  gyanakod-

va,  várakozó  állásponton  nézi  az  em-
ber  ezt  a  filmet.  Szokatlan  ez  a  sze-
rény,  szemérmes,  s  kissé  talán  isko-
lás,  bár  jeles  osztályzatot  érdemlően  
iskolás  előadásmód,  a  pontosan  és  
hitelesen,  de  tradicionálisan  kisrea-
lista  módszerrel  kidolgozott  életké-
pek  epikus  egymásutánja.  Az  ötve-
nes-hatvanas  évek  fordulóján  csinál-
tak  ilyen  filmeket  fiatalokról,  szerel-
mekről,  hétköznapokról.  Manapság  a  
legtöbb,  magára  adó  filmrendező  
vagy  szuverén  személyes  világgal,  
vagy  sokkoló  témák  sokkoló  előadá-
sával  igyekszik  felhívni  magára  a  
figyelmet.  Talán  ez  is  oka  lehet,  
hogy  A  . csipkeverőnőt  nézve  sokáig  
nem  tudja  a  néző,  mire  megy  ki  a  
játék,  pontosabban  gyanakszik,  hogy  
ez  a  szerénység,  ezek  a  pasztellváz-
latok,  ezek  a  helyenként  már-már  
volt  filmek  és volt  novellák  idézetei-
ként  ható  jelenetek  csupán  rafinált  
ámításul  szolgálnak,  és  mindjárt  kö-
vetkezik  a  frappáns  fordulat,  a  „csa-
var",  amitől  megborzong  a  néző,  
vagy  összeszorul  a  gyomra.  

Nos,  nem  következik  semmi  ilyes-
mi.  Mindamellett  a  film  elindul  és  
tart  valamerre,  éspedig  letérve  a  járt  
csapásokról.  Kezdetben  valamiféle  
Barátnők-  vagy  Madárkák-tematika  
rémlik  fel  a  tapasztalt  és  kiábrán-
dult,  élni  vágyó,  de  újra  meg  újra  
csapdába  eső  fodrászlány  és  kis  vé-
dencének,  a  tapasztalatlan,  félszeg  és  
szűzies  fodrásztanonclánynak  a  há-
nyattatásai,  amelyek  feltehetően  ez  
utóbbit  is  beavatják  majd  az  életbe,  
s  egyszersmind  kiábrándítják  min-
denből;  aztán  idevágó  utalásokkal  is  
élő  prousti—maupassant-i  bimbózó  
lányok-tematika  bukkan  fel,  amely  
az  unos-untig  variált  első  szerelem-
történetbe  látszik  átmenni,  hogy  vé-
gül,  már  a  film  közepetáján,  tru-
ffaut-i  családi  fészekrakás  bonyodal-
mainak  nézzünk  elébe.  Nagyjából  itt  
esik  le  a  tantusz,  hogy  ez  a. film  a  
„csipkeverőnőről"  szól,  a  hallgatásá-
ról,  a  titkáról,  arról  a szinte  sorssze-
rű  tragédiáról  —  bár  ehhez  a  csen-
des,  szemérmes  megháborodáshoz  
sehogyan  sem  illik  a  tragédia  szó  —.  

amely  eleve  rá  van  írva  az  arcára-
tekintetére. 

Persze  ha  nem  előfeltevésekkel  ül  
be  az  ember  a moziba,  és  némi  türe-
lemmel  is  adózik  Claude  Goretta  
svájci  rendező  nagyon  is  tudatosan  
és  gondosan  részletezett  exponálási  
módszerének,  akkor  kevésbé  viszik  
tévútra  a  reminiszcenciák.  Egyrészt  
átadhatja  magát  kezdettől  fogva  az  
„újhullámos"  hétköznap-ábrázoláson  
és  az  analitikus  francia  próza  leg-
jobbjain  nevelkedett  epikus  jelenet-
sor  szűkszavú,  ökonomikus  fogalma-
zásának  (része  van  ebben  a  forgató-
könyv  társszerzőjének,  Pascal  Lainé-
neik,  a fi lm  alapjául  szolgáló,  magya-
rul  is  megjelent  Goncourt-díjas  re-
gény  írójának),  másrészt  a  fodraszta-
nonclány  arcán  felfedezheti,  és  
nyugtalanítónak  érezheti  a  későbbi  
elborulást  még  aligha  sejtető,  mégis  
valamiképpen  baljós  félszegség  és  
zárkózottság  tüneteit.  

Történni  annyi  történik  e  hosszúra  
nyúló,  a  néző  gyanútlan  befogadó-
készségére  appelláló  expozíció  során,  
hogy  a  szerelmében  csalódott  idő-
sebb  barátnő,  és  a  csalódásához  za-
vartan  asszisztáló  hősnő  a  patinás  
normandiai  fürdőhelyre,  Cabourg-ba  
utaznak  szabadságra,  és  —  legalább-
is  a  barátnő  —  „krapekozni".  ö  ha-
marosan  fog  is  egy  amerikai  turis-
tát,  és  sorsára  bízza  védencét,  aki  
ettől  fogva  egymagában  fagylaltoz-
gat,  míg  meg  nem  ismerkedik  vele  
egy  nyaraló  bölcsészhallgató.  Csen-
des,  ízléses,  elégikus  lírájú  jelenetek-
ben  nyomon  követhetjük  félszeg  sze-
relmük  kibontakozását  —  már  
amennyire  ez  a  kifejezés  helyénvaló,  
kibontakozás  helyett  inkább  csak  azt  
mondhatjulk:  ami  lappangva  kezdet-
től  fogva  jelen  van,  az  lassanként  
felszínre  evickél.  Hallgatag,  szemér-
mes  módon  közelít  Goretta  a  hősei-
hez,  mintegy  a  fodrászlány  hallga-
tagságát,  szemérmességét  téve  meg  
előadásmódja  szűrőjéül,  egyetlen  in-
dulatos  vagy  szenvedélyes  hang  el  
nem  hangzik  sem  itt,  sem  később  —  
kivéve  a  barátnő  két  kitörését  a  
film  elején.  A  hiteles  párbeszédeken,  
a  pontos  színészi  játékon  kívül  az  a  



dramaturgiai  eljárás  is  a  szemérmes  
zárkózottság  állapotát  -érzékelteti,  
amellyel  Goretta  minduntalan  vára-
kozást  ébreszt,  aztán  mielőtt  bármi  
történne,  amit  vártunk,  elvágja  a  je-
lenetet. 

Szemérmesen,  szinte  észrevétlenül  
jelentkezik  később  a  szerelmesek  el-
idegenedése  is  egymástól.  Együtt  él-
nek  Párizsban  a  fiú  legénylakásán,  
minden  bohémkedéstől  mentesen.  A  
fiú  tanul,  a  lány  dolgozik,  és  egy  da-
rabig  látszólag  boldogok.  Aztán  las-
sanként  kiderül,  hogy  a  lány  —  bár  
van  benne  ösztönös  intelligencia,  
mint  a  fiú  elmondja  róla  barátainak  
—  nem  egyenrangú  partnere  élettár-
sának,  nemigen  tudnak  miről  beszél-
getni  egymással,  kellő  műveltség  hí-
ján  a  lány  nem  tud  beilleszkedni  a  
fiú  egyetemista  baráti  körébe.  S  bár  
maga  is  érzi  ezt,  és  szenved  tőle,  te-
hetetlenül  megadja  magát  a  sorsá-
nak.  A  fiúról  pedig  kiderül,  hogy  a  
lányban  csak  a  szép  nyári  kaland  
emlékét  szereti  már,  idegesíti  a  této-
vasága,  gyámoltalansága,  az  ő  kiala-
kult  és  zárt  fogalomrendszerétől  
való  idegensége,  és  visszaküldi  őt  az  
anyjához.  A  lány  depresszióba  süp-
ped,  összeroppan,  kórházba  kerül,  és  
már  csak  mint  ideggyógyintézeti  ke-
zeltet  látjuk  viszont  a  film  végén.  
Háborodottságának  hangsúlyosabb  
jelével  I sae l le  Huppert  réveteg,  bá-
gyadt  tekintetén  kívül  nem  is  talál-
kozunk.  Olyan  halkan,  zárkózottan,  
panasztól,  váditól  mentesen  úszik  ki  
a  film  a  vászonról,  ahogy  kezdettől  
fogva  pergett.  

„Kicsengésként"  nincs  más  előt-
tünk,  mint  a  fi lm  utolsó  beállítása,  
amelyben  Isabelle  Huppert  szembe-
fordul  velünk,  és  hosszan  néz  reánk.  
Nem  panaszos,  nem  vádló  az  ő  te-
kintete  sem,  de  mintha  feltisztulna  
ekkor  révetegségéből,  és  újra  ere-
dendő  szelídsége,  nyitottsága  ülne  ki  
rá,  ezúttal  már  nem  annyira  a  fél-
szeg  szűz  kamaszlány  elfogódott  vi-
lágra-csodálkozása,  hanem  egy  szen-
vedésekben  megérett  lény  értetlen  
kérdése:  ennek  így  kellett  történnie?  
A  címben  rejlő,  a  németalföldi  Ver-
meer  „A  csipkeverőnő"  című  festmé-
nyére  történő  utalás  itt,  ebben  a  be-
fejező  beállításban  nyeri  el  értelmét:  
olyan  lélekkel  találnánk  itt  szembe  
magunkat  Goretta  szándéka  szerint,  
aki  nem  ad  jeleket,  de  türelmesen  

Isabelle  Huppert  és  Yves  Beneyton  

kérdezni-faggatni  ke l l . . .  aki  model-
lül  szolgálhatott  volna  egykor  vala-
melyik  táblaképfestőnek,  például  a  
kifejezhetetlen  titkok  megjelenítésé-
re  vállalkozó  Vermeernek.  E  titok  
Isabelle  Huppert  —  és  persze  az  őt  
vezető  Goretta  —  jóvoltából  felde-
reng  a  filmben,  de  igazán  mélyen  
nem  érinti  meg  a nézőt.  Goretta  hős-
nője  —  történetének  hitele  és  min-
den  részletessége  ellenére  —  nem  
tudja  a  vele  egyben-másban  rokon  
Bresson-kamaszlányok  (Jeanne  
d'Arc,  Mouchette,  a  Vétlen  Baltazár  
Marie-ja)  mélységeit  megidézni.  

Van  persze  ennek  a  filmnek  némi  
szociológiai  igazsága  is  —  a  szó  leg-
tágabb  értelmében  vett  kultúra  leg-
alább  olyan  kasztképző  hatású,  mint  
az  egykori  osztályviszonyok  —,  de  ez  
eléggé  vértelen,  és  szerencsére  Go-
retta  csak  annyira  juttatja  szerep-
hez,  amennyire  a  történet  teljessége  
megkívánja.  ö t  elsősorban  egy  
pszichológiai  képlet,  ermek  a  képlet-
nek  a  valósággal  való  ütköztetése  
izgatja,  és  a  kifejezhetetlen  „mara-
dék",  amit  sem  a  bölcsészfiú,  sem  a  
történtek  ilyen  vagy  amolyan  ma-
gyarázata  nem  tud  felfedni.  Legfel-
jebb  a  művészet  megsejtetni.  De  
mintha  Goretrta  a  kelleténél  jobban  
magáévá  tette  volna  hősnője  zárkó-
zottságát,  filmjével  nem  sikerül  e  
sejtelem  felé  utat  nyitnia.  Megsze-
retteti  hősnőjét,  kíváncsivá  tesz  
iránta,  de  végül  is  elfordul  tőle.  Így  
csak  egy  kedves,  szomorú  arc,  egy  
igaz  és  megejtő,  de  önmagán  alig-
aiig  túlmutató  történet  marad  meg  
az  emlékezetünkben.  

GYÖRFFY  MIKLÓS  



BOYER 
Egyszer  elképzeltem  az  ébredését.  

Vagy  ahogy  jobban'1 illik  hozzá  —  a  
királyi  lever-t.  Már  kész  a  fürdő,  
a  langyos  kádban  elfelejti  a  nyugodt  
éjszakát,  zűrzavaros  előző  napot,  s  
nyilván  most  kezdődő  feladatára  
gondol.  A  komornyik  közben  előké-
szíti  az  öltönyét,  ingét,  cipőjét,  
mindazt,  amire  szüksége  lesz.  Boly-
hos,  kénsárga  fürdőköpenyben,  igen  
diszkrét  illatban  tér  vissza,  frissen  
borotválva  —  ezt  a  műveletet  senki-
nek  át  nem  engedné,  ilyenkor  ta-
nulmányozza  tükrében:  milyen  is  
legyen  mára  felvállalt  szerepe?  —  
rágyújt  az  első  cigarettára,  az  első  
fekete  előtt  természetesen  pohár  hi-
deg,  de  nem  túlhűtött  juice-t  iszik,  
hozzá  pirított  kenyéren  vajat,  talán  
egy  szelet  papírvékony  nyers  sonkát.  
A  komornyik  eltalálta  a  gondolatát  
—  hangulatához  ez  a  sűrűn  csíkos  
öltöny  illik,  ez  az  épphogy  kék  ing.  
A  cipő  is  megfelelő,  a  zokni  is.  Kis  
nézeteltérése  csak  a  nyakkendővel  
van  —  ebben  az  egyben  nem  egyezik  
ízlése  a  komornyikéval  —  sokáig  
válogat  tehát,  míg  rátalál  a  meg-
felelőre.  Öltözködik.  Természetesen  
a  komornyik  —  régi  házidarab.  Pá-
rizsból  magával  vitte  Hollywoodba  is  
—  nyújt  át  minden  darabot.  Míg  el-

készül,  beszélgetnek,  halkan,  mert  
vigyáznia  kell  megejtő,  bársonypuha  
hangjára,  hangszerére.  Egy  tekintet  
a  tükörbe  —  mintha  minden  darabot  
ma  venne  fel  először,  pedig  nyilván-
való,  hogy  hűséges  kedves  holmijá-
hoz.  Elegáns  —,  csipetnyi  konzer-
vatívsággal,  mint  aki  egy  három-
négy  év  előtti  divatlapból  lépett  ki.  
Odalent  —  talán  a  rue  de  Rennes  
egyik  szolid  mellékutcájában,  talán  

Greta  Garbóval  a  Walewska  grófnő  című  filmbőn  (1937)  



Jean  Sorellal  a  Csodálatos  vagy  Júlia  című  filmben  (19S2)  

Beverly  Hills  nyurga  pálmái  előtt  —  
már  várja  a  kocsija.  Néhány  utasí-
tást  ad  még,  aztán  elköszön  a  ko-
mornyiktól.  Amikor  a  néhány  lép-
csőn  egyedül  marad,  megáll.  Lazít  
az  eleganciáján,  a  tökéletesen  és  di-
vatlapba  illőn  elegánsát  a  sajátjává  
teszi.'Egy-egy  apró,  észrevétlen  moz-
dulat  csak,  s másként  áll  a  nyakken-
dő,  mintha  gyűrött  volna  a  beretva-
élesre  vasalt  nadrág.  S  közben  el-
mosolyodik  —  nem  szabad  annyira  
tökéletesnek  lenni.  Mindig  részesí-
tenie  kell  magát  egy  kis  lazaságban,  
nevezhetnénk  öniróniának  is,  annak  
az  örömében,  hogy  bár  világsztár,  
mégis  elsősorban  ember,  aki  meg-
engedhet  magának  annyi  slampossá-
got,  ami  okvetlenül  hozzátartozik  az  
élethez.  Ha  ez  az  adalék  nem  is  sok-
kal  több,  mint  egy  félrecsúszott  
nyakkendő,  vagy  egy  kaján  gondolat.  
Mert  lelki  eleganciájához  hozzátar-
tozik  ez  is.  Mintegy  önmagáról  —  s  
a  világról,  melyet  szolgál  —,  fanyar  
véleménye. 

Aki  a  kocsiba  száll,  már  a  nők  
bálványa.  Mindegyik  korosztályé  és  
minden  női  rétegé.  Ilyennek  képze-
li  el  az  előkelő,  tartózkodó  szerel-
mest  a  francia  grófné  és az  amerikai  
cipőgyáros  hitvese.  És  ilyennek  a  
köznapi  nők.  Annyira  fogalom  most  

is  —  közel  fél  évszázadon  át  is  —,  
hogy  csak  felnézni  tudnak  rá.  De  
miatta  nem  isznak  lúgkövet  a  var-
róleányok. 

A  kocsiban  már  a  nagy  színész  
hajtat  el.  Pontosan  akkora,  amekko-
rának  látják  és  ítélik,  s  természete-
sen  akkora,  amekkorának  ő  látja  
magát.  Egy-egy  fölényes  kis  moso-
lya  elárulja:  nem  akármilyennek.  És  
ezt  nem  vehetni  rossz  néven  tőle,  

Ingrid  Bergmannal  a  Gázlángban  (1944)  



Charles  Boyer  és  Jane  Fonda  a  Mezítláb  .  
a  parkban  című  filmben  (1967)  

igazolja  a  közvélemény.  Igazolja  a  
film-  és  kortörténet,  mely  benne  lát-
ta  az  igazi  szerelmest.  De  hogy  cso-
dálni  lehet  csak  és  nem  gáláns  gon-
dolatokat  ébresztő  szívlovagnak  te "  
kinteni,  annak  nyilvánvaló  oka  az  
a  parányi  fölényesség,  tartózkodás  —  
s  húzzon  bár  frakkot  vagy  jelmezt:  
az  önirónia.  Ez  teszi  mosolyát,  ezt  
a  csak-boyer-it  olyan  különössé,  
utánozhatatlanná.  Három  lépés  tá-
volság  a  gondosan  ábrázolt,  jellem-
zett  figurától.  Nagy  kortársát,  Jou-
vet-t,  ez  a  bizonyos  három  lépés  
tartotta  távol  az  igazi  népszerűség-
től.  Az  övét  segítette  —,  titkot  sej-
tett  benne  a  néző.  Pedig  csak  szelle-
mének  eleganciája  volt.  

Szerepei  —  egy-egy  gondos  kis  
tanulmány.  Akár  nemes  anyagban  
„dolgozott",  akár  könnyű,  nem  egy-
szer  selejtes  termékekben  vett  részt.  
Már  ifjan  is,  s  méginkább  öregedve,  
aszú  borrá  válva.  Talán  nem  téve-
dek,  ha  azt  hiszem,  az  ő  borát  már  
aszúnak  szüretelték.  Mindent  el  tu-
dott  játszani  és  ami  fontosabb:  el  

A  80  nap  alatt  a  föld  körül  egyik  főszerepében  (1956)  



Akim  Tamiroffal  a  Hogyan  kell  egy  milliót  lopni  című  filmben  (1966)  

tudott  hitetni.  Akár  a  híres  A  csata  
kapitányát  játszotta,  akár  a  Lili-
omot,  (bár  kissé  a  Monmartre-on  
született  és  élt  ez  a  Liliom,  alig  volt  
benne  a  kötelező  Molnár  Ferenci  ér-
zelmességből).  De  alvilági  bandita  
is  tudott  lenni  —  Algír;  gyötrelmeit  
azzal  a  bizonyos  gunyoros  mosoly-
gással  lepleplező  hűtlen  férj  —  Mel-
lékutca;  a  sikereit  magától  értetődő-
nek  tartó,  de  mégis  egy  kicsit  ügyet-
len  hadvezér  —  Walewska  grófnő;  
a  számító-kegyetlen  asszonykínzó  —  
a  Gázláng  lélektani  remeklése;  mo-
solygós,  megrendítő  szerepjátszó  —  
az  Egy  frakk  története;  önmaga  las-
sú  testi  esendőségét  tapintatos  hu-
morral  karikírozó  ripacs  —  Csodála-
tos  vagy  Júlia;  egy  jó  feladatért  pe-
dig  még  külső-belső  eleganciájáról  
is  lemondott  —  ki  felejthetné  el  a  
Mezítláb  a  parkban  vén  svihákját?  
Játékában  mindig  volt  egy  csipet-
nyi  diszkréció  s  annak  tudománya:  
hogyan  kell  szépen  élni  az  életünket.  

a  szerepét  és  a  magunkét.  Hősszerel-
mes,  szívrabló  ifjú-  és  férfikora  tel-
jében,  aki  a  szerelem  és  a  szenve-
dély  finomságát  is  meg  tudta  mu-
tatni,  s  szenvedélyében  erő  is  volt,  
de  talán  még  több  gyengédség.  Nem  
lehetett  meghódítani  —  reménytelen  
feladat!  —  mindig  ő  hódított.  

Sztár  volt,  mert  minek  is  nevez-
zünk  egy  hollywoodi  színészt?  De  
erről  a  sztárról  azt  lehetett  megtud-
ni,  mekkora  művész,  milyen  gondos,  
lelkiismeretes  szerepelemző,  mennyi-
re  a  vásznon  az  ő  igazi  élete.  Hogy  
ki  volt  Boyer,  a  magánember,  aki  
magánemberként  szeretett?  Akiért  
fél  évszázadon  át  epekedtek  nő  ra-
jongói,  akit  a  filmvásznon  egy  Greta  
Garbó,  Marlene  Dietrich,  Irene  Dun-
ne,  Ingrid  Bergman  szeretett  —  be-
lehalt  abba,  hogy  ugyanabban  az  
évszázadban  csak  egyetlen  nőt  sze-
retett:  a  feleségét.  

T H U R Z Ó  GÁBOR  



Tele  vízióval a  televízió  jövőjéről  
„Az  egyik  falon  egy  nő  viháncolt,  

s  egyidejűleg  narancslevet  ivott.  
Montag  zaklatott  fejében  az járt:  ho-
gyan  csinálhatja  a  kettőt  egyszerre.  
A  többi  falon  ugyanennek  az  asz-
szonynak  a  röntgenképe  jelenítette  
meg  az  üdítő  ital  útját,  egészen  a  
gyomráig.  Aztán  hirtelen  a  szoba  
egész  terjedelmében  rakétaútra  in-
dult  a  felhők  közé,  majd  leereszke-
dett  a zöldessárga  tengerbe,  ahol  kék  
halak  vörös  és  sárga  halakat  faltak  
fel.  Egy  perccel  később  rajzfilm  kö-
vetkezett,  amelyen  harsogó  kacagás-
orkán  közepette  Három  Bohóc  le-
vagdosta  egymás  végtagjait.  Két  
perc,  s  a  szoba  kiviharzott  a  város-
ból  az  autóversenypályára,  ahol  az  
arénában  sugárhajtású  kocsik  köröz-
tek,  vadul  egymásnak  rohantak,  
majd  szétpattantak,  és  újra  egymás-
nak  rohantak.  Montag  holttesteket  
látott  repülni  a  levegőben",  

Ray  Bradbury:  Fahrenheit  451  cí-
mű  regényében így jelenik meg a jövő 
televíziója.  A  regényből  készült  
filmben,  mélyet  Francois  Truffaut  
rendezett,  láthatjuk  is  az  amerikai  
családot,  melynek  életében  a  tv  már  
nem  egyszerűen  a  „szem  rágógumi-
ja",  hanem  mindent  elfeledtető  au-
diovizuális  mákony;  nem  csupán  a  
néző  befolyásolására  igen  alkalmas  
eszköz,  de  az  emberek  teljes  létét,  
tudatát  meghatározó,  körülhatároló  
manipulációs  közeg.  Ráadásul  a  
sci-fi  író  fantáziája  nem  járt  sokkal  
a  valóság  előtt;  a  technika  beérte,  
sőt  tűi  is  haladta.  A  Fahrenheit  451-
ben  és sok  más,  tudományos-fantasz-
tikus  műben  elképzelt  tv-csodák  
technológiája  szinte  már  ma  is  meg-
oldottnak  vehető,  és  az  már  nem  
műszaki,  hanem  társadalmi  kérdés,  
mire  használjuk  ezeket  a  lehetősé-
geket. 

Ki  ne  szeretné,  hogy  a  kisebb-
nagyobb  képernyő  helyett  egész  fa-
lat  betöltő  méretben  csodálhassa  
valamilyen  sportesemény  kinagyított  
jeleneteit,  egy  táncjáték  forgatagát,  
vagy  az új  filmsztár  figyelemre  mél-
tó  idomait.  Az  óriás  képernyőjű  tv-
készülékek  iránt igencsak  megnőtt  az  
érdeklődés.  A  korábbi  berendezések  

képét vetítő  juttatta  a szobán  keresz-
tül  egy  széles,  kissé  ívelt  felszínű  
mozivászonra.  A  General  Electric  
tavasszal  piacra  dobott  készüléké-
ben  a  csaknem  egy  négyzetméteres  
vászonra  hátulról  vetíti  a  színes  ké-
pet  egy  lencse-  és  tükörrendszer.  Ez  
a  tv  megvilágított  szobában  is  sok-
kal  élesebb  képet  ad,  mint  a  régebbi,  
vetítős  tv-készülékek,  mert  a  külön-
leges  akril  képernyő  a  külső,  szórt  
fényt  nem  erősíti,  hanem  visszaveri.  
A  japán  Sony  cég  legújabb  szuper-
tv  modellje  szintén  beépített  vetítő-
szerkezettel  működik:  a  tv-vevő  
olyan,  mint  cigaretta-automatával  
keresztezett  éjjeliszekrény,  mely  
fémkarokon  tartja  maga  fölé  a  nagy-
méretű,  kissé  ívelt  vetítővásznat.  Az  
óriás  képernyőjű  tv  borsos  ára  60—  
70 000  forintnak  megfelelő  összeg  —  
a  jövőben  biztosan  csökken:  előzetes  
számítások  szerint  az  Egyesült  Ál-
laimokban  öt  éven  belül  évente  fél-
millió  ilyen  készüléket  fognak  érté-
kesíteni. 

A  tv-mozi  az  egyik  véglet,  a  zseb-
tévé  a  másik.  Az  első,  igazi  zseb-
televíziót  12 évi  kutatás  és  fejlesztés  
után  az  angol  Sinclair  cég  készítette.  
A  Mierovision  névre  hallgató  masi-
na  akkora,  mint  egy  vaskosabb  zseb-
könyv.  Az  oldalán  elhelyezett  kép-
ernyőcske  pedig  igazán  nem  nagy  —  
a  Magyar  Posta  megalomániás  mé-
retű  bélyegei  közül  jó  néhány  be-
fedné  —,  de  a  kép  kristálytiszta  és  
ami  a  legnagyobb  teljesítmény:  szin-
te  a  világ  minden  táján  megjelenik  
a  képernyőn,  mert  a  parányi  televí-
zió  gyakorlatilag  minden  adó-rend-
szer  vételére  alkalmas.  A  földrészek  
között  ide-oda  repülő  üzletember  
bárhol  előveheti  táskájából  a  Micro-
vision-t  és  máris  nézheti  a  helyi  
adást,  amiből  szerencsétlen  esetben  
kukkot  sem  ér t . . .  

A  jövő  televíziójával  az  utas  már  
a  közeljövőben  is  találkozhat  a  re-
pülőtereken,  vagy  a  nemzetközi  
kongresszusok  épületének  halljában.  
A  Televisitor  áramvonalas  Wurlit-
zerre  emlékeztet,  melynek  tetején  
színes  képernyő  világít,  a  választ-
ható  lemezek  gombjainak  helyén  



pedig  különböző  információk  közül  
válogathat  a  látogató.  Gombnyomás-
ra  a  készülék  fél-egyperces  színes  
adásban  bemutatja  a  város  legjobb  
éttermeit,  múzeumait,  szállodáit.  A  
gépihez  kapcsolt  telefon  segítségével  
szobát,  vagy  asztalt  foglalhatunk  a  
leghivogatóbb  vendéglátóipari  léte-
sítményben,  s  akár  mindjárt  meg-
rendelhetjük  a  vacsorát  is  —  legfel-
jebb  aztán  megehetjük,  amit  főz-
tek . . . 

Ha  a  jövőben  a  televízió  sokat  ad  
az  utazónak,  még  többet  kínál  az  
otthonülőknek.  Az  európai  gyárak  —  
például  a  Grundig  cég  —  olyan  
rendszert  dolgoztak  ki,  mely  lehető-
vé  teszi  két  csatorna  egyidejű  véte-
lét  is.  A  színes  tv  képernyőjének  alsó  
részén  levelezőlapnyi,  fekete-fehér  
betétkép  formájában  fogható  egy  
másik  adás  műsora  is,  így  a  néző  
zavartalanul  (?)  élvezheti  a  krimit,  
miközben  egyetlen  percet  sem  mu-
laszt  el  kedvenc  csapatának  mér-
kőzéséből.  A  televízió  a  jövőben,  
persze,  ennél  még  többet  is  tud.  A  
telefonvonalba  beépített  optikai  
üvegroston  vezetett  lézersugár  gya-
korlatilag  korlátlan  számú  informá-
ciós  összeköttetést  teremt  a  külvilág-
gal.  Egyetlen  ilyen  vonal  a  telefon  
mellett  számtalan  tv-vonalat  hoz  be  
a  lakásba,  megfelelő  számítógéphez  
kapcsolva  pedig  lehetővé  teszi,  hogy  
a  képernyőn  a  műsor  helyett  egyet-
len  gombnyomásra  megjelenjen  az  
időjárásjelentés,  a  közlekedési  hely-
zet,  vagy  a  holnapra  feladott  szám-
tanpélda  megoldása.  A  háziasszony  
tájékozódhat  az  árak  felől  és  eljut-
tathatja  rendelését  az  ABC-áruház-
ba,  de  vásárolhat  színház-,  vagy  re-
pülőjegyet  is,  anélkül,  hogy  ki  kel-
lene  lépnie  a  lakásból.  

A  tv  fejlődése  az  újságok  sorsát  
is  alapvetően  befolyásolja.  Előrejel-
zések  szerint  az  ezredfordulóra  min-
den  technikai  lehetőség  biztosítva  
lesz  ahhoz,  hogy  a  reggeli  újság  a  
tv-hez  kapcsolt  nyomtató  készülék  
jóvoltából  kerüljön  a  kezünkbe.  Ha  
aznap  éppen  csak  a  sporteredmé-
nyek  érdekelnek,  csupán  azt  az  ol-
dalt  nyomathatjuk  ki.  Sokan  azt  
mondhatnák,  hogy  ez  már  megint  
sci-fi,  pedig  a  Matsushita  japán  gyár  
már  egy  éve  elkészítette  annak  a  
modellnek  a  mintapéldányait,  mely  

gyufásdoboznyi  tintaíróval  a  legkü-
lönbözőbb  iratok,  képek  fekete-fehér,  
vagy  színes  sokszorosítását  teszi  le-
hetővé  a  tévén  keresztül.  Képzeljük  
csak  el,  hogy  a  televízió  főzési  tan-
folyamának  receptjeit  az  udvarias  
készülék  adás  közben  a  kezünkbe  
nyomja. . .  A  Television  Multiplex  
Facsimile  szép  névre  keresztelt  tí-
pust  csak  azért  nem  hozták  még.for-
galomba,  mert  az  alkalmazásával  
járó  jogi  problémákat  még  sehol  
sem  tudták  megoldani.  

Sok  országban  működik  már  veze-
tékes  tv-hálózat.  Ez  tisztább  vételt  
és  nagyobb  műsorválasztékot  jelent,  
az  adást  pedig  nem  szakítják  meg  
hirdetések  —  igaz,  ezt  a  szolgáltatást  
meg  kell  fizetni.  Az  utóbbi  anyagi  
áldozatra  mind  többen  hajlandók:  
az  Egyesült  Államokban  minden  
ötödik  tv  vezetékes  műsort  vesz,  
míg  egy  évtizeddel  ezelőtt  csak  min-
den  huszonötödik  tv-tulajdonos  volt  
előfizetője  ennek  a  hálózatnak.  Nem  
csoda,  hogy  sokan  átpártoltak  a  ve-
zetékes  tv-rendszerhez,  hiszen  itt  a  
legújabb  filmeket  is  megnézhetik,  a  
nagy  tv-társaságok  pedig  a  sikeres  
mozidarabokat  csak  sokéves  késéssel  
mutatják  be.  A  választék  is  sokkal  
jobb,  a  vezetékes  adók  számos  ré-
tegműsort  készítenek:  speciális  
programot  a  gyerekeknek,  a  kertész-
kedőknek,  vagy  éppen  gitáriskolát  a  
könnyűzene  kedvelőinek.  A  vezeté-
kes  tv  legizgalmasabb  tulajdonsága  
azonban  az,  hogy  a  néző  már  nem  
csupán  passzív  szemlélője  a  műsor-
nak:  a  kapcsolat  kétoldalúvá  tehető.  

Az  Ohió  állambeli  Colombus-ban  
használják  azt  a  vezetékes  tv-rend-
szert,  amelynek  nézői  műsor  közben  
válaszolhatnak  a  hozzájuk  intézett  
kérdésekre.  Ez  módot  nyújt  arra,  
hogy  például  a  „Ki  mit  tud"  ver-
senyzőire  a  nézők  gombnyomással  
szavazzanak  és  a  stúdióba  érkező  
voksokat  összeszámláló  komputer  
részrehajlás  nélkül,  egyetlen  perc  
alaitt  közli,  hogy  a  közönség  vélemé-
nye  szerint  melyik  versenyző  kerül-
jön  a  döntőbe.  Ilyen  módon  a  leg-
különbözőbb  kérdésekben  —  város-
rendezési  viták,  politikai  előterjesz-
tések  —  kérhetik  a  lakosság  vélemé-
nyét,  és  az  eredmény  szinte  azonnal  
megtudható. 

A  magnetofon  az  utolsó  évtized-
ben.  nyugodtan  mondhatjuk,  min-



denki  számára  elérhetővé  vált  és  ha-
sonló  módon  a  videofelvevők  elter-
jedése  is  gyorsnak  ígérkezik.  A  vi-
deo-felvevővel  kazettán  rögzíthető  a  
tv-műsor  és  tetszés  szerint,  ismétel-
ten  visszajátszható.  Az  előre  progra-
mozott  készülék  a  tulajdonos  távol-
létében  is fölveszi  azt  a  műsort,  amit  
az  egyéb  elfoglaltsága  miatt  nem  
képes  megnézni,  de  a  fölvételt  al-
kalmas  időben  lejátszhatja.  Egyes  
amerikai  tv-adók  ezért  az  éjszakai  
órákban  sugároznak  a  video-felvevő  
tulajdonosok  számára  speciális  mű-
sorokat,  golfleckétől  a  pornófilmekig.  
Persze,  ha  valaki  nem  elégszik  meg  
az  effajta  fölvételekkel,  a  legsike-
resebb  mozifilmeket,  nyelvlecke-
sorozatokat,  levelező  tanfolyamokat  
videokazettán,  készen  is  megvásárol-
hatja.  Ez  ma  még  nem  éppen  olcsó  
mulatság,  de  a  kazetták  ára  a  jövő-
ben  föltétlenül  csökkenni  fog.  

Ugyanez  vonatkozik  a  video-
lemezekre.  A  gyárak  kíméletlenül  
harcolnak  a  piacért  és  mind  köny-
nyebben  kezelhető  és  mind  olcsóbb  
készülékkel  próbálnak  a  vásárlók  
kedvében  járni.  A  video-lemezját-
szók,  ha  valóban  elterjednek,  eleve  
kisebb  mértékben  terhelik  meg  a  
vevők  pénztárcáját,  mint  a  kazettás  
műsor-rögzítők.  A  Philips  cég  által  
kidolgozott  technikán  alapuló  Disco-
Vision  előreláthatólag  karácsonykor  
kerül  az  üzletekbe.  A  mikrobarázdás  
hanglemezméretű,  ezüstös  lap  baráz-
dái  egyaránt  őrzik  a  képet  és  a  han-
got,  de  a  platinával  bevont  felszín-
ről  finom  tű  helyett  a  lejátszó  fej  
lézersugara  továbbítja  a  hangot  és  
a  látványt  a  képernyőre.  Ha  igaz,  
egy-egy  ilyen  video-lemez  120—300  
forintnak  megfelelő  összegbe  kerül  
majd,  ami  nem  haladja  meg  a  hang-
lemezek  szokásos  árát.  Az  RCA  cég  
video-lemeze  valószínűleg  még  ol-
csóbb  lesz,  de  sérülékenyebb  és  nem  
olyan  örökéletű,  mint  a  lézersugár-
ral  letapogatott  platina-lemez,  mert  
az RCA-rendszer  lejátszófeje  hasonló  
tűvel  működik,  mint  a  sztereó-leját-
szó  gramofonok.  Pillanatnyilag  a  
legnagyobb  gond  az  igazán  kelendő  
műsorok  lemezre  vétele.  A  film-
gyárak  egyelőre  húzódoznak  attól,  
hogy  a  legnagyobb  kasszadarabokat  
eladják  a video-lemezt  gyártó  cégek-
nek.  A  filmesek  félelme  nem  is  
alaptalan;  ki  megy  el  a  moziba,  

ha  ugyanazt  a  filmet  odahaza,  le-
mezről  is  bármikor  megnézheti?  

A  már  nálunk  is  ismert  video-já-
ték  is  óriási  üzlet.  A  valódi  sportot  
mind  több  helyen  fölváltja  a  tv-
monitoron  könyörtelen  egykedvű-
séggel  ide-oda  pattogó  teniszlabda  
képe,  melynek  irányát  gombok  csa-
vargatásával  szabhatja  meg  a  ka-
rosszékben  ülő  sportember.  A  leg-
újabb  ilyen  találmány  1300  különbö-
ző  játékra  alkalmas;  van  ezek  kö-
zött  póker,  baseball,  teke  és  tank-
csata,  az  egyik  változatban  pedig  a  
játékos  egy  űrhajó  kapitányának  
érezheti  magát,  aki  az  őt  támadó  el-
lenséges  űrhajók  koordinátáit  kap-
ja  meg  és  azok  ismeretében  kell  
döntenie,  hogy  milyen  irányban  pró-
báljon  kisiklani  a  támadók  gyűrű-
jéből. 

Nehéz  megmondani,  mi  lesz  a  jövő  
televíziójából:  áldás-e,  vagy  átok.  
Mint  minden  technika,  önmagában  
a  tv  is  semleges,  ahogyan  a  sugár-
hajtású  repülőgép  is  az,  hiszen  föl-
használóitól  függően  szállíthat  nuk-
leáris  bombát  egy  város  fölé,  vagy  
nyaralókat  a  tengerpartra.  Elképzel-
hető,  sőt  valószínű,  hogy  sok  néző  
az  elmondott  technikai  lehetőségek  
birtokában  a  kábítószerek  áldozatai-
hoz  hasonlóan  video-mániássá  válik.  
A  falméretű  képernyőn  kigyulladó  
színes  fény  elbódít,  válogatni  lehet  
a  műsorok  között,  és  ha  ez  sem  elég,  
ott  a  saját  készítésű,  vagy  a  video-
tékából  kölcsönzött  kazetta,  lemez  
és  játék.  A  videofil  számára  a  kép-
csőből  áradó  illúzió  alakul  valóságos  
világgá,  saját  életének  valósága  el-
vész.  A  másik  oldalon  meg  ott  az  
audiovizuális  oktatás,  szórakoztatás  
minden  előnye.  A  tv  eddig  óriási  
tömegek  számára  adott  viszonylag  
kis  választékot  kínáló  programot;  
most  kis  csoportok  különleges  ízlé-
sét,  érdeklődését,  tudásvágyát  szol-
gálhatja  jól  összeállított  rétegműso-
rokkal. 

1939-ben  egy  riporter  azt  mondta:  
„A  televíziónak  az  a  baja,  hogy  az  
embernek  le  kell  ülni  eléje  és  szemét  
rá tapasztani  a  képernyőre;  az  átla-
gos  amerikai  családnak  nincs  ideje  
erre ...,  a  televízió  soha  nem  lesz  a  
rádió  komoly  vetélytársa".  

Ki  mer  jósolni  ezek  után?  

MATOS  LAJOS  



A  miniszterelnök  
Nagy  Endre  Miniszter-

elnök  című  darabját  a  
Vígszínház  mutatta  be  
1912-ben  és  az  irodalmi  
lexikon  szerint  nem  ara-
tott  különösebb  sikeFt.  
Nemrégiben  a  televízió  
mutatta  be  egyik  szom-
bat  este  Kállai  István  
feldolgozásában:  a  siker  
ezúttal  nem  'maradt  el.  
Beértük  volna  a  század-
elő  ízlését?  Vagy  igény-
telenebbek  vagyunk  a  
hajdani  Vígszínház  kö-
zönségénél?  Jobbak  a  
színészeink?  E  csokorba  
gyűjtött  kérdésekre  hir-
telenjében  nem  tudok  
válaszolni.  Van  benne  
valami  kísérteties,  hogy  
a  darab  témája  még  
mindig  aktuális.  Egy  
kistisztviselőhöz  váratla-
nul  és  véletlenül  betop-
pan  a  miniszterelnök,  s  
ennek  híre  terjedvén,  
hatalmas  karrier  nyílik  
a  kisember  előtt.  Nagy  
Endre  az elsők  között  ír-
ta  darabbá  azt  a  tételt,  
melyet  később  a  keserű  
Németh  László  így  fo-
galmazott  meg:  Magyar-
országon  az  embereknek  
nem  pszichológiájuk,  ha-
nem  mitológiájuk  van.  
Történelmünk  fejlődésé-
nek  már-már  kaffkai  ir-
realitása,  hogy  a  plety-
ka,  a szóbeszéd,  a  hírha-
rang,  valamint  ennek  
gonoszabb  rokona,  a  rá-
galom  már-már  ese-
mény-formáló  erő.  Az  
emberek  nem  azt  hiszik  
el,  amit  látnak,  hanem  
azt,  amit  hinni  szeretné-
nek.  s  ez  együtt  teremti  
meg  a  rágalom  és  a  cso-
davárás  közös  álomvilá-
gát.  A  miniszterelnök  
nem  különösebben  bo-
nyolult  darab,  éoítkezé-
sében  meglehetősen  pri-
mitív.  egyetlen  ötletet  

gömbölyít,  duzzaszt  elő-
re  kiszámítható  cselek-
ménnyé.  Annyi  finomság  
azonban  mégis  beleszo-
rult,  hogy  a  szóbeszéd  
áldozatát  egyszersmind  
önnön  romlása,  emelke-
dése  cinkosának  ábrá-
zolja.  A  kistisztviselő  
egy  másodperc  alatt  és a 
szemünk  láttára  alakul  
át  áldozatból  a  pletyka  
vámszedőjévé.  Amikor  a  
miniszterelnök  meghal  
és  a  komédia  törvényei  
szerint  a  hősnek  bűn-
hődnie  kellene,  már  azt  
is  érezzük,  hogy  a  befe-
jezés  kényszerétől  némi  
igazságszolgáltatás  köze-
leg.  Itt  a  formakényszer  
jócskán  ellene  mond  a  
tapasztalatnak  és  a  tár-
sadalmi  igazságnak.  Aki  
felkapaszkodott  az  ubor-
kafára,  az  talán  már  ott-
ragad  egy  életen  át  —  
de  ez  persze  már  egy  
másik  történet  és  nem  
fér  bele  a  könnyű  komé-
dia.  Nagy  Endre  és  a  
társszerzőjéül  szegődött  
Kállai  István,  a  befeje-
zést  némi  kétértelmű  le-
záratlanságban  hagyja,  
igencsak  jó  érzékkel.  A  
formakényszer  ás  az  
igazság  között  csak  az  
ilyen  képkimerevítés  kí-
nál  némi  kiutat.  

Egyszóval:  tisztes  si-
kert  aratott  A  miniszter-
elnök.  Bánki  Iván  ren-
dezése  a  kabarétréfa  és  
a  bohózat  között  kereste  
a  megelevenítés  stílusát.  
Volt  itt  némi  szemme-
resztgetés  ás  bokacsat-
togtatás,  a  kijátszott,  be-
exponált  poénok  sora  
gördítette  előre  a  cselek-
ményt.  Az  epizódfigurák  
(a  mindig  hibátlan  és  in-
venciózus  Körmendi,  a  
láthatatlan  eszközökkel  
építkező  Kaló  Flórián,  a  

fanyar  humorában  még  
alig  felfedezett  Csűrös  
Karola)  elárulták,  hogy  
a  rendező  érti  a  komé-
diai  szereposztás  titkát.  
A  közönség  gyakran  
csak  a  megszokott  kere-
tében  fogadja  el  a  szo-
katlant.  Az  élen  egy  
mestemégyes  állt:  Ben-
kő  Gyula,  Almási  Éva,  
Sztankav  István  és  Már-
kus  László.  Nem  jellem-
zem  őket  külön,  felesle-
ges  elmondanunk,  hogy  
őket  rutinjuk  és  tehet-
ségük  épp  ahhoz  segíti  
hozzá,  hogy  alkalomról  
alkalomra  képességeik  
ismeretlen  vonásait  
bontsák  ki.  Sztankav  
férfias  humorának  kü-
lönben  is  jó  ellenképe  a  
Márkusé.  Ös-clown:  
nincs  kora  és  álöltözetek  
sorát  öltheti.  Egy  szem-
villanás  alatt  változott  
át  megalázott  tisztviselő-
ből  agresszív  hiénává.  A  
komédia  máig  őrzi  álar-
cait,  legfeljebb  a  hamis  
orca  helyett  hamis,  vagy  
álhangot  illik  ölteni.  En-
nek  a  stílusnak  Almási  
Éva  egy-egy  pillanatra  
áldozatul  esett.  Amikor  
előkelő  volt,  akkor  olyan  
álelőkelőséggel  igyeke-
zett  beszélni.  A  tévéka-
mera  és  a  mikrofon  
együttese  azonban  a  leg-
kisebb  csúsztatást  is  
bünteti.  Megérezte  ezt  
Almási  s  a  darabot  
egyébként  hitellel  és  
kellő  temperamentum-
mal  játszotta  végig.  

A  miniszterelnök  így  
bizonyos  ízlésről  tett  ta-
núságot  —  ezzel  ritkán  
vádolják  a  tévé  szóra-
koztató  műsorait,  örül-
jünk  tehát  a  tisztes  si-
kernek. 

UNGVÁRI  TAMÁS  



A  párduc  és  a  gödölye  
Rónay  György  posthu-

mus  regénye,  A  párduc  
és  a  gödölye,  heves  fi-
gyelmet  keltett  a  közvé-
leményben.  Nemcsak  
azért,  mert  mindenkihez  
s  ami  ennél  embersége-
sebb  érvényű  mindenki-
ért  szól.  Hanem  amiatt  
is,  mert  felzaklató,  szi-
gorú,  s  könyörtelennek  
csak  azért  nem  nevezhe-
tő,  merít  könyörtelennél  
humánusabb,  következe-
tesebb  és  igazságosabb  
lelkiismeretvizsgálata  a  
könyv  végigolvasása  
után  is  hosszan  zeng  az  
emberben.  Sok  olvasó-
jából  hamar  lett  sok  né-
zője  a  képernyőn,  alkal-
muk  van  hát  összemér-
ni,  mit  olvastak  a  
könyvben  és  mit  láttak  
belőle  a  Nyitott  könyv  
képein. 

Természetesen  keve-
sebbet  kaphattak  ötven  
percnyi  sűrített,  vagy  
inkább  csak  kiragadott  
képtől,  mint  majdnem  
négyszáz  oldalnyi könyv-
től. 

Nem  is  az  a  baj  a  
Nyitott  könyvben  feltá-
ruló  művekkel  —  szin-
te  eddig  valamennyivel  
—  hogy  mennyiségükben  
csökkentebbek,  mint  
voltak  saját  írott  műfa-
jukban.  Hanem  az,  hogy  
képi  műformában  meg-
jelenve,  minőségükben  
mások.  A  Nyitott  könyv  
magától  értetődően  asze-
rint  válogat  művekből,  
hogy  mennyire  sűríthe-
tő  —  ha kiragadott  rész-

letekben  is  —  cselekmé-
nyük  vagv  mondanivaló-
juk  drámaivá.  

Éppen  Rónay  György  
e  Nyitott  könyv-e pizó-
dokban  feltáruló  művé-
ben  volt  világosan  észre-
vehető,  hogy  a  regény,  
kivált  ez  a  regény,  epika  
létére,  sokkalta  dráma-
ibb,  mint  amilyennek  
képre,  filmre  vitt  részle-
tei  sikerültek.  A  sorozat  
módszerei  látszanak  im-
már  változtatásra,  meg-
újításra  szorulóknak.  

Módszerekről  volta-
képp  túlzás  is  beszélni.  
Igencsak  egyetlen  mód-
szere  van  a  Nyitott  
könyvnek.  Valaki,  hol  
érdekesebben,  vonzób-
ban,  mélyebben,  valaki  
más  pedig  hol  szürkéb-
ben,  gépiesebben,  keve-
set  mondón  bevezetőt  
tart  az  íróról  és  éppen  
képen  forgó  művéről,  
majd  következnek  a  
részletek  a  műből,  némi  
összekötő  szöveggel  vagy  
anélkül.  Ez  a forma  any-
nyira  sztereotip,  fásult  
és  megmerevedett,  hogy  
eleve  fordulat  és  megle-
petés  nélkülivé  teszi  a  
műsort,  magát  a  szerke-
zetet  teszi  drámaiatlan-,  
ná. 

Efféle  történt  A  pár-
duc  és  a  gödölye  némely  
részletével  is  Hajdufy  
Miklós  rendezői  meg-
munkálásában.  A  regény  
egyik  legdrámaibb,  leg-
zaklatóbb  epizódja  a  fő-
hős,  a  bíró  beidézése  a  

Márti  Szabó  Gábor  és  Mensáros  László  

regényben  Főnöknek  ne-
vezett  politikai  vezető-
höz,  egy  tárgyszerű  hi-
vatali  környezetbe,  
amelyben  egy  karosszék  
oroszlánfejes  faragása  is  
aprólékosan  észrevehető,  
nem  szólva  arról  a  tár-
gyi  fenyegetésről,  amely  
egy  brokátfüggöny  alól  
véletlenül  kibukkanó,  
ugrásrakész,  fényes  fe-
kete  csizma  orrán  meg-
villan.  Ezt  a  nagyon  is  
konkrét,  feszült,  félel-
metes  helyzetet  a  rende-
zés  tökéletesen  elmisz-
tifikálja.  A  beidézésből  
megidézés,  egyféle  szel-
lemidézés  lesz,  mert  a  
rendező  azt  a  hasonlatot  
jeleníti  meg  a  képen,  
amelyet  az  író  melléke-
sen  ejt:  „ . . .  a  bíróban  
olyasféle  benyomás  tá-
madt,  mintha  egy  isme-
retlen,  titokzatos  és  fé-
lelmetes  vallás  szenté-
lyébe  tévedt  volna."  

Rónay  György  regénye  
nem  efféle  hasonlatok-
ban,  hanem  a  történés-
ben  és  a  helyzeteiben,  
belső  vívódásaiban  drá-
mai.  A  főalakot  játszó  
színész,  Mensáros  Lász-
ló,  és  rajta  kívül  még  
jónéhányan:  Mádi  Sza-
bó  Gábor,  Major  Pál,  
Avar  Istvtán  a  regény  
valóságos,  emberi  moti-
vációit, íróilag  keményen 
jellemzett figuráit élőkké 
tették.  Azt  a  drámai  fe-
szültséget,  küzdelmet  és  
katarikus  feloldást  azon-
ban,  amellyel  Rónay  
György könyvében  az  ol-
vasó találkozik,  a  Nyitott  
könydben  a  néző  hiába  
kereste. 

MÁTRAI-BETEGH BÉLA 



Z .  szerkesztő esete a  televízióval  
Z.  szerkesztő  esetei  

látszólag  a  televízióra  
születtek.  Az  újságíró  
találkozásai  a  valóság-
gal  —  akár  ezt  az  alcí-
met  is  viselhetnék  a  tör-
ténetek.  Az  úton-útfélen  
fölszedett  jellemző  vagy  
egyszerűen  csak  érdekes  
esetek  előbb  a jegyzetfü-
zetbe,  majd  a  képernyő-
re  kerülnek,  és  a  képer-
nyő  köztudottan  a  non-
fiction,  a  valóság  direkt  
tükrözésének  legmegfe-
lelőbb  eszköze.  Szinte  
már  divat  lett  szembe-
állítani  a  fikciót  és  a  
dokumentumot,  az  utób-
bit  értékelve  többre.  

Itt  álljunk  meg  egy  
percre.  A  Z.  szerkesztő  
eseteit  földolgozó  tévé-
filmek  (ha  más  nem,  
műfaji  megjelölésük  
mutatja)  író  írta,  hivatá-
sos  színészek  játszotta  
műalkotások.  Miért  be-
szélünk  akkor  dokumen-
tumról,  non-fictionról?  
Azt,  hogy  Z.  szerkesztő  
inkognitója  magát  az  
írót,  H.  Barta  Lajost  
rejti,  és  hogy  az  „ese-
tek"  egy  részét  koráb-
ban  újságíróként  napi-
lapban  publikálta  —  
nem  hagyva  kétséget  
afelől,  hogy  létező  sze-
mélyek  valóságos  életso-
rozatát  vagy  történetét  
dolgozza  föl  —,  végül  is  
nem  kötelessége  tudni  a  
nézőnek.  Bizonyára  nem  
is  tudja.  Mi  kelti  föl  
benne  mégis  azt  az  ér-
zést,  hogy  nem  játékfil-
met,  hanem  majdnem-
dokumentumfilmet  lát  
(azért  nem  „egészen"  
dokumentumfilmet,  mert  
a  színészeket  fölismeri)?  
A  földolgozás  módja.  
Ami  minden  pillanatban  
a  megszerkesztetlen  va-
lóság  látszatát  igyekszik  

kelteni.  A  szöveg  hang-
súlyozottan  hétköznapi,  
„irodalmiatlan".  A  ké-
pen  csaknem  kizárólag  
a  kamera  (illetve  a  ri-
porter)  felé  forduló  ar-
cokat  látunk  premier  
plánban.  A  fényképezés  
riportszerű.  A  színészi  
játék  keresetlenül  tár-
gyilagos,  kerül  minden  
kiszámítottságot,  „figu-
rateremtést",  a  minden-
napok  spontán  megszó-
lalásaihoz  közelít.  

Mindezek  alapján  az  
alkotói  folyamatot  a  kö-
vetkezőképpen  rekonst-
ruálhatjuk.  Az  újságíró  
munkája  során  érdekes  
vagy  megrendítő  esetek-
kel  találkozik.  Fölkeresi  
a  történetek  szereplőit.  
Beszélget  velük.  Szavai-
kat  gondosan  lejegyzi.  
Hazamegy,  és  a  szöve-
gen  csak  annyit  válioz-
tat,  amennyi  föltétlenül  
szükséges.  A  rendező  ki-
választja  az  alkalmas  
színészeket,  és  a  felvétel  
közben  arra  inti  őket,  
hogy  viselkedjenek  úgy,  
mintha  nem  volnának  
színészek. 

Itt  bezárul  a  hibás  
kör,  ami  annak  ellenére  
hibás,  hogy  nagyjából  
minden  színpadi  mű,  
film  vagy  tévéjáték  ha-
sonlóképpen  születik.  Az  
író  minden  esetben  a  
valóságból  merít,  a  sze-
replő-létre  támadó  sze-
mélvek  szövegén  minden  
esetben  csak  annyit  vál-

toztat,  amennyi  feltétle-
nül  szükséges,  és  a  ren-
dező  (csaknem)  minden  
esetben  arra  inti  a  szí-
nészeket,  hogy  viselked-
jenek  úgy,  mintha  nem  
volnának  színészek.  Esz-
tétikai  minőség  azonban  
mindezeken  túl  csak  ak-
kor  jön  létre,  ha  az  író  
(a  rendező,  a  színész  
stb.)  a  valóság  részecs-
kéinek  átszitálásával  va-
lami  többletet  is  létre-
hoz;  más  szóval,  ha  a  
műalkotás  a  valóságot  
általánosítottan  és  egy-
szersmind  a  „különös-
ség"  szférájában  tükrö-
zi.  Ez  a  műalkotást  lét-
rehozó  mozzanat  hiány-
zott  Z.  szerkesztő  ese-
teiből.  Valami  sajátos  
hibrid,  se-nem-doku-
mentum,  se-nem-fikció  
jött  létre:  a  hiteles  való-
ság  csorbát  szenvedett  a  

megszerkesztetlenség 
látszatát  művi  úton  elő-
idéző  irodalmias  eszkö-
zök  (főként  a  monoló-
gok  keresett  „természe-
tessége")  miatt,  a  színé-
szekkel  előadatott  doku-
mentum  pedig  olyan  
műalkotást  sejtetett,  
aminek  esztétikai  érte-
lemben  nem tudott  meg-
felelni. 

,,Z.  szerkesztő"  egy  di-
vatos  filmábrázoló  mód-
szer  igézetében  egysze-
rűen  műhibát  követett  
el.  A  módszert  magát  
úgy  foglalta  össze  és  vo-
natkoztatta  egyszer-
smind  a  televízióra  Bé-

Polgár  Géza  



kés  Tamás  a  veszprémi  
tévétalálkozón  elhang-
zott  előadásában,  hogy  
„a  tévéjáték  adaptálhat-
ja,  esztétikaivá  teheti  a  
televízió  közvetítő  jelle-
gét.  Csak  úgy  értelmez-
hető  az  az  új  törekvés,  
mely  dokumentarista  
módon  ad  elő  egy  fiktív  
történetet".  A  mozifilm  
már  korábban  hasznosí-
totta  ezt  a  —  kétségkí-
vül  a  televízió  „audiovi-
zuális  közvetlenságének"  
hatásából  fakadó  —  föl-
ismerést :  Dárday  Juta-
lomutazása  és  Filmregé-
nye  vagy  Tarr  Béla  Csa-
ládi  tűzfészek  című  
fi lmje  valóban  doku-
mentarista  módon  ad  elő  
egy  fiktív  történetet  —  
csupán  nagy  vonalakban  
körvonalazott  szituáci-
ókkal,  amelyeket  a  civil  
szereplők  saját  korábbi  
élettapasztalataik  alap-
ján  próbálnak  „megél-
ni".  Z.  szerkesztő  éppen  
ellenkezően  jár  el:  való-
ságos  személyeket  szó-
laltat  meg.  de  kötött  (és  
részben  költött)  szöveg-
gel,  színészekkel.  És  
hogy  a  fából  vaskarika  
tökéletes  legyen:  riport-
szerűen,  a  televízióban.  

Annak  idején  H.  Bar-
ta  Kiáltás  című  doku-
mentumdarabjának  be-
mutatóján  bizarr  hatást  
keltett,  hogy  miközben  a  
színpadon  a  színésznő  
annak  az  asszonynak  a  
monológját  mondta,  aki-
nek  a  fia  —  anyja  vé-
delmében  —  megölte  az  
apját,  a  nézőtéren  ott  
ült  a  szerep  „eredetije".  
Akár  ízlésesnek  ítéljük  
ezt  a  „jelenetet",  akár  
nem.  az  persze  vitatha-
tatlan  hogy  a  színház-
ban  senki  sem  játszhat-
ja  el  önmagát,  esténként  
sorozatban.  De  a  tele-
vízióban?!  Különösen,  
hogy  Z.  szerkesztő  esete-
it  tekintve  a  ..tévéjáték"  
egyenlő  a  riporter  kér-

déseire  adott  Válaszok-
kal . . .  Mennyivel  érde-
kesebb  az  igazi  fagylalt-
mérgezőnél  a  fagylalt-
mérgezőt  játszó  színész?  
A  megpróbáltatásokkal  
teli  életútjáról  beszélő  
asszonynál  a  színésznő,  
aki  megszemélyesíti?  Az  
utóbbi  esetben  Temessy  
Hédi  teljesítményét  cso-
dáltuk,  holott  „eredeti-
ben"  föltehetőleg  lett  
volna  ugyanilyen  telje-
sítmény  —  és  mivel  a  
valóság  törvényei  néha  
erősebbek  az  esztétikai  
törvényeknél,  talán  hite-
lesebb  teljesítmény  —  
maga  az  életút  is.  

A  legfurcsább  az  
egészben,  hogy  az  a  
„műfaj",  amelynek  a  Z.  
szerkesztő  emlékezetes  
esetei  —  nem  lehet  mást  
mondani  —  a  műhibás  
változata,  él  és  létezik  a  
magyar  televízióban:  
Vitray  Tamás  találta  ki,  
és  az  a  címe,  hogy  Csak  
ülök  és  mesélek.  A  sor-
sok  hasonlósága  néha  
döbbenetes.  Z.  szerkesz-
tőnél  egy  idős  hölgy  bi-
ciklizni  tanul,  Vitraynál  
lovagolni  —  mindketten  
magányuk  depressziójá-
ból  vergődnek  ki.  Z.  
szerkesztőnél  egy  világ-
talan  öregember  száz-
éves  korában  bölcs  de-
rűvel  eljut  falujának  ha-
tárán  túlra,  Vitraynál  
egy  világtalan  mérnök  
Lengyelországba  utazik  
—  világot  látni.  Csak-
hogy  amíg  Z.  szerkesztő-
nél  az  erőszakosan  mű-
alkotássá.  szereppé  ob-
jektivált  sors  menthetet-
lenül  banalizálódik,  ad-
dig  Vitraynál  a  riport  
képes  fölülemelkedni  a  
puszta  érdekességen.  És  
csupán  az  érti  meg.  
hogy  ez  esetben  a  riport  
mennyivel  drámaibb  és  
katartikusabb,  mint  a  
,,műalkotás".  —  aki  
mindkettőt  látta  

KOI.TAl  TAMÁS  

A  C Í M L A P O N :  

Szűr  Mari,  A z  e r ő d  
című  készülő  f i lm  egyik  
szereplője.  Rendező:  

Szinetár  Miklós  
( Inkey  Alice  félvétele)  

XX I .  évi.  19.  sz.  F i lm-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal  :  Budapest  
VII.,  Lenin  körút  9—11.  
Te l e fon :  221-285.  Levél-
c ím:  1906  Postaf iók  223  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI .  Buda-
pest  V.,  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  d í j  V,  évre  24.—  Ft  
Külföldön  terjeszti  a  
„Ku l túra "  Külkereske-
delmi  Vállalat.  H—1389  
Budapest,  Postaf iók  149  

18  3298  
Egyetemi  Nyomda  
Budapest 

Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  

I N D E X :  2 5  2 8 6  

filmvilág 



Páger  Antal  és  Hűvösvölgyi  Ildikó  

Hullámzó verőfény 
Tamási  Aron  színművéből  rendez  tévéjátékot  Tompa  Miklós;  Páger  Antal,  
Horesnyi  László,  Jobba  Gabi,  Hűvösvölgyi  Ildikó,  Ferenczy  István  főszerep-
lésével.  Operatőr:  Kecskés  László.  

Hűvösvölgyi  Ildikó  és  Ferenczy  István  (Lippay  Ágnes  felvételei)  
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