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A KUTATÁS MÓDSZERE 

A korszak sajátossága 

A hatvanas évek a magyar filmművészet legjelentősebb 
fejlődési korszaka. 

A magyar filmművészetnek korábban is voltak len
dületei és eredményei. Volt jelentékeny szakasza is, 
amikor a felszabadulás után, a társadalmi haladás érde
kében végre nyíltan és egészében vállalhatta a valóság 
ábrázolásának feladatát. Ezt a lendületet azonban meg
törte az objektív nehézségekkel együtt ható dogmati
kus és szektás kultúrpolitika. Az ötvenes évek közepén 
kibontakozó lendületet viszont a revizionista áramlat, 
az ellenforradalom akasztotta meg. Az ötvenes éveket 
jelentős nekifutások, kiemelkedő művek jellemezték, 
de hiányzott a magyar filmművészet egészének áram-
latszerűen kibontakozó fejlődési tendenciája. A magyar 
filmművészet csak a hatvanas években emelkedett az 
egyetemes filmművészet szintjére, önállóan és alkotóan 
kapcsolódván a magyar társadalmi valósághoz. 

A magyar filmművészetnek ez a — hatvanas években 
bekövetkező — alapvető sajátossága többet követel, 
mint a művek egyszerű felsorakoztatását és hátterük 
vizsgálatát. S ez a több a vizsgálódást némileg elméleti 
irányba tereli, ezért a történelmi ismertetést átszövik 
az elméleti tanulmányok. (így a bevezetőben helyet 
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foglaló módszertan taglalása is figyelmet érdemel, hi
szen a filmtörténetírás módszere is egyike a kevéssé 
kutatott és még kevésbé ismertetett problémáknak.) 

A filmtörténet tárgya 

A filmtörténet tárgya a filmművészet mozgása, ezen 
belül elsősorban és legfőképpen a filmművészet fejlő
dési folyamata. 

Ebből a körülhatárolásból azonnal nyilvánvalóvá vá
lik két dolog. Egyik, hogy a filmtörténet tárgya nem a 
filmművészeti alkotások teljes mennyiségi halmazának 
vizsgálata. A másik az, hogy a filmművészet fejlődési 
folyamatát nem lehet feloldani a szociális-történelmi 
változások sorában, mert azok a filmművészeti fejlő
désnek csak részleges meghatározói. 

Az első korlátozást nem csak a gyakorlati lehetetlen
ség indokolja, nem csak az, hogy minden egyes játék
és nem játékfilmre kiterjedő leírás lehetetlen (bár maga 
a vizsgálódás elképzelhető). Szerepet játszik ebben a 
korlátozásban a filmművészet kétségtelenül meglevő 
esztétikai megismerő jellege is. A megismerés folyama
tában a felfedező, az újat adó művek a döntőek, nem 
pedig a megismerés eredményeit népszerűsítők vagy ép
pen a torzítok és tagadók. Más kérdés az új megisme
rési eredmények kritériumának megállapítása, különös 
tekintettel az esztétikai jellegre, amely kizár minden
fajta szűk értelmezést. Ez a probléma már a filmművé
szeti fejlődés forrásaira is utal. A szociális-történelmi 
körülmények szerepének figyelembevétele nélkül nem 
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tárható fel a filmművészeti mozgás oka, de e körülmé
nyek nem tekinthetők a fejlődés abszolút forrásainak. 
A film csak része a társadalom szellemi életének, művé
szeti kultúrájának, így a kör semmiképpen sem zárható 
egyszerűen a film és a társadalmi tényezők köré. A 
filmművészet specifikuma éppen azért vetődik fel, 
mert a film fejlődését a társadalom ösztönzi. A specifi
kum viszont már önállóságot tételez fel egyrészt abban 
az értelemben, hogy (Marx szerint1) a gazdasági virág
zás nem feltétlenül esik egybe művészeti fellendüléssel, 
másrészt abban, hogy ugyanazok a társadalmi tényezők 
nem mindenütt és nem mindig járnak azonos filmmű
vészeti következményekkel. 

Ahogy a filmművészeti fejlődés szempontjából nem 
a szociális-történelmi tényezők általában, a maguk kü
lönállásában érdemelnek figyelmet, úgy a filmművészet 
technikai alapjának, sőt formanyelvének újabb felfede
zései sem eredményeznek általában művészeti válto
zást. Például amikor a vágás megjelent a filmkészítés
ben, még egyáltalán nem volt művészeti eszköz, így 
nem eredményezhette a film és a valóság művészeti 
kapcsolatának gyökeres megváltozását. 

A fentiek banális megállapítások lennének, ha a film
művészet késői (lényegében huszadik századi) kialaku
lása miatt a filmtörténetek általában nem elégedtek 
volna meg a nyelvi alapok változásának, a lehetőségek 
bővülésének konstatálásával, és azoknak a társadalmi 
körülményeknek hangoztatásával, amelyeknek hatását 
elsősorban tematikailag kísérelték meg kimutatni. Ezek 
a jogos, de felületes eljárások vezettek sommás elméleti 
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következtetésekhez — elsősorban a realizmus vonatko
zásában, de a műfajokat stb. illetően is. 

Ebből a körből a filmtörténet három irányba pró
bált kitörni. 

A szociológiai módszer legjelentősebb képviselőjé
nek (Siegfried Kracauernek) művében2 a film története 
a társadalomban átváltozott a társadalom történetévé a 
filmben, anélkül, hogy megmagyarázta volna: mi indo
kolta az expresszionizmus, a kammerspiel, az avant-
garde stb. egyuttlétezését ugyanabban az időben és 
környezetben. 

A strukturalista elemzések előfutárainak (az orosz 
formalista iskola képviselőinek)3 külső okok miatt 
abbamaradt tevékenysége mindeddig nem talált méltó 
folytatókra. így az egyik alapkérdés elméleti vizsgálatát 
inkább csak kuriózumnak számító példák követték, 
nem pedig teljes korszakokat átfogó vizsgálódás. 

Nagyrészt ugyanez vonatkozik a szemiotikai tanul
mányokra is, amelyek a film vonatkozásában mind
eddig szinte semmit sem foglalkoztak a mozgás, a fejlő
dés problémájával — mint vizsgálati módszerrel —, bár a 
filmművészet egészét tekintve jelentős elméleti alapo
kat raktak le. 

Talán mindezeknek a kezdeményezéseknek hasznos, 
de ki nem fejlesztett volta miatt terjedtek el az interjú
kat előnyben részesítő történeti (vagy legalábbis port
ré) jellegű vizsgálódások. A valóság és a mű között két
ségtelenül a legjelentősebb „tényező" a művész, aki 
ugyanakkor a legdinamikusabb is, szemben a filmművé
szeti hagyományok erejének, a társadalmi hatásoknak 
statikusabb jellegével. Kézenfekvő tehát a filmtörté-

10 



nesz számára, hogy a művek sajátosságait a filmművész 
segítségével keresse. Kézenfekvő és nem is terméketlen, 
de csak egy segédeszköz lehet a sok közül, és nem 
filmtörténetírási módszer. Nemcsak azért, mert a mű
vészek kiterjedtebb interjú számára egyáltalán nem 
vagy alig elérhetőek, hanem azért sem, mert nem biz
tos, hogy verbálisan is képesek kifejezni azt a bonyo
lultságot, amely alkotásukban szerepet kapott, sőt az 
elkerülhetetlen önigazolási vágy is zavarja őket. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy a filmalkotások 
teljességét a maguk összetettségében lehetetlen vissza
adni. Mindebből és még sok más tényezőből adódik, 
hogy az egy-egy kérdésre koncentráló elméleti fejtege
tések, amelyek inkább csak példaként emelnek ki 
konkrét műveket, máig hűbb képet adnak a filmművé
szet mozgásáról, mint a passzív, leíró jellegű filmtörté
netek. Az utóbbiak éppen a mozgás lényegének feltárá
sával maradnak adósak, helyettesítve ezt a korábbi és 
későbbi művek összevetésével, illetve a közöttük eltelt 
időszak körülményeinek leírásával. Ezt a helyzetet in* 
dokolja a filmművészet megtett útjának rövidsége és a 
filmtörténet tudományának kezdetlegessége. A fentiek
ben — némileg szélsőségesen — jellemzett helyzet azon
ban a hiányosságok kiküszöbölési módján való töpren
gésre késztet. Igaz, túl keveset tett még a filmelmélet 
annak érdekében, hogy ez a töprengés akár kollektive 
és kiterjesztetten célhoz vigyen, az elképzelések vázo
lása azonban mindenképpen hasznos lehet. 
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A filmművészeti fejlődés mozzanata 

A filmművészet kialakulásának legdöntőbb mozzanata 
az volt, amikor (még a némafilm idején) képessé vált 
túllépni a hatásgyakorlás tárgyi kizárólagosságán. Te
hát, amikor a képen látható dolgok nem egyszerűen a 
valóságból hozott élményt adták — nyilvánvalóan el-
szegényítve — vissza, hanem az alkotás szerves részeivé 
válva új és más élmények kiváltását tették lehetővé. A 
film ettől kezdve mint film hathatott, s nem mint a 
dolgok másolata (beleértve, hogy a másolási elven az 
ilyen vagy olyan felfokozások nem változtattak). Ez az 
új hatás természetesen nem a dolgok által kiváltott 
élmény tartalom teljes tagadását jelentette, hanem an
nak új összefüggésbe állítását, egy új jelentéstartalomba 
való befoglalódását, az új jelentés kialakításában való 
sajátos közrejátszását. 

A filmművészet nyelve (formanyelve) fényképszerű
ségénél fogva nem képzelhető el csupán a vágás és a 
fényképészeti sajátosságok összegeződéseként. A fény
kép mindig valaminek a fényképe, a mozgásában és 
természetes megjelenésében ábrázolt valóságdarabok 
nem vonatkoztathatók el a formanyelvtől. A mozgó-
fénykép-anyagnak és sajátos lehetőségeinek csak azzal 
az életközeggel kapcsolatban van értelme, amelyet az 
ábrázolásban felhasznál. (Ez még a nonfiguratív, abszt
rakt irányzatokra is vonatkozik, mert azok a természe
tes, figuratív formák tagadásaként kaptak jelentőséget.) 
Más oldalról — az ábrázolásnak nem tényét és sajátossá
gait, hanem feladatát, célját illetően — mindez össze
függ (a filmművészet kialakulási szakaszának megszorí-
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tásaitól eltekintve) azzal, hogy a valóságban (amint ezt 
Lenin hangsúlyozta4) a látszólagos is objektív, nem 
más, mint a lényeg megnyilvánulása egy vonatkozás
ban. Egy vagy több valóságdarabból — a filmművészet 
sajátos lehetőségeinek legintenzívebb igénybevétele ese
tén is — csak meghatározott lényeg tárható fel, s ez 
korlátozó hatással van az esztétikai élményre. Követke
zésképpen a filmművészet fejlődési korszakai, a film
művészet mozgása mindig megmutatkozik az ábrázolási 
közegül használt életanyag változásaiban is. Megmutat
kozik nemcsak például a színpadias drámákkal való 
dokumentumfilmes szembefordulásokban (amilyenek 
például a szovjet avantgarde vagy az olasz neorealiz-
mus), hanem abban is, hogy az ábrázolási közegként 
felhasznált életanyagban esztétikai értékelésre ható je
lentésváltozás történik (ilyen pregnánsan megy végbe 
például a burleszk átváltása oldottabb vígjátékká). 

Az ábrázolási közegül használt életanyag kifejezés
ben az életanyag fogalom azt a látszatot kelti, hogy a 
szó szoros értelmében egy valóságdarabról van szó, 
holott ez még riportfilmnél is csak feltételesen igaz. A 
filmalkotás a valóság modelljét teremti meg — ha úgy 
tetszik a valóság tanulmányozása céljából —, s ez a 
modell magának az eredetinek izomorf (strukturális) 
módon felel meg (a struktúrát egy rendszer elemei 
közti tartós, törvényszerű összefüggések egységeként 
értve). Ez az izomorf megfelelés teszi lehetővé, hogy a 
filmművészet társadalmi tudatformaként funkcionál
jon. 

A valóságnak, mint társadalmi lényegnek a változásai 
nem mutatkoznak meg azonnal az emberi kapcsolatok, 
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reagálások, tevékenységek egészében, nem hatják át 
rögtön a köznapi élet teljességét. A változás következ
ményeinek egyszerű másolása tehát kezdetben eleve le
hetetlen. Az átstrukturálódás, az új elemek létrejötté
vel kialakuló új lényegi rendszer azonban felismerhető, 
s közülük nem egyet a filmművészet is képes model
lezni. Ez lényegében nem más, mint filmművészeti for
maadással való tudatosítása olyan új összefüggéseknek, 
mozgástendenciáknak, amelyek közvetlenül még nem 
vétetik észre magukat a mindennapi életben. így a film
művészeti alkotások nem egyszerűen esztétikailag rea
gálják le a változásokat, hanem részt vesznek azok 
végigvitelében úgy, hogy érzékeltetik: a korábbi dol
gok, események helye, jellege, jelentősége stb. megvál
tozott. Az izomorf megfelelés alapján mindez az alko
táson belüli átstrukturálódáshoz, jelentésváltozáshoz 
vezet. S a filmművészeti mozgás vonatkozásában éppen 
ezek a legfontosabb fordulópontok. 

A filmalkotáson belül ezeknek a változásoknak leg
közvetlenebb kifejezője a hős és a tőle elválaszthatatlan 
konfliktus. Az alkotás ezen dramaturgiai magjával nem 
meríthető ki a filmtörténeti fejlődési korszakok és sza
kaszok határainak kritériuma, de az esztétikai értéke
lésben elfoglalt központi helye miatt a legjelentősebb 
kündulópont. 

Ahogyan a háború a dicsőség és hősiesség szférájából 
a fájdalom és pusztulás kényszerű körülményévé válik, 
ahogy az egyszerű emberek jelentéktelen vagy komikus 
figurákból az elnyomottak és kizsákmányoltak harcos 
tömegévé magasztosulnak, ahogy a szerelem fennkölt 
testi kiteljesülései az üresség és elaljasulás kifejezésébe 
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váltanak át stb., mutatja ugyanannak a valóságdarab
nak az átstrukturálódását, új és más jelentéssel való 
ellátását. Ehhez egyrészt az ábrázolás körének bővülése 
szükséges. (A filmművészet sokáig és sokszor egyálta
lán nem foglalkozott az egyszerű emberek életével. A 
szeretkezést pedig csak különböző jelzésekkel érzékel
tette, de nem mutatta.) Az átstrukturálódás másrészt a 
valóságdarab mélyítésének következménye. (Kezdet
ben igen körülményes volt az egyedi cselekvést a társa
dalmi lényeghez kapcsolni. S az ember lelki élete igen 
sokáig csak nagyon felszínesen és hézagosan volt vissza
adható filmen.) 

Elismerve a társadalmi lét, a társadalmi tudatformák, 
sőt társadalmi közérzet mellett az adott művészeti ág 
hagyományainak és az egyes művészek adottságainak, 
illetve egyéni körülményeinek hatását, a mozgás leg
fontosabb mozzanata mégis az a társadalmi változás, 
amelyik a filmművészet elé reális feladatot tűzve ki
kényszeríti a „világ" esztétikai átminősítését, a dolgok 
és események helye és jelentősége változásának meg
felelően. 

Az alapszempont 

A filmtörténetírásnak tehát nem a külső vagy belső 
tények által behatárolt évek filmalkotásait kell felsora
koztatnia és ezeket hol szociális, hol technikai, hol 
életrajzi ténnyel jellemeznie, hanem abból az esztétikai 
képből kell kiindulnia, amelynek változása bizonyos 
alkotásokban megjelenik és magát a filmművészetet 
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megváltoztató erővel uralomra jut. Nyilvánvaló, hogy 
ez inkább a szociális, a formanyelvi stb. elemek szinte
tizálását, nem pedig azok teljes elhanyagolását követeli 
meg. Éppen különállásuk szűnik meg azzal, hogy a 
filmművészet változása, mozgása, illetve egy-egy eszté
tikai képet adó korszaka, alkotáscsoportja a kiinduló
pont, nem pedig az alkotás jellemzése. így érvényesül a 
filmművészetnek (mint társadalmi tudatformának) 
viszonylagos önállósága, és mozgásának (mint művé
szetnek) viszonylagos önállósága. 

A társadalmi ellentmondások tudatosítása azonban 
az összes ideológiai forma feladata, következésképpen 
szinte valamennyi ellentmondás nyoma - befolyása -
majd mindig csaknem valamennyi társadalmi tudat
formában megtalálható, de nem feltétlenül változtató, 
fejlesztő, előremozgató hatással. A fejlődési korszakok 
határait a filmművészet és a társadalmi ellentmondások 
találkozásai jelzik akkor, amikor a társadalmi konflik
tusok leginkább a — változásra kényszerített — film
művészetben fejeződnek ki. Ebből következik, hogy a 
filmművészet fejlődése nem permanens, s a filmtörté
net — hasonlóan a többi művészeti ág történetéhez — 
nem a folyamatos leltározással egyenlő. Ugyanakkor — 
a filmművészet előadásjellegéből következően - a 
filmtörténeti vizsgálódás nem hagyhatja figyelmen kí
vül az esztétikai értékelésnek azokat a módosulásait 
sem, amelyek nem a társadalmi lényeg változásának 
követelményeiből, hanem a közönség elvárásából adód
nak. A filmalkotásokban kifejeződő esztétikai értékelés 
— még a legkísérletibb megnyilvánulásában is — célzott. 
Bizonyos befogadókra apellál. Másképpen a mű kény-
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telén volna csak az ábrázolás legközvetlenebb és leg
szűkebb információs tartalmával megelégedni. Ahhoz, 
hogy mélyebb jelentést tárhasson fel, a művésznek ki 
kell használnia az asszociációk felkeltésének és irányí
tásának lehetőségét. Az asszociáció, a képzet, s különö
sen ezek köre, iránya stb. pedig a befogadó sajátos tu
dati jellemzője, amely fő vonásaiban ugyanúgy a kor és 
a körülmények vetülete, ahogy — más oldalról - a 
filmalkotásban rögződő esztétikai kép is az. 

A kiindulópont, a vizsgálat alapszempontja tehát 
minden esetben a filmalkotások csoportjában, a film
művészeti korszakban kifejeződő esztétikai értékelés, 
akkor is, ha ez ellentmondásos, ha belsőleg differen
ciált stb. Ezt nemcsak a filmművészet esztétikai lénye
ge indokolja, hanem az is, hogy a filmtörténetnek túl 
kell lépnie a mozgástörvények egyszerű feltárásán, s elő 
kell segítenie a filmművészet továbbfejlődését. Az új 
esztétikai értékelés megjelenése nem ugrásszerű, nem 
azonnali, nem teljes. A valósághoz mért pozitív film
művészeti előremozgás jegyeinek felismerése módot ad 
a tudományos, kritikai, sőt kultúrpolitikai támogatás
ra, de — a felismert mozgástendencia tudatosításán ke
resztül — a művészeti tevékenység alkotói oldalról való 
módosítására is. Ez elősegítheti a filmtörténet és a film
művészet — sőt a filmkultúra — nem alkalmi, prakti-
cista, hanem valóban tudományos kapcsolatának létre
jöttét. 
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PERIODIZÁCIÓ - A MAGYAR FILMMŰVÉSZET 
EGY ÉVTIZEDE 

1957—1967 jogosultsága 

A filmművészetben egy-egy fejlődési korszak lehatáro
lását igen sok külső és belső tényező szabja meg. Mód
szertanilag azonban kétségtelenül az esztétikai kép, az 
esztétikai értékelés azonossága jelenti a legnagyobb és 
legszervesebb összefogó erőt. 

Ilyen azonosság a magyar filmművészetben főleg 
1962-1963 és 1967-1968 között tapasztalható, de az 
adott lendület forrásainak és csíráinak feltárása meg
követeli az előző fél évtized ismertetését is — különös 
tekintettel arra, hogy az 1956-os ellenforradalom utáni 
filmművészeti mozgás nem lehetett egyenes folytatása 
a mintegy 1953-tól bontakozó lendületnek, hanem 
részt kellett vállalnia a társadalmi konszolidálásban, 
reagálnia kellett az aktuális társadalmi eseményekre 
(például a mezőgazdaság kollektivizálására), s csak fo
kozatosan talált kapcsolatot a korábbi kezdeményezés
sel és annak eredményeit továbbvíve vált egy új kibon
takozás bevezetőjévé. Az 1968-as év — az 1957-eshez 
viszonyítva — már sokkal inkább belső művészeti té
nyek alapján vált korszakhatárrá. A magyar filmművé
szet nagy lendülete körülbelül ebben az időben muta
tott némi módosulást, amely nemcsak a valóság esztéti-

18 



kai minősítésében, hanem tematikailag is megmutat
kozott. 

A hatvanas évek a magyar filmművészet korábbinál 
jelentősebb fellendülését hozták. Ennek a lendületnek 
az ívét egészében kell megrajzolni — egyrészt az átte
kinthetőség érdekében, másrészt a tapasztalatok távo
labbra mutató elméleti általánosításaként. S bár a ma
gyar film nem vált a társadalmi, kulturális, szervezeti 
stb. körülmények mechanikus vetületévé — sőt azok
hoz tevőlegesen csatlakozott —, mégsem lehet elvonat
koztatni attól, hogy a lendület milyen közegben ment 
végbe, a magyar film milyen körülmények között vált 
az egyetemes filmművészet szintjét elérő önálló és sajá
tos művészeti áramlattá. 

A társadalmi és kulturális közeg 

A magyar filmművészet fejlődésének íve a hatvanas 
években egy jelentős társadalmi mozgás kísérőjelensége 
volt - olyané, amelyik gazdasági, politikai és kulturális 
vonatkozásban (egészen a filmgyártás szervezeti kere
teinek változásáig) megmutatkozott. A történelmi 
szakirodalmi művek erről a társadalmi mozgásról már 
részletesen számot adtak, de jelentősége miatt fázisait 
— az őket legkoncentráltabban összefoglaló pártkong
resszusok téziseiben — érdemes megragadni. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusa 
(1959) elsősorban az ellenforradalom utáni konszolidá
cióról adott számot, megállapítva: „A politikai konszo
lidációhoz a termelőmunka megindítása, a népgazdaság 
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helyreállítása adott szilárd alapot." Ezen belül azoknak 
az intézkedéseknek volt különös szerepe, amelyekben a 
kormány „A központi irányítás hatékonyabbá tételével 
egyidejűleg megkezdte a túlzott központosítás meg
szüntetését, növelte a vállalatok önállóságát, javította a 
bér- és normarendszert, bevezette a nyereségvisszatérí
tési rendszert a termelőüzemekben. . . A párt és a kor
mány megszüntette a parasztok beszolgáltatási kötele
zettségét, áttért a szerződéses termeltetés és a szabad 
felvásárlás rendszerére."5 

A VIII. kongresszus (1962) már korszakos változás
ról adott hírt: „A mezőgazdaság szocialista átszervezé
sével egész népgazdaságunkban osztatlanul uralkodóvá 
váltak a szocialista termelési viszonyok, befejeztük a 
szocializmus alapjainak lerakását. A magyar nép új tör
ténelmi jelentőségű győzelmet aratott, a szocializmus 
terjes felépítésének korszakába lépett." „A szocializ
mus alapjainak lerakása után az osztályharc jellege vál
tozik, formái és eszközei módosulnak. Az osztályharc 
fő területei jelenleg: a szocialista gazdaság megerősí
tse, fejlesztése, és a szocialista tudat kialakítása. Ezért 
az osztályharcban a szervezés, a meggyőzés és az ideo
lógiai harc kerül előtérbe." 

A IX. kongresszus (1966) már a szocialista gazdaság 
megerősítéséről stb. adott számot: „A fejlődés hozta új 
körülmények napirendre tűzték a gazdasági mechaniz
mus reformját. Gazdálkodásunk jelenlegi módszerei 
már a mai helyzetnek sem felelnek meg teljesen. . . A 
jövőben a tervszerű központi irányítást nem az úgyne
vezett tervlebontás módszerével, hanem közgazdasági 
eszközökkel érvényesítjük és a szocialista piac aktív 
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szerepére építünk, a tervgazdálkodás keretében na
gyobb szerepet juttatunk az áru- és pénzviszonyoknak. 
. . .A reform megvalósítása mélyreható politikai folya
mat is, amely egész társadalmunkat érinti. A gazdasági 
döntések decentralizálása, a nagyobb helyi, vállalati ön
állóság a legfőbb feltétele a szélesebb üzemi demokrá
ciának. A vállalati ügyek zöme a dolgozók részére át
tekinthetőbbé, ellenőrizhetőbbé válik." 

Ezek a kiragadott, de összefoglaló tézisek mutatják, 
hogy az ötvenes évek végétől a hatvanas évek második 
feléig korszakos — és egy ívű — változás ment végbe a 
társadalmi életben, s hogy ennek kulturális vonatkozás
ban sem maradhattak el a kísérőjelenségei, arról — a 
többi között és más hatótényezők mellett — párthatá
rozatok is gondoskodtak. 

1956 illetve 1957 némileg külsőséges határa a film
művészeti fejlődés egyik szakaszának, de ez nem jelenti 
azt, mintha ezeknek az éveknek az egész társadalmi 
életre gyakorolt hatása nem érvényesült volna a film
művészet területén. Ismeretes, hogy részben az ötvenes 
évek elején jelentkező torzulások és hibák miatt volt 
lehetséges az ellenforradalom térnyerése, de az is, hogy 
ezek ellen a torzulások és hibák ellen már az ellenforra
dalom előtt is harc folyt. Utána viszont sokan az ellen
forradalmat éppen e harcból — a dogmatizmus elleni 
küzdelemből — eredeztették. A kétfrontos — a dogma
tizmus és a revizionizmus elleni — harc tehát rendkívül 
fontossá, de ugyanakkor nehézzé vált. 

Ebben a helyzetben Az MSZMP művelődéspolitiká
jának irányelvei című dokumentum6 nyújtott alapvető 
eligazodást. 
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A dokumentum mindenekelőtt újra elhelyezte a kul
turális forradalmat a társadalmi átalakulás folyamatá
ban, amikor azt, mint a gondolkodásmód szocialista át
alakítását — a munkásosztály politikai hatalma és a 
kapitalista kizsákmányolás megszüntetése mellett — a 
szocializmus teljes győzelme feltételeként határozta 
meg. S éppen ebből a szempontból vizsgálta meg az 
eredményeket, a feladatokat és a problémákat. 

A dokumentum a szektás dogmatizmusból és a 
revizionizmusból következő hibáknak egyaránt jelentős 
teret szentelt. 

A kulturális forradalom „siettetése", sajátosságainak 
figyelmen kívül hagyása, a közvetlen termelési és politi
kai hatás elvárása voltak a legalapvetőbb hibák. Ezek
hez társult a haladó hagyományok, a művészeti haladás 
szűk értelmezése, az értelmiség nem kielégítő megbe
csülése, a vezető értelmiséggel kapcsolatos elvtelenség 
stb. Egészében mindez szubjektivizmussal kapcsolódott 
össze, amely a személyi kultusz következménye volt. 
Ezek a hibák tették lehetővé, hogy a revizionista kriti
ka nemegyszer a marxizmus mezében léphetett fel. 

A revizionista bírálat felnagyította a hibákat és kicsi-
nyellte az elért eredményeket. Túlhangsúlyozta a nem
zeti sajátosságokat, a dekadenciáig tágította a külön
böző irányzatok elfogadható határát stb. Mindezzel el
sősorban az értelmiség és az ifjúság körében sikerült 
befolyást szereznie. 

Az ellenforradalom utáni helyzetben a dokumentum 
fellépett a „harmadik út" propagálásával, a nacionaliz
mussal szemben, fellépett a kispolgári ízlés követelmé
nyei ellen, és a kultúra kérdéseiben az osztályharc alap-
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ján való megközelítés szükségességét hangsúlyozta. 
Ugyanakkor bírálta a dogmatikus módszereket, ösz
tönzően határozta meg egyrészt a művészet feladatát, 
másrészt e feladata végrehajtásában a párt irányításá
nak módját: „A művészek ábrázolják mindazt a szépsé
get és nagyságot, amely dolgozó népünk mindennapjai
ban oly megkapó erővel tárul elénk, de mutassák meg 
életünk nehézségeit is: a népen belüli ellentmondásokat 
épp úgy, mint a nép és ellenségei közötti kibékíthetet
len ellentétet. . . .Az irányítás fő eszköze azonban az 
eszmei befolyásolás. Ez a marxizmus-leninizmus tanítá
sainak és az erre épülő pártpolitikának szüntelen ma
gyarázását, a káros ellenséges nézetek elleni eszmei har
cot jelenti. Az irányítás módszereiben is messzemenően 
figyelembe kell venni az egyes kulturális területek sajá
tosságait, s harcolni kell az irányítás bürokratizmusa 
ellen. A központi irányítás megszilárdításával egyidejű
leg fokozni kell a helyi kulturális szervek és intézmé
nyek, az alkotó műhelyek önállóságát és felelősségét." 

Nyilvánvaló ennek az elvi állásfoglalásnak felszaba
dító jellege, mégha a végrehajtók egyéni fenntartásai, 
korlátai stb. miatt, különösen kezdetben, jelentkezett 
is ellentmondásosság, amit a továbbélő revizionizmus 
ténylegesen is táplált. A fejlődéssel a felszabadító jelleg 
került előtérbe. A kulturális terület új problémákkal 
került szembe, amelyeket már nem a dogmatizmus és 
revizionizmus harca, nem a szocializmus megvédésének 
támogatása jellemzett, hanem az új társadalmi felada
tok. Ezeket az új feladatokat, illetve problémákat érin
tették a párt újabb dokumentumai 1965-ben illetve 
1966-ban.7 
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Az ideológiai feladatokat tartalmazó irányelvek a 
társadalmi tudat szocialista átalakítása kapcsán beszél
tek az ország átalakulásáról. 

„. . . a gazdasági vezetés hibái, az anyagi ösztönzés 
gyengéi fékezik a szocialista tudat fejlődését." „Az 
életkörülmények javulása pozitíven hat az emberek 
gondolkodására. A tömegek nem kismértékben ezen 
keresztül értik meg eszméink igazát. Pártunk elítéli 
azokat az aszkétikus álforradalmi nézeteket, amelyek 
szerint a szocialista országokban teremtődő jólét kapi
talista kinövés, ,elkispolgáriasodást' eredményez, erköl
csileg torzít. E vélemények elfogadása értelmetlenné 
tenné a szocializmusért vívott harcot, melynek célja 
gazdagabb élet biztosítása minden ember számára. A 
párt elítéli azt a néhol felbukkanó, ellenkező előjelű 
tévhitet is, mely szerint a javuló életkörülmények auto
matikusan erősítik a szocialista tudatot." „Az anyagi 
érdek érvényesülése egymaga nem teszi szocialistává a 
tudatot. A jól dolgozókat emellett széles körű társa
dalmi elismerésnek kell illetnie." „. . . a szocialista ön
tudat, az erkölcsi ösztönzés erejét párosítani kell az 
anyagi érdekeltséggel, az anyagi ösztönzéssel. . ." 

„Az elmúlt években elért eredmények ellenére még 
nem érvényesül kielégítően a szocialista demokrácia." 
„A jelenlegi helyzetben az egyes intézmények: parla
ment, tanácsok, sok szempontból korszerűsítésre szo
rulnak." „. . . növelnünk kell a helyi önállóságot, hang
súlyozva és megértetve, hogy nem létezhet szocialista 
demokrácia helyi sajátos érdekek és az ezeket érvénye
sítő — tehát a hatásköröket és jogokat törvényileg is 
pontosan rögzítő — önállóság nélkül." 
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A bénultságtól, a passzivitástól tehát igen gyorsan 
vezetett az út a társadalmi aktívsághoz, s ezzel a tudat 
alakításának feladatai még nagyobb jelentőséget kap
tak. Ezzel a problémával foglalkozott egy újabb párt
dokumentum.8 

A dokumentumban leszögezték: „A szocializmus tel
jes felépítése olyan szellemi fejlődést jelent, amelyben 
a marxizmus-leninizmus legyőzi a polgári és a kispol
gári ideológiát, a párt befolyása mindinkább áthatja az 
egész tudományos és kulturális életet, s amelynek ele
venségét és sokszínűségét nem a különféle ideológiai 
áramlatok teremtik meg, hanem a marxizmus világ
nézete alapján alkotó tudósok szerteágazó kutatásai, a 
szocialista realizmust vállaló művészek sokféle ábrázo
lási módja, tematikája és stílusa, a szocializmus ügyéért 
dolgozó nép művelődésének sokrétűsége és változatos
sága." Ezt egészítette ki a tanulmány, amikor a társada
lom adott állapotának bírálatáról nyilatkozott: „A szo
cializmus érdekeit szolgáló s a mi társadalmi rendünk 
negatív jelenségeit illető művészi társadalombírálat ter
mészetes velejárója a reáüs művészi ábrázolásnak, nél
külözhetetlen eleme nevelő szerepének, általában 
egészséges következménye az irodalom, a művészetek, 
valamint a társadalmi élet kapcsolatának." A tanul
mány ebben a vonatkozásban a szocialista építés ellent
mondásaira is felhívta a figyelmet: a mi társadal
munk mozgása sem tud ,kibújni' az alól a törvénysze
rűség alól, hogy belső fejlődése ellentmondások révén 
megy előbbre. Az ilyen természetű konfliktusok termé
szetesen nem azonosíthatók a polgári és szocialista esz
mék kibékíthetetlen ellentmondásaival, de nem létező-
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nek sem lehet őket tekinteni." Természetesen nem vé
letlen ennek összecsengése a művészet funkciójának 
marxi meghatározásával: „Az ilyen forradalmasodások 
vizsgálatánál mindig különbséget kell tenni a gazda
sági-termelési feltételekben bekövetkezett anyagi, ter
mészettudományos szabatossággal megállapítható for-
radalmasodás és a jogi, politikai, vallási, művészi vagy 
filozófiai, egyszóval ideológiai formák között, ame
lyekben az emberek ennek a konfliktusnak tudatára 
jutnak, és azt végigharcolják."9 

Tehát az új társadalmi feladatok elé került egyén 
követelményének megfelelően — a társadalmi feladatok 
megoldásának igényével — megélénkült a tudományo
kat, a publicisztikát és a művészeteket egyaránt magá
ba foglaló szellemi élet. Ezeknek ismertetése a művé
szet-, zene- stb. történetek feladata. Nem mellőzhetők 
viszont azok a vázlatos utalások, amelyek a filmgyártás 
szervezetéről adnak számot. 

A filmgyártás szervezeti változásai 

A filmszakma 1957-ben létező szervezete 1955. január 
elsejével jött létre. Az 1955. január 1-én bevezetett vál
tozások az egész népgazdaságra kiterjedő racionalizálási 
törekvések kifejeződéseként keletkeztek. 

1955. január 1-én az Oktatásügyi és Népművelési 
Minisztériumot Művelődésügyi Minisztériummá vonták 
össze (amelyet 1956-ban Darvas József miniszter veze
tett). A Népművelési Minisztériumon belül a Filmfő
osztály a gyártó vállalatok felügyeleti hatósága volt, az 
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Országos Moziüzemi Igazgatóság pedig a filmforgalma
zási vállalat és a moziüzemi vállalatok irányítását vé
gezte. A Művelődésügyi Minisztériumon belül a két 
szakmai hatóság összevonásával megalakult a Filmfő
igazgatóság (1956-ban Újhelyi Szilárd vezette), amely 
közvetlenül irányította a filmgyártó és filmforgalmazó 
vállalatokat (a Mozgóképforgalmazási Vállalatot és 
mellette az 1956. április 1-én alakult Hungarofilm Vál
lalatot), de csak felügyeletet gyakorolt a tanácsi irányí
tású, tizenkilenc megyei és egy fővárosi moziüzemi vál
lalat felett. Ezek a legtágabb szakmai keretek. Nagyobb 
jelentősége volt a gyártás közvetlen irányításának és 
szervezetének. 

1956-ban az alábbi gyártó vállalatok léteztek: 
A Magyar Filmgyártó Vállalat, mint a teljes hosszú

ságú játékfilmek kizárólagos gyártási helye (igazgató 
Bányász Imre). 

A Híradó- és Dokumentum Filmgyártó Vállalat, 
amelynek — az oktató, reklám stb. filmekkel foglal
kozó részlegét nem számítva — híradó, dokumentum
film és népszerű-tudományos film osztálya volt (igaz
gató Révész Miklós). 

A Szinkron Filmgyártó Vállalat, amelyhez 1954-től 
a Rajzfilm Főosztály is tartozott (igazgató Újhelyi Jó
zsef). 

Nem beszélve a rajzfilmgyártásról — amely még nem 
volt jelentős,— és a nem játékfilmekről, amelyeknek 
gyártásában közvetlenebb volt a felső irányítás, a teljes 
hosszúságú játékfilmek a következő úton jutottak el a 
gyártáshoz. A Magyar Játékfilmgyártó Vállalatnak köz
ponti dramaturgiája volt (vezetője Kovács András), 
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amely a forgatókönyvet az igazgató elé terjesztette, s 
az a Dramaturgiai Tanács elé vitte. Az itteni tanácsko
zás után hozta meg döntését a filmgyár igazgatója. A 
forgatókönyvvel kapcsolatban a Filmfőigazgatóságnak 
vétójoga volt. A Főigazgatóság vezetője minden forga
tókönyvről referált a művelődésügyi miniszternek. 

1956-ban, az ellenforradalom alatt, Újhelyi Szilár-
dot, mint a Filmfőigazgatóság vezetőjét felkereste a 
Magyar Filmgyártó Vállalat és a Híradó- és Dokumen
tum Filmgyártó Vállalat Forradalmi Bizottmánya azzal 
a kéréssel, hogy a filmgyárakat (a gyártó telephelyeket) 
osszák fel a pártok között. Ehhez ő nem járult hoz
zá.10 Viszont az ellenforradalom idején és leverése 
utáni rövid idő alatt — helyi iniciatívával — az állami 
szervek ellenőrző és irányító funkciója hiányában el
kezdődött Kalmár László Nagyrozsdási eset című műve 
mellett riport jellegű filmek felvétele. Zömében persze 
már korábban elfogadott forgatókönyvek, illetve fil
mek munkája folyt, és ez folytatódott részben még 
1957-ben is, a két 1956 végén létrejött „bizottmány" 
megszűnése után. 

Az 1956 végén újjászerveződött állami szervezeteken 
és szerveken belül 1957 elején alakultak ki a filmgyár
tás új keretei. 

Erdei-Grúz Tibor, majd Benke Valéria lett a művelő
désügyi miniszter. Révész Miklós került a Filmfőigazga
tóság élére. 

A Magyar Filmgyártó Vállalat Hunnia Filmstúdió 
néven működött tovább (igazgató Darvas József)- A 
Híradó- és Dokumentum Filmgyártó Vállalat a Buda
pest Filmstúdió nevet kapta (igazgató 1959-ig Deák 
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György, majd Ormos Tibor) és a nem játékfilm osztá
lyok mellett egy játékfilm részleg is alakult (előbb 
Deák György, majd Várkonyi Zoltán és Nemeskürty 
István vezetésével). A Szinkron Filmgyártó Vállalat 
Pannónia Filmstúdió néven alakult újjá (változatlan ve
zetéssel) és rövid ideig tartó kísérletet tett rövid játék
filmek készítésére is. 

A forgatókönyv elfogadási rendszere a teljes hosszú
ságú játékfilmek vonatkozásában nem változott. 

Bár alapvető változás az 1957—1960. évi szakaszon 
belül a szervezeti felépítésben nem történt, egy szemé
lyi cseréről számot kell adni. 

1960 elején a Hunnia Filmstúdió igazgatói tisztjében 
Darvas Józsefet — a szakmán kívüli átszervezések foly
tán — Horváth Márton váltotta fel. 

A szervezeti változások a további — 1961 —1962-es 
- években is jelentéktelenek voltak, bár — az alkotói 
műhelyek megteremtésének aktualitása és szükségessé
ge miatt — ekkorra már megért az önálló stúdiók meg
teremtésének gondolata. A stúdiók létrehozását azon
ban megzavarta Horváth Márton 1960-ban történt ki
nevezése a filmgyár élére. Az eredeti elképzelések sze
rint a továbbiakban a gyártó részlegre csak gazdasági 
stb. feladatok vártak volna a gyártás folyamata mellett, 
a viszonylagos önállóságú stúdiók vezérelveit közvetle
nül a Filmfőigazgatóság dolgozta volna ki. Ezt az el
gondolást keresztezte egy régi hatáskörű igazgató meg
jelenése. Ennek ellenére a Hunnia Filmstúdión belül 
kísérleti jelleggel létrejött három stúdió (vezetői: I. — 
Bányász Imre, II. - Fejér Tamás, III. — Hárs Lajos), de 
létük formális volt. így várható volt a szervezet további 
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módosulása, annál is inkább, mert Horváth Márton 
1962 végén távozott a Hunnia Filmstúdió éléről. 

A stúdiórendszer korábban félbemaradt létrehozási 
kísérletében 1963 hozott fordulatot. A Hunnia és a 
Budapest filmstúdiók Magyar Filmgyártó Vállalat 
(MAFILM I. és MAFILM II.) néven egyesültek, és az új 
vállalat igazgatója Révész Miklós lett. Négy játékfilm
stúdiót alakítottak ki a létrejött filmgyári kereteken 
belül. Az I. Újhelyi Szilárd, a II. Fejér Tamás (majd 
Köllő Miklós), a III. Herskó János, a IV. Nemeskürty 
István vezetésével jött létre. Helyileg a MAFILM II. 
telepén — nagyrészt a korábbi szervezeti keretekben — 
alakultak meg a nem játékfilm stúdiók. A Híradó szer
kesztőség Soproni János főszerkesztő vezetésével, a 
Riport-Dokumentumfilm Stúdió Murányi Éva vezeté
sével, a Népszerű Tudományosfüm Stúdió Deák 
György (majd Vitéz Gábor mb.) vezetésével. Ezen kí
vül létrejött egy Reklám- és Propagandafilm Stúdió 
(tulajdonképpen rendeltfilm és oktatófilm részleg) és 
egy Katonai Stúdió is. A MAFILM I. telepén pedig 
Nemzetközi Stúdió alakult a külföldi rendelések kielé
gítése érdekében. Továbbra is létezett a társadalmi ve
zetésű (és a Művelődésügyi Minisztérium Filmfőigazga
tósága alá rendelt) fiatalok Balázs Béla Filmstúdiója. 
Megtartva különállását, folytatta szinkronizálási mun
káját a Pannónia Filmstúdió Varga Edit igazgatásával, 
azon belül az Animációs Filmfőosztály Matolcsy 
György vezetésével. 

Mindezeknek a gyártási szerveknek munkáját felső 
szinten a Művelődésügyi Minisztérium (miniszter Ilku 
Pál) Filmfőigazgatósága fogta össze 1963-tól Papp Sán-
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dor vezetésével. 1963-tól a Filmfőigazgatóság munkáját 
segítette a Filmművészeti Tanács, amely egyrészt a 
filmek kategorizálását végezte, másrészt megtárgyalta 
az alkotói — stúdióbeli fellebbezéseket az egyes for
gatókönyvek elutasítása esetén. Ez azonban már a film
gyártás finanszírozásával van kapcsolatban, így röviden 
arra is ki kell tekinteni. 

Elöljáróban két — a vizsgált korszakon túlmutató 
hatású — változás jelzése szükséges. Egyik, hogy 1967 
elejétől a játékfilmek a korábbi fix összegben biztosí
tott költségvetés helyett megajánlásos módszerrel ké
szültek. Azaz a MAFILM és a Művelődésügyi Miniszté
rium Filmfőigazgatósága csak a szükséges költségek egy 
részét biztosíthatták, másik részét a MOKÉP és a Hun-
garofilm ajánlhatta meg. Ezzel a forgalmazó és az ex
port-import vállalat bizonyos beleszólási jogot kapott a 
gyártásba, de nem a művészeti célkitűzések rovására, 
amelyeknek érvényesülését a minisztérium a költségek 
teljes fedezésével továbbra is biztosíthatta. Másik, hogy 
1967 végén létrejött a Magyar Filmtröszt, amely majd
nem minden szakmai intézményt és vállalatot egyesí
tett (ezzel párhuzamosan a minisztérium Filmfőigazga
tósága Filmművészeti Főosztállyá alakult át). Ennek 
kihatása azonban a későbbi fejlődési szakaszban mutat
kozott meg. 

A stúdiórendszer kialakítása a művészeti verseny 
ösztönzésével annak a lehetőségét is megteremtette, 
hogy az egyik stúdióhoz tartozó rendezők filmjüket 
esetleg egy másik stúdió keretén belül készítsék el. En
nek a versenynek meg kellett mutatkoznia a honorá-
lási, premizálási rendszerben is.11 
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A Művelődésügyi Minisztérium 1963. évi rendelete 
(139/1963/MK. 10.), majd a Filmfőigazgatóság pré
mium utasítása (85760/1965) fenntartotta ugyan a ko
rábbi prémiumrendszer hármas — gyártási pótlék, mű
vészeti és gazdasági prémium — tagolódását, de a rende
ző, az operatőr, a díszlettervező, a hangmérnök, a vágó, 
a rendező első asszisztense vonatkozásában — tehát a 
kifejezetten művészeti munkaköröknél — a korábbi 
gyártási pótlék és művészeti prémium összevonásával 
emelt összegű művészeti prémiumkeretet biztosított. 
(Ha a filmet a művészeti értékelés folyamán a Film
művészeti Tanács az I—III. kategória A—B-C fokozatai 
valamelyikére nem érdemesítette, akkor a művészek 
gazdasági prémiumot sem kaptak, sőt a prémiumelőle
get legközelebbi járandóságukból levonták.) Bizonyos 
belföldi látogatószám után a prémiumokhoz külön pré
mium és az exportbevétel jutaléka csatlakozott. Követ
kezésképpen a művészeti szempontok jelentősen érvé
nyesültek, de az elsősorban szórakoztató célú művek 
alkotói sem jártak rosszul anyagilag, mert — bár mű
veik alacsony kategóriába kerültek — a gazdasági pré
mium, a látogatószám utáni prémium és az export juta
lék jelentős összeget biztosított számukra. Ugyanez az 
összeg nem volt elérhetetlen a több anyagi befektetést 
igénylő és nyilvánvalóan kevesebb látogatót vonzó, ki
fejezetten művészi vagy éppen kísérletező filmek alko
tói számára sem, a művészeti szempontok szerinti be
sorolás domináns volta miatt. 

Az anyagi ösztönzésnek ezen a — havi fizetés mellett 
egyre jelentősebbé váló — formáján érezhetők voltak 
azok a változások is, amelyek az ország egészének gaz-
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dasági életében végbementek, és természetesen nem 
maradtak politikai és emberi konzekvenciák nélkül. 

A társadalmi-kulturális-gyártási szféra tehát nemcsak 
keretét adta a magyar filmművészet fejlődésének, de 
ismertetése — más tudományok körébe való tartozása 
miatt — mégsem lehet több utalásnál, emlékeztetésnél. 
Annál is inkább, mert ezek a körülmények önmaguk
ban, a filmművészettel való kapcsolatuk nélkül, nem 
váltak meghatározókká. Megértetik és indokolják vi
szont az 1957-től 1967-ig terjedő évtized filmművé
szeti fejlődési korszakká nyilvánítását. 
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A FILMMŰVÉSZETI FEJLŐDÉS 
K I I N D U L Ó P O N T J A ÉS KÖZEGE 
(AZ ÖTVENES ÉVEK VÉGÉN 
ÉS A HATVANAS ÉVEK KÖZEPÉN) 





MENNYISÉGI OLDAL 

Alkotók és alkotások 

A körülmények — ha nem is rögtön és egyszerűen — 
nemcsak az alkotás szabadságát biztosították az alko
tók számára, hanem a gyártott filmek és a gyártó alko
tók számának növekedését is kedvezően befolyásolták. 
Valamennyi rövid és teljeshosszúságú film felsorakozta
tásával nincs mód ezt bizonyítani, legfeljebb néhány 
statisztikai adattal, amelyek bevezetőül szolgálhatnak 
azoknak a műveknek (játék- és nem játékfilmeknek) 
kiemeléséhez, amelyek a vizsgálat szempontjából — a 
társadalmi valósággal való magas színvonalú és önálló 
filmművészeti kapcsolat megteremtése és kifejlesztése 
szempontjából — figyelmet érdemelnek, ismertetésre 
méltóak. 

Az 1957—1967-es több mint egy évtizedben 196 tel
jeshosszúságú játékfilm készült, 73 egyedi animációs 
film, 101 tagból álló animációs filmsorozat, 291 ri
port-dokumentumfilm (és 204 népszerű tudományos 
film). 

Mint mennyiségi mutatók is a játékfilmek a legjelleg
zetesebbek. Azokat figyelembe véve lehet látni a növe
kedést, sőt a növekedés stabilizálódását. 1957-ben 15, 
1958-ban 13, 1959-ben 18, 1960-ban 14, 1961-ben 19, 
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1962-ben 17, 1963-ban 21, 1964-ben 18, 1965-ben 20, 
1966-ban 20, 1967-ben 21 játékfilm készült. 

A 196 filmet összesen 49 rendező készítette (a két 
koprodukciós film külföldi rendezőjével együtt 51). Az 
évenkénti megoszlás rendezői foglalkoztatottság szerint 
a következő volt: 1957-ben 13 rendező készített fil
met, 1958-ban 12, 1959-ben 15, 1960-ban 13, 1961-
ben 16, 1962-ben 15, 1963-ban 21 (a két külföldivel 
együtt), 1964-ben 16, 1965-ben 18, 1966-ban 19, 
1967-ben 21. 

Az időszak 196 filmjének elkészítésében 130 for
gatókönyvíró működött közre (ide értve a forgató
könyvírásban részt vevő rendezőket is), az alábbi meg
oszlásban: 1957-ben 23, 1958-ban 19, 1959-ben 19, 
1960-ban 15, 1961-ben 28, 1962-ben 23, 1963-ban 25, 
1964-ben 21, 1965-ben 29, 1966-ban 22, 1967-ben 32 
forgatókönyvíró vett részt filmkészítésben. 

Az időszakban voltak csak egy filmet készítő rende
zők, de voltak olyanok, akik 10, 11 sőt 16 filmet is 
készítettek. A forgatókönyvírókra ugyanez vonatkozik. 
Néhány forgatókönyvíró 8 sőt 9 film készítésében 
vett részt. 

Az animációs filmeket összesen 26 rendező készí
tette. Közülük hárman 22, 24 illetve 25 filmet készítet
tek. 

A riport-, dokumentum- és népszerű tudományos fil
mek rendezőit személy szerint nem lehet különválasz
tani, mivel zömében mindkét műfajban ugyanazok az 
alkotók tevékenykedtek. A két műfaj filmjeit összesen 
43 rendező készítette, akik közül azonban 8 azonos a 
játékfilmek készítőivel. A legnagyobb mennyiségben 
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rendezők ezekben a műfajokban összesen 30, 32 filmet 
készítettek. 

Az évtized folyamán az animációs filmben is növeke
dés mutatkozott meg a gyártott filmek számában. 
1957-ben 3 egyedi animációs film készült (sorozat nem 
volt), 1967-ben 10 egyedi film mellett 25 tagú sorozat 
készült. 1957-ben — a korábban favorizált műfajú — 
riport-dokumentumfilmből 27 készült, 1967-ben 29. 
(Mindezek az adatok nem tartalmazzák a külön tárgya
landó Balázs Béla Filmstúdió alkotásait.) 

Az összesen 661 játék-, animációs és riport-doku
mentumfilm tárgyalása csakúgy felesleges és lehetetlen, 
mint az összesen 110 rendező akárcsak név szerinti 
megemlítése, nem beszélve a forgatókönyvírókról és a 
film más művészeiről. Ugyanakkor nem mondva le a 
műfaji kategóriák és rendezői oeuvre-k adta csoporto-
sítási lehetőségről, a fejlődési vonal feltárása érdekében 
nemcsak az előremozgást legközvetlenebbül reprezen
táló műveket és művészeket kell kiemelni. Egyrészt 
mert biztosítani kell az anyagot az esetleges más követ
keztetések levonásához, másrészt pedig a fejlődési vo
nal hitelesítése, érvekkel való alátámasztása érdekében. 
De túl kell lépni a legszűkebb és legértékesebb filmek 
körén azért is, mert az a filmalkotás csoport, amely az 
adott körbe nem szorosan, vagy egyáltalán nem tarto
zik bele, mint a művészeti fejlődés közege — mint a 
társadalmi életnek filmalkotásokkal való lereagálója — 
egyben befolyásoló körülményét és egyik forrását is 
jelentette a filmművészet előrelépésének. Úgy is, mint 
a valósághoz való kapcsolódás kísérleteinek sora, és úgy 
is, mint az előrelépéssel szemben a tagadás pólusa. Per-
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sze ez nem jelenti azt, hogy a kifejezetten szórakozta
tási céllal létrehozott — szórakoztató ipari terméknek 
számító — filmeket és az igen nagyszámú információs 
riportfilmeket illetve napi agitációs célú dokumentum
filmeket a vizsgálat felsorakoztatja. (Még kevésbé van 
szükség a műfajilag egyébként is elkülönülő, a tájékoz
tatást publicisztikai szinten végző híradók és a speciális 
célú népszerű tudományos filmek általános vizsgála
tára — legfeljebb hatásuk, befolyásuk szemrevétele 
szükséges.) 
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AZ AGITÁCIÓTÓL A MŰVÉSZETIG 

A filmformanyelv ereje 

Amióta film létezik, agitációs célokra is felhasználják. 
William Dickson - Thomas Edison operatőrje — már 
1896-ban filmet készített az akkori elnökjelölt mellett 
McKinley jelölt címmel. Az oroszországi polgárháború 
idején pedig a passzív híradók hamarosan átnőttek a 
tematikus agitációs filmekbe, amelyek nemegyszer já
tékfilm módjára dolgozták fel a honvédelmi, egészség
ügyi és egyéb problémákat. A harmincas években az 
Egyesült Államokban egy sor film készült közvetlenül 
az elnök támogatására. Köztük talán legjellegzetesebb 
Gregory La Cava Gábor arkangyal a Fehér Ház felett 
(1933) című műve. S természetesen minden filmművé
szettel rendelkező ország jelentős agitációs szerepet 
szánt a filmalkotásoknak a háború idején. A legaktuá
lisabb politikai események és problémák tehát mindig 
közvetlenül is megjelentek és megjelennek a filmalkotá
sokban. Mondhatni nem annyira művészeti igénnyel, 
mint inkább az érzékletes. filmművészeti formanyelv 
felfokozott hatásának kihasználása érdekében. Ez álta
lában illusztratív, primitivizált és sematizált ábrázolást 
eredményezett. Nem is igen eredményezhetett mást, 
hiszen a művészet ebben az a^tatív szerepkörben el
vesztette önállóságát - keresési és kísérletezési lehető-
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ségét —, mivel csupán egy-egy elvont tétel érzékletes 
megjelenítése vált a feladatává. A filmtörténeti tapasz
talat azonban azt mutatja, hogy az inkább szociológiai 
aspektusban vizsgálható agitatív művek és az esztétikai 
elemzést követelő, művészi feladatot vállaló alkotások 
között nem ilyen merev a válaszfal. A polgárháborús 
híradók, majd a híradó által közölt egyedi események 
valamiféle általánosításával próbálkozó agitkák egyik 
forrása lettek a szovjet avantgarde-nak. S ez a tény 
bonyolultabb kapcsolatra utal a két — tisztán egyéb
ként is alig megjelenő — áramlat között. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy az 1956 utáni magyar agitációs film
alkotások is ilyen szerencsés kapcsolatba léptek volna a 
lassan kibontakozó új művészeti áramlattal. De a való
ságnak a filmművészet eszközeivel végzett esztétikai 
minősítése megítélésekor nem lehet teljesen figyelmen 
kívül hagyni őket. A művészet nem képes olyan gyors 
váltásokra, mint a valóság. Egy-egy új szituáció kezdeti 
lereagálásai óhatatlanul nyersebbek, felszínesebbek. Jó, 
ha képesek az akkor létező, akkorra kialakult film
művészeti eredmények egyszerű felhasználására. A ma
gyar filmművészet, amely 1957-ben egy nagy társa
dalmi megrázkódtatás után új helyzetbe került, reagált 
erre, de még nem alkalmazhatott új művészeti módsze
reket, hanem azokhoz az eredményekhez nyúlt vissza, 
amelyeket főleg az 1953-tól megindult művészeti kere
sés hozott. 
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A társadalmi konszolidációban való részvétel 
és a művészeti konszolidálódás 

A filmművészeti fejlődés folyamatosságát a valóságról 
adott esztétikai kép (esztétikai értékelés, mint az eszté
tikumok feltárása) viszonylagos egysége alapozza meg. 
Pontosabban azok a módszertani konzekvenciák, ame
lyeket a film művészeti eszközeivel végzett esztétikai 
tükrözés meghatároz. Ezek között legnagyobb jelentő
sége annak van, hogy az adott életszférával mint ábrá
zolási közeggel való kapcsolatában a filmművészet egy 
és ugyanazon életanyagban és életanyaggal előre lépve 
már más esztétikai képet ad a világról. A szélsőségek 
esetében ez teljesen nyilvánvaló. Például az olasz neo-
realizmus alkotásait nemcsak olyan olasz művek kísér
ték, amelyek más képet adtak a valóságról, mint a neo-
realisták, hiszen elégedettek voltak vele, hanem olya
nok is, amelyek felszínességükkel elterelték a figyelmet 
róla. Az esztétikai kép összefüggése az alkotó módszer
rel és ezen keresztül az ábrázolási sajátosságokkal itt 
éppen az éles eltérés miatt szembeötlő. S a filmtörténet 
már igazolta, hogy a három változatból a neorealizmus 
bizonyult termékeny áramlatnak. A magyar filmművé
szetben az ötvenes évek közepén az esztétikai kép, az 
alkotómódszer stb. egységét és ennek potenciális lehe
tőségeit tekintve azok a művek nyújtottak perspektí
vát, amelyek nemcsak vállalták a valóságos konfliktuso
kat (esetleg kritikai túlzással), hanem az emberábrázo
lás területén léptek előre, akár aktuális, akár a múltban 
játszódó életanyagot dolgoztak fel. Ennek következmé
nyeként nemcsak az illusztratív jelleg tűnt el, hanem az 
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ábrázolás is finomodott, alkalmas volt az ember törté
nelmet alakító szerepének érzékeltetésére. A hősök sa
ját maguk alakulva — saját magukat alakítva — a világot 
is változtatták. Ennek viszont a társadalmi konszolidá
ció szempontjából volt jelentősége az 1956-ot követő 
években. Az adott időszaknak fontos mozzanata volt a 
társadalmi tevékenység emberi tettként való tudatos 
vállalása akkor, amikor úgy tűnhetett, hogy az egyén 
képtelen befolyást gyakorolni a történelem felett, hogy 
az elsodorja, ha csak el nem menekül. 

A magyar filmművészetnek tehát, amikor részt kí
vánt venni a társadalmi konszolidálásban, elsősorban a 
filmnek arra az adottságára kellett támaszkodnia, 
amely - a fényképszerű anyag erejével - biztosítja a 
tett valóságosságának érzékeltetését akkor, amikor az 
még a társadalomban nem általános, nem elterjedt je
lenség, csak a lényeg potenciája. Ez kétféleképpen le
hetséges. Vagy egy társadalmi szituációban rejlő ten
dencia érzékletes kiteljesítésével, vagy egy magatartás 
logikájának megteremtésével, társadalmi igazolásával. 
Mindkét esetben az emberi cselekvés lép előtérbe — 
akár úgy, hogy egyáltalán felfedezhető az események 
mögött, akár úgy, hogy a film fizikai valóságként érzé
kelteti a lehetőséget. Az 1957—1959. évekún. konszo
lidáló műveiben — dokumentum- és játékfilmben 
egyaránt — mindkét változat megtalálható. 

A legjellegzetesebb művek a következők: Kolonits 
Ilona így történt című dokumentumfilmje (1957), 
Préda Tibor rövid játékfilmje, a Fekete karácsony 
(1957), Révész György Éjfélkor (1957) és Keleti Már
ton Tegnap (1959) című teljes hosszúságú játékfilmje. 
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Ezek az alkotások életanyaguk szerint is közvetlenül 
csatlakoztak az eseményekhez és részben időben is ha
marosan követték őket. De a célkitűzés közössége az 
alkotásoknak ehhez a köréhez kapcsolta Fábri Zoltán 
— Kosztolányi Dezső műve nyomán készített — Édes 
Anna (1958) és Máriássy Félix Álmatlan évek (1959) 
című művét is. E filmek rendezői tekintélyes szakmai 
múlttal rendelkeztek, s a társadalmi konszolidálódást 
segítő műveik nem voltak idegenek művészi alkatuk 
jellegétől. 

Kolonits Ilona rendezői alkatával különösen össz
hangban volt az így történt, amely a hagyományos 
dokumentumfilm ábrázolási módjának is megfelelt. En
nek kialakult gyakorlata az volt, hogy egy tételesen 
megfogalmazható politikai stb. tanulságot konkrét je
lenségek által érzékeltettek. Ez lehetővé tette viszony
lag bonyolult jelenségek átfogását — legalább egy szem
pontból, egy aspektusban. Az így történt is ezt tette, 
de nem egyszerűen mint egy általánosan jellemzett 
módszer felhasználója. 

A film kronológiai rendben sorakoztatta fel az ese
ményeket — amennyire ezt a rendelkezésre álló film- és 
fotóanyag megengedte. Az 1956. október 23-i felvonu
lástól kezdve megmutatta az épületeket díszítő csilla
gok leverését, a harcokat, az áldozatokat, a könyvége
tést, a rombolást, a budapesti pártház ostromát stb. 
Felsorakoztatta a résztvevőket. A kiszabadított fegyen
ceket csakúgy, mint Maiéter Pált, Mindszenty Józsefet, 
a nyugatról hazatérteket és a nyugat képviselőit stb. A 
film fő részét tehát maguk a konkrét események adták, 
s a kísérő szöveg legfeljebb csak utalást tett az esemé-

45 



nyék mozgatóira, de alaposabban nem foglalkozott tár
sadalmi okokkal és következményekkel. A mű rövi
debb befejező része felvillantotta a sztrájkokat, a pusz
tulás képét, s néhány ellenforradalmár bemutatása ré
vén foglalkozott a felelősségrevonással. Demonstrálta a 
szocialista országok és nyugati gyűjtések nyújtotta se
gítséget, ábrázolta a romeltakarítást, az építés kezdetét. 
Következésképpen mégsem annyira elvont tétel illuszt
rálásáról volt szó, hanem olyan konkrét ábrázolásról, 
amelyben a hatáshordozók főleg az embertelenségek, 
borzalmak, illetve a bemutatott események — harc, 
rombolás stb. — voltak. Az események és az arculatok 
kerültek előtérbe, s nem az általánosítás vagy a magya
rázatok. Ha az így történt vitatható is a nyújtott kép 
hitelességét és sokoldalú motiválását illetően, kétségte
len az események konkrét hatásának kijátszására irá
nyuló — mozgósító célú — törekvés, mint a film alap
tendenciája. Kétségtelenül törekedett arra, hogy magá
tól értetődővé váljon: az ilyen események ellen küzdeni 
kell. Felvetődhet a gondolat, hogy ugyanezt az él
ményt a híradóknak is meg kellett adniok, hiszen 1956 
decemberében már a rendes heti híradó és a világhíradó 
is megjelent, 1957-ben pedig a megjelenés rendszeres
sége sértetlen volt. A híradók kétségtelenül foglalkoz
tak 1956-tal és a vele kapcsolatos vagy a rá utaló társa
dalmi eseményekkel. Ilyenek voltak az építés esemé
nyei, a népi demokráciák segélyszállítmányai, a KISZ 
megalakulása, a munkásőr századok létrejötte, megem
lékezések 1956 áldozatairól, az országgyűlési ülésszak, 
az ENSZ ötös Bizottsága elleni tiltakozások, a disszi-
denstáborok bemutatása és a gyilkos szigorló orvos, 
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Tóth Ilona pere. Ezek az események azonban egy 
1956. és ötvenkét 1957. évi híradó számban voltak el
szórva, sokszor közömbös, sőt szenzációra vadászó kis 
események közé, s megnyugtató hangvételükkel (ki
véve a perről és a disszidensekről szóló epizódot) némi
leg fel is oldották azt a feszültséget, amelyet ezek a 
problémák magától értetődően keltettek volna. 

Nemcsak a rendelkezésre álló konkrét filmanyag sze
gényessége miatt történt, hogy azok, akik nem dolgoz
tak korábban a játékfilm területén — mint Préda Tibor 
az 1956-ot feldolgozó Fekete karácsony című filmjé
ben — a rövid játékfilm adta lehetőségeket használták 
fel. Ugyanez vonatkozik később Rényi Tamásra, aki Az 
óriás (1960) címmel utalt az 1956. évi eseményekre, 
egy bányász szinte csodálatos életbenmaradása kap
csán. Nagyon erős volt a törekvés, hogy az 1956. évi 
ellenforradalmat kifejezetten mint emberi tragédiák, 
emberi drámák forrását idézzék fel, s ez megkövetelte 
az ember — játékfilmben megszokott — központba állí
tását. 

A Fekete karácsony-t — 1956 karácsonyát — a film
ben egy baba roncsai idézik fel, amelyet egy kis pász
torfiú jóval később talál meg. A baba tulajdonosa, a 
kislány, anyja áldozata lett, aki éppen karácsonykor 
disszidált a barátjával. A babával az apja lepte meg, de 
nem várták meg, míg a karácsonyfával hazaér. Az ő 
tudta nélkül indult útra a felesége. S a határon, az esti 
átszökés izgalmában, amikor a kislány lemaradt, senki 
sem törődött vele. A babát elvesztette, őt magát a ha
tárőrök találták meg. 

Ezt a szentimentális történetet a film meglehetősen 
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hatásvadászóan adja elő: a baba túlhangsúlyozása, a kis
lánnyal szembeni nemtörődömség szinte hihetetlen 
foka stb. Mégis mivel jellegzetes alkotásról van szó, a 
Fekete karácsony vizsgálatot érdemel. 

Az ellenforradalomnak és hatásának sokfajta össze
tevője közül különböző időben más és más került elő
térbe. 1957-ben már a halál és a pusztulás közvetlen 
élménye helyett sokkal inkább az a kérdés hangsúlyo
zódott, hogy lehet-e az ilyen események és az azokat 
megelőző, illetve követő körülmények mellett Magyar
országon tovább élni. Nemcsak a fegyveres ellenforra
dalomnak és leverésének megrázó élménye és nemcsak 
az ötvenes évek elején elkövetett hibák továbbélésétől 
való félelem hatott, hanem az a propaganda is, amely a 
terror légkörét, a normális élet lehetetlenségét emleget
te, s olyan intézkedésekre is támaszkodott, mint a ma
gyarországi eseményeket kivizsgáló ENSZ-bizottság lét
rehozása. Abban a kérdésben tehát, hogy lehet-e Ma
gyarországon élni, nemcsak a stabilizálódó szocialista 
rend vállalása volt benne, hanem ezen keresztül a múlt 
vállalása, a múlt szocialista építésének elismerése is. A 
sokfajta összetevő nagymértékben bonyolította az 
egyéni magatartás és az adott társadalmi szituáció lé
nyege közötti kapcsolatot. Egy-egy egyéni döntés, cse
lekedet motiválása szinte lehetetlen volt csak egyetlen 
politikai mozzanat segítségével. Az adott filmművészeti 
ábrázolási sajátosság és szint, s a rövidfilm keretei által 
megkövetelt drámai sűrítés alig engedett szélesebb át
tekintést. Ezért érthető, hogy a Fekete karácsony a 
tett etikai következménye alapján kísérelt meg negatív 
képet adni az akkori dis^zidálásról, mint magatartásról. 
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Elegendő korlátozottságával kapcsolatban arra gon
dolni, hogy ha a film hősnője nem a szeretőjével — a 
gyermekét elveszítve — disszidál, hanem a férjével és a 
gyermekével együtt, akkor a film alapján ez a magatar
tás már pozitívnak minősült volna. 

A Fekete karácsony-ban benne volt tehát az a vágy, 
hogy a film többet adjon, mint egyszerű krónikát, 
hogy ne a leghagyományosabb módon legyen hatásos 
— amely sokszor vitt szélsőségekhez —, hanem az em
berben ragadja meg a kor problémáját és úgy sűrítse 
élménnyé. De benne volt a filmben az a korlátozottság 
is, amely megakadályozta az egyéni magatartás mögötti 
bonyolult társadalmi vonatkozások feltárását. Követ
kezésképpen már ilyen agitációs alkotásban is megje
lent a belső világ ábrázolásának (egyszerűbben: a belső 
ábrázolásnak) a problémája, mint a magyar film — sőt a 
filmművészet — adott ábrázolási szintjéhez szorosan 
kapcsolódó feladat. Ez a probléma megfigyelhető a Fe
kete karácsony-ban, de az már csak rövidfilm volta 
miatt sem marasztalható el ilyen érvek alapján. És 
azért sem, mert a domináló ábrázolási módszernek a 
belső ábrázolás új szinten való megoldása nélkül is vol
tak — és vannak — lehetőségei, amit több film bizonyí
tott. Nem véletlenül éppen olyan filmek, amelyek az 
ábrázolási sajátosságnak megfelelő életanyagot találtak. 
Révész György Éjfélkor című alkotásának némileg fele
más jellege is ezt húzta alá. Az Éjfélkor megkövetelte a 
hagyományos ábrázoláson való túllépést anélkül, hogy 
teljesen végig tudta volna vinni — nem is vihette végig 
az adott ábrázolási szinten. 

Az Éjfélkor egy művészházaspár életét és emlékeit — 
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múltját — mutatja be 1956 szilveszterén. János (Gábor 
Miklós) - a kifutófiúból lett színész - egy filmfelvéte
len ismeri meg a táncosnövendék Vikit (Ruttkai Éva), 
aki azonban kitelepített szülei miatt sem a leningrádi 
ösztöndíjat nem kapja meg, sem útlevelet nem kap, 
amikor brüsszeli ügynökséget fenntartó nagybátyja 
meghívja. így egy művelődési otthon tánccsoportját ve
zeti. János miatta elválik feleségétől — de csak az után, 
hogy az túl van a gyerek életébe kerülő koraszülésen. 
Tehát eleve két meglehetősen ellentétes pólust képvi
selnek a hősök. Egyik számára a szocialista világ min
dent megadott, a másiktól vágyaihoz mérten minden 
lehetőséget elvett. Ennek ellenére — s ez a film fontos 
mozzanata - Vikit Jánossal számtalanszor látni bol
dognak, sőt annyira boldognak, hogy ennek a Balaton
parti őszi üdülés szépsége ad méltó keretet. Éppen eb
ben a környezetbe robbannak bele az ellenforradalom
ról kapott hírek, majd az ellenforradalom eseményei. 

A Balaton otthont adó szépsége változik viharos 
szürkévé a pesti hírek hatására, majd esős szomorúan 
fogja körül a kocsira váró párt. Erre a kocsira azonban 
már rálőnek, amikor nem áll meg a fegyvereseknek, s 
János sebesülten kerül Vikivel egy parasztházba. Ott
hon pedig várja őket Viki anyjának Bécsbe hívó levele, 
ami kitörésre készteti Vikit: „Elég volt. Innen el kell 
menni." A következő képek ezt hangsúlyozzák: a ro
mos színpad, a sötét — villany nélküli — lakás, a lövé
sekre szétfutó embersor a pékség előtt stb. Mindezzel 
János csak azt tudja szembeállítani: „Én magyar szí
nész vagyok, nekem a magyar nyelv a kenyerem." Ezt 
viszont Viki egy mondattal visszaveri: „Én táncolni 
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szeretnék." Jánosnak tehát nem marad más hátra, mint 
szerelmükre apellálni a disszidálás ellen. (A brüsszeli 
hívás beérkezésekor mondja: „A szerelmünkre kérlek, 
ne vedd fel.") Végül János a szilveszter éjféli Himnusz 
rádióhangjánál Viki nélkül marad a lakásban. 

Nincs hiány tehát — a Fekete karácsony-hoz ha
sonlóan — itt sem az érzelmességben. S némileg zavaró, 
hogy olyan pár áll a menni vagy maradni kérdés eldön
tése előtt, amelynek egyik tagját nemcsak a kapott le
hetőségek kötik ide, hanem a hivatása gyakorlásához 
nélkülözhetetlen nyelv is, a másikat pedig nemcsak a 
korlátolt lehetőségek és a már disszidált rokonok, ha
nem a tánc egyetemessége is távozásra ösztönzi. A film 
azonban nem maradt meg ennél a merev szembeállítás
nál. (Bár ha megmaradt volna, akkor sem lenne elha
nyagolható az a valóságos mozzanat, hogy János mi
lyen utat járhatott meg itt.) Az Éjfélkor konkrét érzék
letességében mutatja meg a környezetet és az embere
ket, amelyek, illetve akik ide kötnek és ide kötődnek. 
(Például a rendezőasszisztens figurája, aki csak Pesten 
lehet „pesti vagány".) De még fontosabb, hogy a film 
úgy állítja Jánost választás elé — mert az ő választása a 
fontosabb - Viki iránti szerelmével való küzdelemben, 
hogy benne érződik, felidéződik az a múlt, amelynek 
minden emlékképében benne van az ország is. Az éjfél
re exponált választás még a külsőségek ellenére sem 
elég drámai. Ennyiben az ábrázolás nem felel meg a 
nagy drámai csúcsokra élezésnek. Ez az exponálás mo
zaik jellegének köszönhető. A hősök ilyen rajza intel
lektuálisan elegendő lehet — bár néhány mozzanatában 
inkább sommás mint általános vonásokkal operál —, de 
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a személyiségek nem teljesek, ezáltal nem elég hitele
sek. Ugyanilyen okból Keleti Márton — Dobozy Imre 
műve nyomán készített — Tegnap című filmjének fő
hőse, Csendes Imre (Bitskey Tibor) helyett annak film
beli apja (Makláry Zoltán) vált hitelesebb, tehát erő-
sebb személyiséggé. 

Csendes Imre főhadnagy 1956 zűrzavarában érkezik 
haza, ahol a volt földbirtokos vezetésével éppen a ter
melőszövetkezetet akarják megsemmisíteni. A megza
varodott embereket Imre apja próbálja lecsendesíteni. 
S Imre éppen idejében érkezik, hogy az emiatt elfogott 
apját kiszabadítsa. Makláry Zoltán az öreg Csendes sze
repében el tudta hitetni a nézővel, hogy egyéniséggel 
rendelkező, cselekvéseiben belsőleg motivált hős. Ez 
azonban kevés volt ahhoz, hogy a film egészének felszí
nes agitatív jellegét megszüntesse. A Tegnap — és még-
inkább folytatása a Virrad (1960) - azt mutatta, hogy 
a magyar filmnek a társadalmi konszolidálásban való 
részvétele korlátozott; a továbblépés elkerülhetetlen a 
művészeti konszolidálódás nélkül, a kor alapvető film
művészeti feladatának megkerülésével. Ez pedig — az 
illusztratív-sematikus ábrázolás után — az emberábrázo
lás, a belső ábrázolás új szintje elérésével volt megvaló
sítható. 

A filmművészeti ábrázolást illetően a változás igé
nyét tehát az Éjfélkor és a Tegnap kétségtelenül kife
jezte, de nem elégítette ki ezt az igényt. Egyrészt ez 
játszott szerepet abban, hogy a konszolidáló művek 
tematikailag egyre inkább olyan életanyag felhasználá
sára vállalkoztak, amelyek az ábrázolás kialakult sajá
tosságának jobban megfeleltek. Másrészt a vállalás, a 
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Magyarországon maradás és a múlt vállalása értelmében 
— így önmagában — idővel veszített jelentőségéből. Az 
aktivitás megnyilvánítása lépett előtérbe, nem egysze
rűen az ittmaradás, hanem a tevékenység értelmében. 
Ehhez pedig annak érzékeltetésére volt szükség, hogy 
mit jelenthetett volna az ellenforradalom győzelme, 
felidézve azt, hogy mit jelentett az 1919-ben győzelem
re jutott ellenforradalom. Fábri Zoltán és Máriássy 
Félix — külön fejezetben tárgyalt művei (az Édes Anna 
és az Álmatlan évek) — éppen ezzel foglalkoztak. S 
ezen a tematikai alapon (részben pedig Kosztolányi De
zső irodalmi műve felhasználásával) adtak dramatur-
giailag és színészileg is emberi hitelességet. 

Törő esik Mari — Édes Annaként még Vizyék kör
nyezetében is sok mindennek örülni tud.12 Emlékei
nek, amelyek előző munkahelyének kisgyerekéhez fű
zik, a bagolynak, a ritka beszélgetéseknek a szomszéd 
cselédekkel vagy Bátorival, illetve annak gyerekével. 
Szívből nevet, amikor Jancsi zavarában majdnem cipő 
nélkül megy el otthonról. S természetesen örül a Jancsi 
iránti szerelmének. A néző tehát a nagy drámai csú
csokra épített szerkezet ellenére nemcsak Anna végső 
válságát észleli, hanem tanúja a kis örömök és a szinte 
embertelen környezet kontrasztjának, annak, hogy mi
lyen kevés kellene Anna boldogságához, s ezt a keveset 
sem tudja számára biztosítani az élet. A színészi játék 
ereje nemcsak abban van, hogy Törőcsik Mari elhitette: 
a gyilkosságnak be kell következnie, hanem abban, 
hogy a néző előbb jutott el valami szörnyű megtorlás 
kívánásához, és a feszültség számára abból a drámai 
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küzdelemből fakadt, amellyel Anna igyekezett felül
kerekedni a környezet embertelenítő hatásán. 

Ami Törőcsik Mari — Anna számára az örülnitudás, 
az az Álmatlan évek Bulla Elma — Csótiné figurában a 
féltés, a fia istenítése.13 Anna emberi egyszerűsége ala
pot adott annak feltételezéséhez, hogy lehetetlen egy 
ilyen szerény, tiszta lény elpusztulása. Csótiné a fiáért 
él, s az anya vak hitével hiszi, hogy a fiáért mindent 
megtéve meg tudja őt őrizni, meg tudja tartani. Ez a 
sajátos fiú-centrizmusa, önzése szinte már idegesítő. S 
éppen ezzel szemben jelent katartikus átalakulást ki
ábrándulása, csalódása. 

Mindkét magatartás nemcsak teljes egyéni világot fe
jezett ki, hanem olyan általános érvényű emberi alapo
kon épült fel, amely azonnal kapcsolatot teremtett a 
néző és a hős között. Az egyéniség és a magatartás — 
társadalmilag és emberileg — egyaránt hiteles, s ebben a 
legnagyobb jelentősége nemcsak a színésznők megfe
lelő alkatának, tehetségének volt, hanem magatartásuk 
belső motiválásának is. A külsőséges ábrázolással még 
azok a magatartások is hitelüket vesztették, amelyek az 
életben legáltalánosabban előfordultak, mintegy magá
tól értetődően adódtak. Anna esetében viszont fel sem 
vetődött a nézőben, hogy nagybátyja őt csak fenyege
tésekkel és ütésekkel kényszerítheti Vizyékhez menni 
és ott maradni, de jogüag (adminisztrative) nem. Törő
csik Mari — Anna alkata ugyanis eleve kizárta annak 
feltételezését, hogy nagybátyja rovására képes tenni va
lamit, pedig a körüimények mindig elvitték őt eddig, s 
nem külső, hanem belső okok motiválták elsősorban a 
maradását. Ez az a tényező, amellyel a korábban kiala-
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kult és elterjedt dramaturgiai gyakorlat - a magyar 
filmekre kényszerített illusztratív ábrázolás miatt — 
nem számolhatott. Korábban mindent szinte a társadal
mi szükségszerűség szintjén kellett megindokolni. Ez 
jórészt csak verbálisan sikerülhetett, ami viszont kiha
tott a hősök magán- és párbeszédére és méginkább 
csökkentette egyéni arculatuk megrajzolásának lehető
ségét. Ahogy a néző vágyik a visszavágásra Vizyékkel 
szemben, úgy vágyik arra, hogy döbbenjen rá végre 
Csótiné a saját önzésére. Ugyanakkor mindenki elfo
gadja ezt az önzést, amelyet általában — de itt konkré
ten is — nem kevés veszélyeztetettség alakított ki az 
anyákban. 

A konszolidálásban tehát Fábri Zoltán és Máriássy 
Félix filmjei nem egyszerűen tematikus adottságokkal 
vehettek részt, hanem az ábrázolási sík bizonyos módo
sításával is. Ennek dramaturgiai, színészi stb. következ
ményei voltak. Ezek a következmények — a hősök em
beri teljességének létrehozása, világuk megteremtése, 
így az emberábrázolás, a belső ábrázolás átalakulásával 
a magyar film alapvető fejlődési tendenciájához csatla
koztak, illetve azt igényelték, azt készítették elő. De 
miután a magyar filmművészet e téren még csak a kez
deti lépéseket tette meg, jelentős mértékben kénytelen 
volt hasznosítani az irodalmi alkotások nyújtotta segít
séget. 

55 



FILM ÉS IRODALOM 

A film és az irodalom 
hagyományos kapcsolata 

Se szükség, se mód nincs a film és az irodalom kapcso
latának elméleti tárgyalására. A kapcsolat néhány jel
lemzőjére azonban utalni kell. 

Az irodalmi művek a filmben akkor jelentek meg, 
amikor a mozgás szenzációján, a földrajzi egzotikumok 
és a társadalmi események érdekességén túl a film, a 
közönség érdeklődését kielégítendő, az emberi történé
sek, az emberábrázolás felé fordult. Tehát emberi cse-
lekvéseket mutatott, amelyek mindig feltételezik a sze
mélyiséget és a cselekvés belső motivációját, a belső 
világot, a belső mozgást. Ez nem jelentette azt, hogy a 
film meg tudott felelni az irodalmi művek által meg
követelt ábrázolási feladatoknak. Egyelőre csak az a 
lényeges, hogy a filmben az irodalom az emberábrázo
lásnál kapott szerepet. S ez akkor is érvényes, ha szám
talan olyan — filmre vitt és filmre nem vitt — irodalmi 
alkotás van, amelyek egyáltalán nem támasztanak sem
miféle követelményt a belső ábrázolásban. A filmművé
szet fejlődésével az irodalmi műveknek háromféle fel
dolgozási módja alakult ki. Egyik a passzív adaptáció, 
amikor a film szinte csak érzékletessé teszi az irodalmi 
alkotást, s legfeljebb ezzel az auditiv-vizuális érzékletes
séggel pótolja azt, ami az eredeti műből az adaptálás 
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folyamán elvész. A második az irodalmi művek alkotó 
feldolgozása. A harmadik pedig, amikor a film az iro
dalmi művet csak apropónak használja, de hűséget vele 
kapcsolatban nem őriz meg. Ezek a változatok egymás
hoz képest nem képezhetik az értékmérő szerepét, a 
magyar film adott korszaka szempontjából mégis a má
sodik variáns érdemel figyelmet. 

Elméletileg természetesen a filmművészet meglenne 
az irodalom segítsége nélkül, úgy, hogy csak a valósá
got viszi filmre, hiszen a riport- és a dokumentumfilm 
forgatókönyvi alapját nem lehet par excellence iro
dalmi alkotásnak tekinteni. (Bár a filmnek saját művé
szeti eszközei megtalálásához szükséges volt más művé
szetek felhasználására.) Ez azonban két vonatkozásban 
is nagyon korlátozná a filmet. Egyrészt, mert — annak 
ellenére, hogy a vágással, a hanggal a film képes egy 
lényegét látványosan meg nem nyilvánító jelenséget fel
tárni — főleg olyan jelenségek fényképezése lenne szá
mára kívánatos, amelyek külsőségükben (zárt időegysé
gen belül) legalább valamennyire megnyilvánítják lé
nyegüket. Másrészt a felvevőgép nem juthat el minden
hová. Mennyiségileg sem (a filmszalag ehhez szükséges 
hosszának végtelensége miatt), adminisztrative sem 
(szerelmi élet stb.). De egyszerűen azért sem, mert nem 
tudni, hogy később mi válik jelentőssé a nem kifejezet
ten nagy társadalmi események között. Ha az irodal
mat kiiktatnák a filmművészetből, szinte teljesen kizá
rulna a tragikum, sőt a komikum is, amelyek jelentő
sége az emberhez, az emberi sorsokhoz való kötöttsé
gük - tehát társadalmi telítettségük - miatt rendkí
vüli. Emberi sorsokat, sorsdarabokat mutatva pedig a 
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film eljut a játékfilmhez, s ezzel az irodalmi művek és a 
filmalkotások közötti kapcsolathoz, amelyben legdön
tőbb a történés mozzanata. 

Mind az irodalmi alkotásokban, mind a játékfilmek
ben (pontosabban mindkettő zömében) a hőssel, vagy 
hősökkel történik valami. Ennek a történésnek, ennek 
a mozgásnak a tere lehet csak belső (lelki), de valami
lyen módon mindig kapcsolódik a társadalmi szférá
hoz; vagy a hős személyisége kialakításában és sorsa 
alakításában játszott szerepe folytán, vagy a társadal
mat esetleg csak külső értékmérőként figyelembe véve. 
Miután a játékfilmek eredeti forgatókönyvében is meg
találhatók a hősök és cselekvésük társadalmi szférája, a 
közös vonás nyilvánvaló, de ugyanakkor ez a közös 
vonás a valóságalapra utal. A játékfilm és a regény stb. 
tehát úgy viszonyulnak egymáshoz, mint ugyanarról a 
valóságról készített modellek, amelyek a valóságnak 
izomorf módon felelnek meg (a modellnek sajátosságai
val összhangzó lényeges mozzanatok szerkezete esik 
egybe), így a film és az irodalom közötti különbség 
végső soron a struktúrában van, hasonlóságot pedig a 
valóság, mint a modellezés tárgya teremt, de a tárgy 
hat magára a modellezésre is. Sőt bizonyos közös voná
sok — időbeli dimenzió felhasználása stb. — ezt a kö
zösséget még tovább fokozza. A film és az irodalom — 
mint modellek — között tehát strukturális hasonlóság 
van. Kétségtelen, hogy a valóság a maga bármilyen re
gényes fordulatokat teremtő eseményeivel sem iroda
lom, de ezeknek az eseményeknek — irodalmi igények
től teljesen független — elbeszélése is hajlamos iroda
lommá válni. (Mint ahogy történetileg az irodalom a 
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mesélésből alakult ki.) Közös törvényszerűségekről 
(strukturális megfelelésekről) van tehát szó, nem pedig 
csak a felhasználás tényéről. (Számtalan filmkép hasz
nálja fel fény, kompozíció, sőt szín vonatkozásában — 
ugyancsak közös törvényszerűségek alapján — az ismert 
képzőművészeti alkotásokat, mégsem írják a főcímlis
tára a festők nevét.) A történetbe nem csak a hős és a 
környezet rajza tartozik bele. A történet már olyan 
kép a világról, amelyben az egyéni és a társadalmi meg
határozott kapcsolatba lép. Ennyiben a film (eredeti 
forgatókönyv esetén is) irodalmat alkotó művészet. 
Mint ahogy az általános emberi érintkezésben a köz
napi esemény elbeszélése is irodalmat alkothat. Mind
két esetben szerepet játszik az irodalom mint társadal
mi tudatforma, mint a valóságról tudati kép kialakítá
sát segítő lehetőség. Tehát a filmművészeti ábrázolás 
irodaloméval közös sajátosságairól van szó. S ha a film
művészet irodalmat hoz létre — a szó meghatározott 
értelmében —, akkor kézenfekvő az irodalom felhasz
nálása a film által. 

Az irodalmi alkotások film általi felhasználása azon
ban különböző (mint ahogy a köznapi megismerés is 
különböző képet ad a valóságról). 1957 után az iroda
lomnak az a segítsége dominált, amelyet az emberábrá
zolásban, a belső ábrázolásban támasztott követelmé
nyeivel nyújtott általában mint társművészet, és konk
rétan mint filmalkotások alapja. Ezért nincs éles határ 
az irodalmi műveket adaptáló és eredeti forgatóköny
vet felhasználó filmek között. Mégis főleg a klasszikus 
irodalmi alkotások segítsége mutatható ki a film művé
szeti konszolidálásában és előrelépésében. 
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Irodalmi adaptációk 

Az irodalmi műveket felhasználó filmalkotások vizsgá
lata, egy filmtörténeti korszak feltárását szolgálva, nem 
tűzi célul valamennyi ilyen alapon csoportosítható film 
összegezését, csak az adott filmtörténeti szakasz irodal
mi feldolgozásainak alapjellegzetességeit keresi. Ehhez 
bevezetőben elég az alapvető irodalmi adaptációk fel
sorolása az írók jelölésével: Fehér Imre—HunyadySán
dor: Bakaruhában (1957), Fábri Zoltán—Kosztolányi 
Dezső: Édes Anna (1958), Herskó János-Gelléri An
dor Endre: Vasvirág (1958), Máriássy Félix-Szabó Pál: 
Csempészek (1958), Ranódy László—Darvas József: 
Akiket a pacsirta elkísér (1959), Ranódy László—Mó
ricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (1960), Várkonyi 
Zoltán—Mándy Iván: Csutak és a szürke ló (1960), 
Marton Endre—Bródy Sándor: Katonazene (1961) és 
Révész György—Kassák Lajos: Angyalok földjén 
(1962). 

Mindezek előtt ki kell emelni egy rövid játékfilmet 
— amelynek munkái már 1956-ban megkezdődtek (sőt 
a karácsonyi bemutató is tervbe volt véve, de az alkotás 
csak 1957-ben készült el) - , Szőts István Jókai Mór 
novelláját felhasználó Melyiket a kilenc közül? című 
művét. Ez volt a külföldre távozó Szőts István utolsó 
magyarországi műve. A szegényemberről szóló történet 
— aki egyetlen gyerekét sem volt képes átengedni a 
gazdagnak, s az éneklésről sem tudott lemondani - , 
már eleve az emberre, az érzelmekre orientált. S a film 
ezt ki is használta. 

Hunyady Sándornak a magyar és nem magyar film-
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művészetben egyaránt már többször filmre vitt Baka
ruhában című műve, s az a tény, hogy a rendező, Fehér 
Imre, már évek óta foglalkozott ennek megfilmesítési 
gondolatával14 mutatja, hogy egy tartósabb filmművé
szeti folyamatról van szó. A filmművészet fejlődése fo
lyamán megérik bizonyos — korábban még megoldha
tatlan feladatot jelentő — irodalmi alkotás megfilmesí
tésére, de lehet elsődleges a regény stb. ösztönző sze
repe is a filmművészet számára. Az ötvenes évek köze
pén az illusztrálással, a sematizmussal és az emberábrá
zolásban a külsőséggel szembefordulva a magyar film 
egyre inkább törekedett a finomabb jellemrajzra, rez
düléseket is figyelembe vevő belső motiválásra. Töreke
dett arra, hogy a nép értékeit felfedezze és pozitívan 
ábrázolja — szemben a korábbi lakkozott, demonstratív 
hősökkel. Erre a Bakaruhában írója már alkatánál fogva 
is alkalmas volt. Hunyady Sándor egyik méltatója ezt 
pontosan feltárta: „A társadalmi fejlődés nagy hullám
verésében, áradásában meg tudja látni az emberi kisvi-
lág apró drámáit, egy-egy pillanatba sűrítve felismeri az 
emberi viszonylatok erkölcsi konfliktusait, s úgy tud 
szólni róluk, hogy szavának utánozhatatlan természe
tességével, jó ízű bájával néha meredélyek fölé vezeti a 
gyanútlan olvasót. . . .Ebben az íróban nincs semmi 
kiagyalt, szándékkal kihegyezett, konstruált."15 

A magyar filmművészetnek az ötvenes évek közepén 
nemcsak a külsőséges ábrázolással kellett szembeszáll-
nia, hanem vissza kellett térnie ahhoz az elkezdett, de a 
kulturális irányítás dogmatizmusa miatt végig nem vitt 
feladathoz, amely a népi hősök ábrázolása terén várt 
rá. A népi hősök művészeti ábrázolásának legfontosabb 

61 



problémája emberi rehabilitálásuk volt, szemben a fel
szabadulás előtti filmművészeti ábrázolással. A Baka
ruhában című művel kapcsolatos, 1957-et néhány évvel 
megelőző ihletés pedig magyarázza a líraiság vállalását 
a népi hősökkel kapcsolatban. A mindenáron való — 
gyakran csinált — politikai, sőt mozgalmi érvekkel 
szemben a Bakaruhában című film alkotói fogantatása 
idején nagyon aktuális volt a morális (emberi) értékek 
felfedezése a népi hősökben. Sőt egyáltalán a morális 
értékek felfedezése a mindent csak politikummal mérés 
és mechanikus megítélés idején. Fehér Imre képes volt 
mindezt a film művészeti eszközeivel hangsúlyozni. 
(Fehér Imre érdeklődését az irodalom iránt a népi írók 
keltették fel, még erdélyi tanulmányai idején. Bár 
eleinte írásban próbálta kifejezni magát, hamarosan a 
filmet választotta. Ezért bölcsészeti tanulmányok után 
a Filmművészeti Főiskolára iratkozott be. Már tanul
mányai alatt is dolgozott a filmgyárban, s 1950-ben 
egész főiskolai osztályával együtt a dramaturgiára ke
rült. Filmírói és dramaturgiai tevékenysége mellett egy 
rövidfilmet is rendezett.) A rendező nemcsak a külsősé
ges ábrázolással fordult szembe, hanem a két művészet
hez tartozó alkotás különbségére is tekintettel tudott 
lenni. Elegendő ennek bizonyítására két példa a film
ből. 

A történet, amely az első világháború idején játszó
dik, a bakaruhában járó, de újságíró Sándor (Darvas 
Iván) és Bodrogiék cselédlánya, Vilma (Bara Margit) 
véletlen ismeretségét mutatja be. Majd a Bodrogi lány
nak udvaroló Sándor lelepleződését Vilma előtt, ami-
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kor kiderül, hogy nem egyszerű baka, mint ahogy a 
lány hitte. 

Sándor és Vilma véletlen megismerkedésekor a liget
ben Vilma egy huszárkáplárnak is megtetszik, aki meg
próbál Sándorba belekötni. Ez a rész a könyvben a 
következőképpen van leírva: „Sápadtan tűrtem a szem-
telenségeit. De a jobb karomban egyre nőtt az ideges
ség, hogy kihúzzam a bajonettemet, és mellbe döföm 
vele ezt a bagószagú, sárga fogú, ronda parasztot, aki 
olyan aljas volt, mint a patkány."16 Ezt Fehér Imre a 
következőképpen oldotta meg filmjében: Szemből 
second plánban látni Vilmát és Sándort a ligeti padon. 
Totál plánban szemből pedig a közeledő huszárkáplár 
alakját. Újra secondban látható a pár a padon ülve, de 
most hátulról, s rajtuk keresztül a káplár, amint megáll. 
Sándor felpattan és tiszteleg. A káplár balra kisétál, 
majd ugyanolyan beállításban visszajön. Sándor fölállva 
újra tiszteleg. Sándor premier plánja szemből. A káplár 
premier plánja. Sándor mögül (anschnittben) a káplár, 
majd a fiú mellett Vilma, amint szintén feláll. A káplár 
közeli-képe. Sándor és Vilma premier plánja. Az utolsó 
képen Vilma a káplár tudtára adja, hogy hiába próbál
kozik, úgy sem tudja őket elválasztani. A káplár szitko
zódva megy el. 

Bár a film általában narrációként használja Sándor 
gondolatait, ebben az esetben nem mondja el a novella 
ide vonatkozó részét. A kettőjüket egybefoglaló kom
pozíciót a film a káplár képével ismételten megbontja, 
ezzel fejezi ki a helyzetet. Ez fokozódik Sándor ugyan
csak ismételt felállásaival, amelynek következtében a 
kép kiegyensúlyozatlanná válik. így Vilma felállása 
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(Sándor mellé állása) a kiegyensúlyozódást hozza meg, 
s vele kettőjük helyreálló egységét. 

A film egy másik jelenetében a novella szintén Sán
dor gondolatait fejezi ki: „Felálltam, átkaroltam a de
rekát, magamhoz vontam. . . Hát nekem azelőtt is, 
meg azután is sokat volt dolgom asszonyokkal. De soha 
életemben olyan tisztaságot és drámai erőt nem érez
tem még ölelésben. Semmi volt az én erőm ahhoz, 
ahogy izmos karját a nyakamba fonta a lány."17 A 
filmben: Second plánban oldalról látható Vilma és Sán
dor a lány szobájában. Vilma éppen azt mondja, hogy 
Sándor szeme tetszett meg neki. Sándor közelképe 
majdnem szemből, de kicsit Vilma arcán át (anschnitt-
ben). Sándor super plánja. Vilma premier, majd su
per plánja. Kettőjük arca premier plánban, oldalról. 
Ebben a beállításban váltanak csókot. Majd az üres 
konyha képe lassú elsötétedéssel. 

A képsor Urai, intim hangulata önmagában is jelen
tős. Az illusztrativizmussal — sematizmussal szemben 
pedig jelentős, hogy a népi hős pozitív vonása szerelem
ben tárul fel, s nem politikai eseményekben. Mégis az 
önálló emberi világ érzékeltetése volt a leglényegesebb. 
A néző — aki Sándorral együtt figyelt fel a ligetben 
Vilmára — ugyanúgy emlékezhet Vilma járására, mint 
ahogy feltételezhetően Sándor. Emlékezhet arra a kö
tődésre, amely megismerkedésükkor a lány Sándortól 
való — inkább biztató mint tartózkodó — eltávolodásá
ban mutatkozott meg. A feje tartására a padon, s moz
dulataira is, amellyel megvetette az ágyát. A felvevőgép 
(operatőr Badal János) éppen azzal vett részt az egyéni
ség megteremtésében, hogy a hősnőnek világot terem-
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tett. Méginkább tetten érhető mindez a többi irodalmi 
feldolgozásban. Bizonyítékul (a rendezői portrékban 
szereplő filmeket18 nem taglalva s a Csutak és a szürke 
ló című filmet külön elemezve) érdemes a Katona-
zené-t és az Angyalok földjén című művét megvizs
gálni. 

A Katonazene elkészítésekor Marton Endre — Bródy 
Sándor művét alapul véve - együtt dolgozott Hintsen 
György társrendezővel a Bacsó Péter készítette forgató
könyvön. A képi megvalósításhoz Hildebrand István se
gítségét vette igénybe. 

(Marton Endre eredetileg színházi rendező. A Szí
nészegyesület iskoláján kapott rendezői diplomát 
1941-ben, s több színházban való működése után 
1949-ben került a Nemzeti Színházhoz. Filmrendezésre 
Nemeskürty István kérte fel, aki a Budapest Filmstúdió 
játékfilm részlegének munkájába új rendezőket kívánt 
bevonni, hogy — továbbmozdítva a magyar filmművé
szetet — felvehesse a versenyt a Hunnia Filmstúdió ren
dezőgárdájával. Többek között Marton Endrét is meg
hívta, az után, hogy a rendező már készített néhány 
tv-filmet 1960-ban. Marton Endre alkalmilag kapcsoló
dott a filmgyártáshoz, később csak színházi munkájával 
— legfeljebb tv-filmek rendezésével — foglalkozott.) 

A film a millenium idején egy kisvárosban játszódik. 
Éppen egy huszárezred vonul be, köztük báró Ferdi-
nándy Tamás főhadnagy (Kállai Ferenc) és persze tisz
tiszolgája, Kaál Samu (Szirtes Ádám). A zene, az utcai 
tömeg érdeklődése, az integető lányok, asszonyok szin
te operettes hangulatot adnak a bevonulásnak, és ezt az 
operatőr még fel is fokozta a színekkel, az eleven tarka-
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sággal. Ebben a felfogásban ismerkedhet meg a néző 
Ferdinándyval közelebbről. Először barátjának fejti ki 
véleményét a vidéki összejövetelekről és a nőkről: 
„. . .ha megérkezel az ezreddel egy városba, első teen
dőd, hogy megtudd a lányok belbecsének legfontosabb 
értékmérőjét, a telekkönyvi kivonatokat. Figyelembe 
veendő, mennyi teher van az ingatlanon, mert hát ne
ked is van tartozásod." Bár barátja megfogadja a taná
csát, maga Ferdinándy Barlay doktor felesége, Anna 
(Bara Margit) után veti magát, de az annyira zárkózott, 
hogy csak egy baleset révén ismerkedhet meg vele: legé
nye fegyvertisztítás közben véletlenül megsebesíti, s se
bét az orvos távollétében Anna látja el. Ez az eset Kaál 
Samu számára - a dühös tiszt értelmezésétől függően 
— akár a tudatos gyilkosság vádját is jelenthette volna, 
ha Ferdinándy mérge a sikeres ismerkedéstől nem száll 
el. Az asszonynál azonban a főhadnagy nem ér el si
kert, sőt tolakodó udvarlása miatt Barlay megpofozza. 
A párbaj elkerülhetetlen. Ferdinándy ismerve ellenfele 
jó lövő hírét, orvul lelövi a párbaj helyére tartó orvost. 
S bár ezredesét biztosítja róla, hogy „tudja a köteles
ségét", ráveszi Kaál Samut — aki földije, és akit a vélet
len lövés miatt nem büntetett meg - , hogy vállalja a 
dolgot, majd ő kimenti. A tisztiszolga bízik urában, bár 
a siralomházban már egyre gyanakvóbb. Természetesen 
Ferdinándy semmit sem tehet és tesz érte. Az ezredes, 
aki tudja az igazságot, a tisztikar becsületét igyekszik 
menteni. így amikor az ezred zeneszóval elvonul a vá
rosból, Ferdinándynak új legénye van. 

A kissé túlzott operett-jelleg egy fordulattal a leg
komorabb drámába vált át. Ennek megfelelően a szí-
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nesfílm fekete-fehérré válik. A nyalka tisztek, a kedves 
üdvözlések, a társadalmi összejövetelek, az ivás, udvar
lás, cigányzene helyét elfoglalják azok a vonások, ame
lyek a ragyogó felszín alatt valóban jellemzik a hősö
ket. Amikor pedig az ezred elvonul, már mást jelent a 
zene és az ünneplés. Ezt jelzik a megjelenő utcaseprők, 
akik a várost takarítják utánuk. 

Az operett hangulat eltúlzott, s túl szélsőségessé vá
lik Ferdinándy magatartása is, de Kaál Samu drámája 
(következésképpen a drámát kiváltó emberi környezet) 
nemcsak jelentőssé emelkedik a filmben, hanem film-
történetileg is figyelmet érdemel. 

Már az is érdeklődésre tarthat számot, ahogy a film 
ugyanazokat az embereket másképpen láttatja, de ez a 
leleplezés annyira reprezentatív a színes és fekete-fehér 
film miatt, hogy inkább érdekességként hat. Szirtes 
Ádám naiv bizalommal telt parasztlegénye a maga tar
tózkodó odaadásával, majd gyanakvásával viszont szé
les skálán érleli minőségivé a változást. Különösen vo
natkozik ez arra, ahogy Samu a siralomház rideg kör
nyezetére reagál, és az őrmester által keltett kételkedé
sére. Ez után szinte kapaszkodik Ferdinándy szavaiba 
— egyszerre hisz és nem hisz bennük. Tiltakozása és 
követelése azonban csak a kivégzőosztag előtt törne ki, 
amikor már késő. 

Kaál Samu belső konfliktusának megjelenítésével a 
film kifejezetten lépést tett az ábrázolás területén, s ez 
a konfliktus alapot nyújtott a vak bizalom, a naiv oda
adás csődje élményének általános érvényű megteremté
séhez. Az egyébként külső konfliktus belsőként való 
ábrázolása filmtörténetileg talán a legfontosabb moz-
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zanata a Katonazené-nek, de Révész György Angyalok 
földje című filmjének is. 

Az angyalföldi bérház lakóit eleve közösséggé szer
vezte a közös lakhely és a közös szegénység. Csak a 
Mitrovác család — a mozdonyvezető apával — különbö
zik tőlük és a szomszédos családtól is, amelynek feje 
kommunistaként börtönben van, s akiktől Mitrovácné 
félti Miklós fiát. A ház lakóinak tehát külön-külön is 
sajátos sorsuk van. 

Mitrovác szerencsétlenség áldozata lesz, s részegségé
nek egyik tanúja megzsarolja özvegyét. A szomszédék 
kisfia — Miklós barátja — meghal. A ház néhány lakója 
megtagadja a lakbérfizetést, mire kilakoltatják őket, de 
a többi lakó hajlandó befogadni a hajléktalanokat. Erre 
mindenkit kilakoltatnak. A mezőn táborozók sorsa 
Miklós segítségével változik meg: kiharcolja a Munkás
egyletnél, hogy pénzsegéllyel segítsék vissza a lakókat 
hajlékukba. 

Egyrészt tehát a közös sorsot látni — amely csak 
ideiglenesen nem érint mindenkit —, másrészt egyéni 
érzelmeket, megnyilatkozásokat, a közös sors és más 
események emberi jelentőségét. A kettő között közös 
érzelmi „összefoglalók" vannak, amelyeknek songszerű 
dalaival az öreg verklis (Makláry Zoltán) a kifejezője. 

A filmben több hatás keveredik. Az olasz neorealiz-
mus befolyása csakúgy érződik, mint a hagyományo-
sabb magyar filmekben elterjedt stílusé. A szegényes 
környezet nem válik festőivé, de a hősök némelyike 
túlságosan emelkedett az ábrázolás alapvető sajátossá
gaihoz képest. Talán ebben fejeződik ki, hogy milyen 
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nehéz a társadalmit és az egyénit közvetett módon 
összekötni. 

Ezek a filmek, ha a hősök mindegyikének mozgását 
és cselekvését meghatározó konfliktust nem is eredez
tették közvetlenül az antagonisztikus társadalom alap
vető ellentmondásaiból, felhasználták az adott idő és 
hely eleve nagyobb drámaiságát. Így akarva akaratlanul 
a hagyományos nagy drámai csúcsokra építő dramatur
giával éltek. Mégis annak bizonyos módosulása volt ta
pasztalható. A Katonazené-ben a gyilkosságon, a tiszti 
világ leleplezésén túl Kaál Samu tragédiája, az Angya
lok földjé-ben a barátság és a szolidaritás apró mozzana
tai is jelentős szerepet kaptak. Ezek a filmek leginkább 
a klasszikus formanyelvre támaszkodva a hagyományos 
dramaturgiát használták fel, de a kritikai tendencia 
mellett az emberábrázolás új szintje jelentkezett ben
nük. S ez hatott az általuk nyújtott esztétikai élmé
nyekre. Az esztétikai élményekben pedig valamilyen 
módon elkerülhetetlenül megmutatkozott a kornak — 
a hatvanas évek elejének — hatása: az öntudatosodás 
szükségessége stb. Ezeket könnyebb volt a nagyobb 
drámai töltésű múltbeli életanyaghoz kapcsolni, mert a 
társadalom lényeges vonásai és az egyéni magatartás 
sajátosságai közvetlenebb összekapcsolási lehetőséget, 
sőt eleve nagyobb drámai hatást biztosítottak. Erről a 
könnyebbségről a hatvanas évek eleji magyar filmművé
szet nem tudott lemondani. Ebből fakadt Mándy Iván 
műve filmrevitelének bizonyos sikertelensége is — an
nak ellenére, hogy maga a vállalkozás a fejlődés állomá
sának jelölője lehetett volna. 

Veress Gábor feladata a Csutak és a szürke ló című 
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film főszerepében igen nagy volt. Nem azért, mert az 
őt nem túlságosan becsülő játszótársai között azzal 
szerzett rangot, hogy az ellenszenves fuvarosnő vágó
hídra szánt lovának megmentését megszervezte, hanem 
azért, mert állandóan olyasmit vett észre a világban, 
amit senki más. Ez nemcsak a lóval kapcsolatos lehető
ségekre vonatkozik — amelyek gyakorlatilag a ló ellátá
sát biztosító feladatokat jelentettek a tennivágyó gye
rekek számára —, hanem a ló hatásában (amelyet az 
állat még eltűnésével is tetézett). Kezdetben a gyerekek 
a lovat vették birtokba — valamennyien ráírva nevüket 
az oldalára —, később a világot veszik birtokba (a szok
ványos „stop. . ." formulát alkalmazva). A ló birtok
lása számukra a világról alkotott álmaik kivetítését je
lentette. Azután magatartásuk logikája szerint a világ 
változtatásához is hozzáfogtak volna a kiszolgáltatott 
ló védelmében, a gonosz fuvarosnő ellen (aki még iszik 
is). Mindez ekkor még nem kikerülhetett. A magyar 
filmművészet még csak a kezdetén volt annak az útnak, 
amelynek későbbi szakasza már lehetségessé tette an
nak a kettősségnek visszaadását a filmművészet eszkö
zeivel, amely Mándy Iván írásait jellemezte. A Csutak 
és a szürke ló-ból még leginkább a költőiség hiányzott. 
Az a költőiség, amelyet a Vasvirág stb. — éppen iro
dalmi alapokon — már megpróbált megragadni, de még 
csak elemi szinten volt képes visszaadni. Nem véletlen, 
hogy a következő évek folyamán a líra keresése nagy 
helyet kapott a magyar filmben. Nyilvánvalóan ez a 
hiányosság, ez a probléma összefüggésben volt a belső 
ábrázolás akkor lehetséges fokával. Csutak és társai cse
lekedeteivel a film inkább a humoros-kalandos lehető-
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ségeket használta ki (a ló váratlan feltűnése a felnőttek 
számára a leglehetetlenebb helyeken, emeleten stb.), de 
nem közvetítette a néző felé a ló megjelenése által ben
nük felszabaduló élményeket. Ennek a műnek filmmű
vészeti adaptálása mégis azt mutatta, hogy Várkonyi 
Zoltán érzékelte a változás szükségességét, és megpró
bált az új követelménynek megfelelni. 

Az irodalmi művek jellegzetes filmadaptációi ebben 
az időben jelentősen túlléptek azon a korábban erősen 
jellemző gyakorlaton, amely az írói alkotásra csak mint 
biztos tematikai és dramaturgiai alapra tekintett. A 
fenti filmek az irodalmi műveknek sokszor inkább az 
ihletését, semmint a szövegét használták fel. Ebben az 
ihletésben egyaránt szerepet kapott a kitörés és a be
zártság belső tényezőinek feltárására irányuló törekvés, 
s a velük kapcsolatos líraiság. Mindebben az emberi 
világok mélyebb megrajzolásának szükségessége érvé
nyesült - szemben a csak társadalmi (tehát általános) 
mozzanatokat hangsúlyozó illusztrativizmussal. Az iro
dalom tehát segítője volt a filmművészetnek, ugyan
akkor az irodalmi művek adaptálását az új konfliktu
sok ábrázolására tett kísérletek ösztönözték. Ezek a 
kísérletek egyre inkább kihatottak nemcsak a legjelen
tősebb művészek alkotásaira, hanem az egész magyar 
filmművészetre. Egyre több filmben volt tetten érhető 
a változás igénye, ha az átalakulás kiérlelése váratott is 
magára. 
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TÁRSADALMI ELLENTMONDÁSOK 
ÉS MŰVÉSZETI KONFLIKTUS 

Az agitáció alkalmatlansága, 
az irodalom másoladlagos szerepe 

Amióta a filmalkotások alapjává az emberi történések 
váltak, azóta a filmdramaturgiának, de a filmesztétiká
nak is egyik legfontosabb kategóriája a filmhős lett 
(beleértve természetesen a kollektív filmhőst is). A 
filmművészet egyes korszakainak legemlékezetesebb 
eredményeként tartották számon például Csapajevet (a 
Vasziljev testvérek Csapajev című, 1934-ben készült 
filmjéből) vagy Mr. Kane-t (Orson Welles Aranypolgár 
című, 1941-es filmjéből) stb. Ugyanakkor a legnagyobb 
feladatot is a kornak megfelelő, azt kifejező hős meg
formálása jelentette. Ehhez az irodalom kétségtelenül 
hozzásegített, de nem véletlen, hogy az irodalmi hősö
ket a filmek nem eredeti formában őrizték meg. Gyak
ran szinte csak kiindulópontnak tekintették, s ez nem
csak a film művészeti sajátosságai miatt történt, hanem 
a kor megváltozott körülményei miatt is. 

Az irodalom sokkal inkább képes — nem elvonatkoz
tatva a kor kifejezésétől — hősét mint „egy bizonyos 
hőst" jellemezni, egyéníteni. Nemcsak a hős belső vilá
gának közvetlen leírása folytán, hanem azért is, mert 
nyelvével csakúgy jellemezni tudja, mint világlátásával. 
A filmalkotásban a hős mindig inkább „a hős"-ként 
jelenik meg, összefoglalóbb jelleggel, általánosabb vo-
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nások koncentrálójaként. Főleg ez a fílmformanyelvi 
sajátosság korlátozza az irodalmi hősök filmművészeti 
adaptálását, különösen akkor, ha a kor követelménye 
szerint az árnyalásnak igen nagy szerepe van. Más té
nyezők mellett ez is lehetetlenné teszi, hogy a játék
film kizárólag a kész irodalmi művekre alapozzon. 

Másrészt viszont a hős a legközvetlenebb kapcsolat
ban van a konfliktussal, annak vagy részese, vagy a 
konfliktus teljes egészében az ő belső harcát jelenti. 
Akár így, akár úgy, a filmművészet csak korlátozottan 
tudja megvalósítani a belső ábrázolást az irodalomhoz 
képest. Ez a konfliktusok kiválasztására és kifejezésére 
is kihat. Ebben az összefüggésben érdemel figyelmet, 
hogy a látványos társadalmi változások a filmben vi
szonylag könnyebben ábrázolhatók, a küzdelem for
dulópontjai nagyobb erővel demonstrálhatók, s ez a 
filmművészeti ábrázolást — az irodalom minden segít
sége és haszna ellenére — gyakran kapcsolja a legköz
vetlenebbül a valósághoz. 

Az ötvenes évek vége felé — a társadalmi konszolidá
ció után — egyre inkább előtérbe kerültek azok a válto
zások, amelyek az eredmények mellett problémákat is 
érleltek, de főleg (s erre külső ösztönzést is kapott) a 
filmművészet nem hagyhatta figyelmen kívül a társada
lom egész életére kiható eseményeket. Ilyen volt első
sorban a mezőgazdaság kollektivizálásának célkitűzése, 
de az ipartelepítés lendülete és természetesen az élet
forma változása is. 

A dokumentumfilm műfaj bizonyos elavultságát mu
tatta az a tény, hogy a dokumentumfilm rendezők is — 
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például György István, Mönich László és Magyar József 
— a játékfilm eszközeivel nyúltak az ilyen témákhoz. 

György István már 1951 óta rendezett riportfilme
ket, amelyekben igen hangsúlyos volt az ismeretter
jesztő, felvilágosító mozzanat. Ezt a felvilágosítást már 
1956-ban játékfilmekkel fokozta — megmaradva a rö
vidfilmek határain belül. Bizonyos fokig áljátékfilmek 
voltak ezek, mert inkább csak a népszerűsítést, nem 
pedig az esztétikai élményt szolgálták. A népszerűsítés 
ösztönözte játékfilmek azonban nem általában jöttek 
létre, hanem konkrét megismerési hatásgyakorlási kö
rülmények között. így a Gebék és paripák (1959) című 
rövid játékfilm keletkezése is csak konkrét vizsgálattal 
érthető. 

Gábor belépve a termelőszövetkezetbe, eladja kitűnő 
lovait hatezer forintért és két rossz lóért Gáspárnak, 
gondolván, hogy a közös gazdaságnak jók lesznek az ő 
paripái helyett a gebék is. Mivel azonban az esküvői 
menetben mindenki saját lovait hajtja, Gáboron gúnyo
lódik az egész násznép. Ez a szégyen indítja arra, hogy 
nyolcezerért vegye vissza a saját lovait és a lakoda
lomba már azokkal állítson be. 

A Csurka István írói közreműködésével létrehozott 
rövidfilm két tanulsággal is szolgál. Egyik az, hogy a 
magyar film már 1959-ben is megpróbálkozott az 
egyéni parasztok tulajdonosi énjének — mint a kollek
tív gazdálkodást akadályozó tényezőnek — feltárásával. 
S itt nem a hős tulajdonosi mivoltának negatív (a ki
zsákmányolás felé vivő vagy egyszerűen csak zsugori) 
vonásairól volt szó, hanem arról az egységről, amely a 
gazdálkodókat ingó és ingatlan birtokukkal — földdel, 
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lóval, szerszámmal stb. - összefűzte. Gábor magától 
értetődően büszke a saját tartású-nevelésű lovaira, s 
nem reméli ezen munkája eredményének elismerését a 
szövetkezetben. Az ellenkezőjéről viszont úgy győző
dik meg, hogy a legnagyobb szégyenbe kerül, hiszen a 
gebék rossz gazdának mutatják. A másik tanulság abból 
a módból adódik, ahogy a film megpróbálta ezt a bo
nyolultan kialakult magatartást élményszerűvé emelni. 
A Gebék és paripák nem foglalkozott az esemény hite
lesítésével. Ténynek vette, hogy a közös mulatságon 
mindenki a volt kocsijával és lovával vesz részt. Ez csak 
a szövetkezet megalakulásának pillanatában lehetett 
így. De azt is tényként kezelte, hogy Gábornál virtus 
kérdése, hogy ha már belekényszerült a közösbe, akkor 
egyénileg a maga módján jól járjon. így a film szinte 
csak két mozzanatot dolgozott ki. A megszégyenülést a 
lovak vánszorgása miatt, majd a részeg igyekvést a lako
dalomba. A film második felében a részeg Gábor láto
másai vetülnek ki rohanás közben — mintha a múlt 
kísérteiéitől akarna elszakadni. A második tanulság te
hát, hogy a rendező a filmművészet sajátos eszközeinek 
segítségével egy személyes, belső élmény felnagyításán 
fáradozott. 

Azt, hogy György István kísérlete korai volt, hiá
nyosságain túl megmutatják a vele párhuzamosan ké
szült teljes hosszúságú játékfilmek. De hogy nem volt 
véletlen, azt Mönich László Holládi balladá-jának 
(1960) felidézett képsorai19 bizonyítják. (Mönich 
László, György Istvánhoz hasonlóan, több kisfilm után 
készítette a Holládi balladá-t, de az ő kisfilmjei előző-
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leg inkább riport- és dokumentumfilm jellegűek vol
tak.) 

„Egy nádtetős ház udvarán egy öreg paraszt nehéz
kesen teszi fel az ekét a szekérre, felesége segítségével. 
Végigszekerezik a falun. Útja az Egyetértés Tsz mel
lett visz el, amelynek udvarán nagy nyüzsgés van, s 
kigördülő traktorai megelőzik az ő szekerét. A falu ha
tárában a paraszt betér a temetőbe is, ahol az Ameri
kába vándorolt magyarok által emelt emlékmű és gye
reksírok tűnnek a szemébe. Végül magányosan, nehéz
kes mozdulatokkal dolgozik a földjén, a traktorral 
szántott hatalmas tábla mellett. Hazafelé menet az em
berek egy csoportja kerül elébe. A gyülekezés oka az, 
hogy az egyik ház udvarán éppen most fizeti ki a pos
tás egy öreg tsz-tagnak az első nyugdíjat. A kocsira 
kapaszkodott gyerekek közül az egyik közben elkó
szált kisfiút szidja az anyja. A gyerek azzal védekezik, 
hogy szántani volt Kende bácsival. Mire a gyerekek kia
bálni kezdenek: Kende bátyám nem is tud már szán
tani. A zajtól a paraszt csikója megriad és elszalad. A 
kocsiba fogott ló utána rohan, és a megvadult lovat 
csak a traktorosnak sikerül megfékeznie. A filmet a fő 
párhuzamon és a részutalásokon túl feldúsították köz
vetlenül érzelmi hatású mozzanatokkal is. A paraszt 
portájári látott kiskacsákkal, a rozzant kerekes kúttal 
stb. szemben látjuk a tsz életének mozgalmasságát. A 
temetőből kijövet egy kidőlt, öreg fa csupasz gyökerei 
tűnnek fel. Ezekre kopírozódik rá a szekéren ülő pa
raszt képe. Ezt egy zöld lombkorona képe követi, 
amelyről schwenk indul azokra a nagy táblákra, ame
lyeken sokan dolgoznak, illetve traktorok szántanak. A 
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schwenk végén látjuk a magányosan szántó parasztot. 
Ekéjét rövid schnittek vetik össze a traktor vontatta 
ekével. A film végén, amikor a ló megvadul, mintegy 
kifejezve az egyéni paraszt vesztébe rohanó erőlködé
sét, a szekér rohanása közben felvillannak a temető 
sírkövei, a fa gyökerei, a gyerekek összetört sárkánya. 
A régi világ suhan el a száguldó kocsival. Az utolsó kép 
pedig egy hatalmas táblát mutat, amelynek egyik végé
ben áll a szekér s a másikban átlósan a traktor." 

A Gebék és paripák-hoz hasonlóan a Holládi ballada 
is tele van direkt utalásokkal, ugyanakkor az élmény
forrást szintén egy egyéni sors, egyéni megélés jelenti. 
Kende bácsi befelé fordulása, magányossága összefonó
dik azzal az életformával, amelyet az egyéni gazdálko
dás diktált. S nemcsak az öreg paraszt élete hanyatlik, 
hanem az életforma is túlélte magát. Ezt a Holládi bal
lada nem magából a sorsdarabból növesztette ki (mint 
ahogy a Gebék és paripák sem), hanem a film sajátos 
eszközeivel szinte ráoktrojálta a nézőkre — de ennek 
volt bizonyos alapja és érzelmi hatása. 

Az emberi oldalról való közelítés nagyobb lehetősé
get követelt meg, mint amilyet a rövidfilm keretei 
nyújtani tudtak, a teljes hosszúságú játékfilmek pedig 
még nem léptek túl a hagyományos dramaturgiai kere
ten. Mutatja ezt Magyar József dokumentum ihletésű 
A mi földünk (1959) című terjes hosszúságú játék
filmje. 

(Magyar József diplomáját a szovjet filmművészeti 
főiskolán szerezte, de forgatókönyvíróként, rendező
ként és operatőrként már tanulmányai folyamán ön
állóan készített rövidfilmeket. Ez a gyakorlat tette le-
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hetővé számára, hogy egy - a Művelődésügyi Miniszté
rium által meghirdetett - pályázatra jelentkezzék A mi 
földünk című (1959) első játékfilmjének anyagával. A 
rövidfilm területén végzett munkájáról azonban nem 
mondott le.) 

A mi földünk című forgatókönyv erényei nagy mér
tékben abból a valóságos életanyagból fakadtak, amely-
lyel a rendező-író Győr-Sopron megyében, Sokoro-
Pátkán találkozott. Az ellenforradalom után a mező
gazdaság kollektivizálásának új hulláma Győr-Sopron 
megyében kezdődött meg, így ez a megye viselte a kez
deményezés nehézségeit. A sokoro-pátkai parasztok 
szembefordultak az agitátorokkal, akiknek egyike a 
munkásőr géppisztolyával próbálta őket megfenye
getni. A parasztok nem akarták aláírni a belépési nyi
latkozatot. Kaszákkal, baltákkal bújtak meg a hegyek
ben, s csak egy viharos falugyűlés után nyugodtak meg. 
A filmet előbb Egerben mutatták be zárt körű — taná
csi és pártfunkcionáriusok számára rendezett — vetíté
sen, s ott nagy sikert ért el. A Veszprém megyei — 
ugyancsak meghívottak részére rendezett — bemutatón 
kezdődtek ellene a támadások, amelyek végül is az át
dolgozáshoz vezettek. Így kimaradt a fegyveres fenye
getés, a „fegyveres" hegyekbe vonulás, és megjelent a 
filmben egy pozitív munkásfigura (Dömsödi).20 

önmagában ez az életanyag azonban nem lehetett 
elegendő ahhoz, hogy az alkotás jelentőssé emelkedjék. 
S bizonyos formai hiányosságok is hozzájárultak ah
hoz, hogy a film nem vált eléggé figyelemre méltóvá, 
önmagában az, hogy a hősök saját magukat - saját 
életüket — játszották, s hogy a mezőgazdaság kollekti-

78 



vizálásának egy valóságban is drámai pillanata került 
filmre, nem vált feltétlen eszmei hatóerővé. 

Jellemző sajátossága a filmnek, hogy mivel az alapul 
választott eset önmagában is drámai, a rendező a többi 
eseményt is némileg „megemelte", külsőségeiben dra
matizálta. Példája ennek a bevezető képsor, amely még 
1945 tavaszáról ad hírt. Egyik pátkai visszatér a hadi
fogságból. Megtudván, hogy családja földhöz jutott, 
kirohan és leborulva megcsókolja a földet. A következő 
jelenet már arról tudósít, hogy a mezőgazdaság kollek
tivizálására irányuló agitáció Pátkán eredménytelen 
maradt, s ebben szerepe volt Müller Jánosnak, aki fe
nyegetéssel akarta rávenni a parasztokat a belépési nyi
latkozat aláírására. Fenyegetése a többieket kompro
mittálta: „Holnap nem egyedül jövünk és a többiek 
nem ilyen türelmesek mint én." Ezért vonult a hegyek
be mindenki az agitátorok elől. Visszatérésükhöz az 
első lökést az a hír adja, hogy Müllert a munkáscsoport 
vezetője visszaparancsolta. Az agitáció és a meggyőzés 
drámaisága azonban megtört a naturszereplők »játé
kán", így az élmény felfokozása érdekében megjelen
tek a működő mezőgazdasági gépek. 

A mi földünk — egy-két felvillanó képen túl — nem 
mutatta a paraszti lét kötöttségeit, hanem tényként kö
zölte a tsz-től való idegenkedést, majd ezt növesztette 
kifejezett ellenállássá Müller fenyegető fellépésével. így 
az új életformára sem utalt, csak a munka könnyebbsé
gét hozta előtérbe. Ezzel az agitáció drámai esemény 
helyett a közönség felé szóló propagálás lett, s a pro
pagandafilmek szokványos sémáit alkalmazta (például 
az ellenpontozást: a múlt és a jövő összevetését). Köz-
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ben nem használta ki magát a drámai alapot. A forgató
könyv életszerűségéből összesen a kritikai mozzanat ér
vényesítése maradt meg a filmben. S az a tanulság, 
hogy mennyire elvész az írás ihletettsége a mozgófény
képen, ha a filmművészet eszközei nem igazodnak az 
írott anyag követelményeihez. A valóságos esemény 
spontán drámaisága legfeljebb percekre elegendő a ha
tás biztosításához, a drámai szerkezet szétesése — a mű 
részleteinek hitelessége — azonban ezekre a percekre is 
kihat. Az esztétikai-művészeti céloktól eltérő 
vagy azokkal esetleg éppen ellentétes követelmények 
pedig a drámai szerkezet egységét szüntetik meg, ha az 
emberi sorsok logikáját nem tartják tiszteletben, s 
puszta eseményeket állítanak a cselekmény helyére. A 
pátkai parasztok eljutása a belépési nyilatkozat aláírá
sához belső és külső cselekvéssorozatban ment végbe. 
Ehelyett az esemény konstatálása a drámát szüntette 
meg. Bár a kritikai mozzanat A mi földünk-ben érvé
nyesült, azok a filmek, amelyek inkább az emberi ol
dalról közeledtek, mégis jobban szolgálták a magyar 
filmművészet előrelépését. Ugyanakkor nyilvánvaló, 
hogy amikor az új jelenségeket filmalkotások tárgyává 
emelik, először mindig a külsőséges ábrázolás érvénye
sül és az adott életanyag újabb és újabb feldolgozása 
hozza meg a nagyobb művészeti teljességet. 

Magyar József olyan mértékben szigetelte le, tette 
kritikai aktussá a konfliktust, hogy tulajdonképpen el
zárta az utat a hősteremtés elől. Mészáros Gyula Kálvá
ria (1960) című filmjében — Túli József írói közremű
ködésével — megpróbálta, hogy az egyéni paraszti élet-
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formában keresse a továbblépés szükségességét, és en
nek felismerőjében fogalmazza meg a hőst. 

(Mészáros Gyula szinkronrendezőként kezdte szak
mai tevékenységét, s rendezőasszisztensként, illetve rö
vidfilmek rendezőjeként folytatta. 1959-ben készítette 
első teljes hosszúságú játékfilmjét Szombattól hétfőig 
címmel. Ezt követte a Kálvária.) 

A film Tóth Sándor nevű, idős paraszt hőse környe
zetét — fiát, terhes lányát és vejét — szinte embertelen 
robotba kívánja belekényszeríteni a gyarapodás érdeké
ben. A fiatalabb generáció lázadása azért lehet sikeres, 
sőt azért lehetséges egyáltalán, mert létezik már egy 
másik életformát jelentő kollektív gazdálkodás, amely
be a lázadók belemenekülhetnek. Hogyan kapcsolódik 
kettőjük (Tóth lányával együtt hármójuk) élete ehhez 
az új lehetőséghez? 

Tóth vizezi a tejet, amit a veje hord ki, garasoskodik, 
az eltört kocsirúddal többet törődik, mint állapotos 
lánya veszélyeztetettségével, ellene van a munkát meg
könnyítő bármilyen kisgép megvásárlásának, hogy a 
pénzen újabb földet vehessen, fiát szerelme előtt meg
veri, mert színházba ment stb. Ebből a környezetből 
mindenképpen menekülni kell. A menekülés csak a tsz 
felé vezethet, hiszen Kovács Ferenc, Tóth veje már volt 
a tsz-ben, s örömmel látnák ott újra. 

Mindez — a mellékes körülményektől eltekintve — 
alig volt több mint reflektálás a kollektív gazdálkodás 
ígéretére, illetve az egyéni termelés nehézségeire, de mi
vel a nagy drámai hagyomány hatott, a filmalkotás a 
dolgok végsőkig való kiélezésére épült, így torzult is. 
(Vonatkozik ez azokra a mezőgazdasági tárgyú, pa-
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raszthőst mutató filmekre is, amelyek más fejezetek
ben kaptak helyet: Fábri Zoltán — Sarkadi Imre műve 
nyomán készített - Dúvad (1959), Kovács András Zá
por (1960), Révész György Fagyosszentek (1962) 
című filmjeire.) Mennyire más volt mindez akkor, ami
kor a hagyományos — de nem egyszer s mindenkorra 
félreteendő — dramaturgia megfelelő anyagot talált, 
mint például Nádasy László Megöltek egy lányt (1961) 
című filmjében. 

Nádasy László a tisztviselő családjának életmódja el
leni lázadás formáját keresve fordult a szociológia és az 
etnográfia majd az irodalom felé. Mint bölcsészhallgató 
a NÉKOSZ tagja lett. Gertler Viktor filmiskolájába 
vitte érdeklődése, s onnan kerül a Filmművészeti Fő
iskolára, de ottani tanulmányai mellett egy ideig foly
tatta az egyetemet is. Bár dokumentum rendező kívánt 
lenni, a kötelező elhelyezés a dramaturgiára osztotta. 
Forgatókönyvíróként és dramaturgként dolgozott, de 
esetedként asszisztens is volt. Különösen 1957-től akti
vizálódott, azonban több forgatókönyvét és témáját 
nem fogadták el, például a Solymár József Egy legényt 
leütnek (1958) című novellája alapján készített for
gatókönyvét, így előbb a Nagy Lajos novellájából ké
szült forgatókönyv nyomán a Razzia (1958) című fil
met rendezte meg. Később újra visszatért Solymár Jó
zsef művéhez, amely a Megöltek egy lányt című film 
alapjává vált. 

Az ihletés pillanatában — az ellenforradalom élmé
nyeinek hatására — eredetileg a munkásosztály megosz
tottságának problémája foglalkoztatta a rendezőt. 
1961-ben azonban a film inkább a munkásszolidaritás 
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és az ennek érdekében vállalt aktivitás megéneklője 
lett.21 A rendező eredetileg a fiút szánta áldozatnak (a 
cím is az lett volna: Egy fiút leütnek), a munka folya
mán azonban, főleg pedig Pap Éva színészi kvalitásai 
alapján a hangsúly a lányra helyeződött át. 

A film az első világháború idején játszódik. Egy vi
déki ipartelep és bánya munkásai között - felülről is 
szított — régtől fennálló ellenségeskedés közepette sze
ret egymásba az acélgyári Sanyi (Végvári Tamás) és a 
bányatelepi Ilonka. A gyáriak sztrájkja is a bányászok 
támogatása nélkül folyik. Amikor az éhező emberek 
Ilonka vezetésével megrohanják a kenyérszállítmányt 
és a kivezényelt páncélvonatból lelövik a lányt, a bá
nyászok megbékülnek az acélgyáriakkal. 

Lehet, hogy ha a film 1958-ban készül el, akkor még 
a külső erők küzdelme került volna előtérbe, 1961-ben 
azonban már az emberi indulatok domináltak, és eze
ken keresztül fejeződtek ki a társadalmi hatások. így 
válhatott Sanyi vállalkozása igen jelentőssé, amikor el
ment a bányászok vasárnapi táncmulatságára, és fel
kérte Ilonkát. Elindulásakor még madarak röpülése ik
tatódik be az egyébként is darabokra tördelt útjába. 
Utána azonban egy szoborszerűen dermedt fa, majd 
félelmetes árnyék látható. A kocsmában pedig az ár
nyékos teremben folyó lassú tánc a beékelődött pre
mier plánokkal kelt félelmetes várakozást. Ezt a fiút 
leütő üveg lendülése teljesíti ki. Ebben a ritmizált fo
lyamatban azonban biztos pont Sanyi számára a lány 
világos arca és odaadó karolása. 

A rendező hagyományos formanyelv elemeit hasz
nálta fel, de maximálisan annak a feszültségnek, annak 
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a bonyolult belső élménynek a visszaadására, amely a 
szereplőket eltölti, s amelynek összetevői: vágy, re
mény, félelem és dac. Ez még akkor is érvényes, ami
kor tömegmozgást mutat a film. Ilonka lelövése után a 
páncélvonat két oldalán álló acélgyáriak illetve bányá
szok hirtelen szembekerülnek egymással a páncélvonat 
távozása miatt. A kamera azonban rögtön kiemeli a 
tömegből az előre törekvő Sanyit. Majd azt látni, amint 
belép a kocsmába, ahol Ilonka fekszik a biliárdasztalon 
fehérrel letakarva két gyertya között. A mögötte levő 
acélgyáriak és bányászok tömegét a képek váltakozása 
összemossa, amikor Sanyi apja közeledni kezd hozzá
juk, majd a két csoport teljesen egymásba olvad (az 
acélgyáriak ketté válva adnak helyet a bányászoknak, 
mielőtt összevegyülnek). Különös szerepe van a pre
mier plánokkal való kiemelésnek illetve összevetésnek 
— a lány apja és a fiú apja azonosításának. Bár a jelenet 
nem mentes bizonyos mesterkéltségtől (eredetileg kül
sőben szándékozták megcsinálni, csak anyagi okokból 
választották ezt a megoldást), de a közös ellenség, a 
közös sors élményét jobban nyilvánvalóvá tette, mint
ha - például - a páncélvonat ellen kellett volna egy
mást támogató akciót indítani. 

Az eredeti elképzeléssel ellentétben a filmben az 
ellenségeskedés okát nem egyszerűen úgy jelölik meg, 
hogy valakit mindig ütni kell, hanem azonnal kilátásba 
helyezik az urak ellen fordulás jövendő perspektíváját 
is. Az ilyen — bizonyos külső kényszerre végigvitt vál
toztatások — módosították a belső korlátokról adott 
rajzot, ám az mégsem vesztette erejét. Ennek köszön
hetően a film a munkások (acélgyáriak és bányászok) 
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emberségére apellálva mutatta meg öntudatosodásuk 
mozzanatát - egy mélyen emberi élmény kapcsán. 

A film eredménye akkor értékelhető, ha visszagon
dolunk azokra az áldozatokra, amelyeket a munkások 
kellő öntudatának hiánya miatti megosztottság ered
ményezett 1956-ban. Kaál Samu naivsága, a bányászok 
gondolkodás nélküli cselekedetei nem véletlenül jelen
tek meg tematikailag a hatvanas évek elején, bár konk
rétan korábbi események ihlették őket. Az egyéni ma
gatartás és annak társadalmi lényegi meghatározója 
közé egyre több mozzanat iktatódott (részben tényle
gesen, részben a közvetlen társadalmi meghatározottsá
got feltételező szemlélet eltűnésével). Ezzel párhuza
mosan kaptak teret azok a témák, amelyek nem egy
szerűen illusztráltak egy tételt, hanem az emberi közeg 
konkrét vizsgálatával vállalták annak összes meghatá
rozóit. A munkásosztály szervezettségét, öntudatát stb. 
hirdető illusztratív — sematikus filmekből azért maradt 
ki az ember, mert az osztály alapvonásait (ami történel
mi viszonyításban és viszonylagosságban érvényes) az 
egyénre ruházták át. Az egyén érvényesülése egy új 
szintű emberábrázolásban a kritikai vonások megjelené
sét is hozta, de illusztrálás nélkül. 

A Megöltek egy lányt legnagyobb érdeme mégis a 
klasszikus formanyelv rehabilitáló, széles skálájú alkal
mazása. Azokat a csírákat, amelyek a filmmel párhuza
mosan és utána a hősteremtés terén keletkeztek, sokkal 
inkább az aktuális témájú művek növesztették tovább. 
így Mészáros Gyula Az Ígéret földje (1961) és Rényi 
Tamás Legenda a vonaton (1962) című alkotásai. 

Hegedűs Zoltán, Az Ígéret földje írója, már a Szom-
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battól hétfőig (1959) című filmjével kísérletet tett a 
munkásélet felfedezésére, az ötvenes évek eleji élet
anyaghoz kapcsolódva. Ennek ellenére Az ígéret földje 
korán jöttnek bizonyult. A valóságban még nem terjedt 
el az a szemlélet, amely képes lett volna reagálni ezekre 
a problémákra. Az úttörés megterhelte a filmet. 

Gencsi Jani (Sztankay István) új bányaüzembe ke
rül, de nem vájárnak, ami a szakmája, hanem csak csil
lésnek. Itt találkozik egy másik csalódott emberrel, 
Mór mérnökkel (Láng József), akinek újításait és át
szervezési javaslatait a bürokratikus vezetés visszauta
sítja. Jani — vájárként — vállalkozik a mérnök elgondo
lásának kipróbálására. Új szerelme, Ica (Törőcsik Mari) 
is enyhíti Jani csalódását. Reménykedése azonban nem 
tart sokáig. A mérnök módszere jelentős eredményt 
hoz, de nem Jani kap kitüntetést. Ebben Icát is hibás
nak érzi, aki nem állt ki mellette a DISZ-ben. Ezek a 
körülmények, büszkesége és egy baleset késztetik Janit 
arra, hogy elhagyja a munkahelyét. Ica, aki éppen a 
DISZ-titkárt próbálta jobb belátásra bírni, már hiába 
rohan utána. 

Jani személyes konfliktusa, személyes sértődöttsége 
mögött ebben az esetben egy új típusú, és a szocialista 
építés során született ellentmondás állt — az önkifeje
zési lehetőséget munkájában kereső, a munkában magá
ra találó ember összeütközése azokkal, akik a munká
ban csak termelési kérdést látnak, és nem óhajtanak 
semmit kockáztatni. 

Ez a probléma még nem volt általános, másrészt a 
filmművészeti ábrázolás nem volt képes belső konflik
tusként visszaadni és hozzá megfelelő hőst teremteni. 

• • - ' . 



Enélkül pedig tovább növekedett a magatartás egyedi
sége, így a film értéke a kezdeményezés volt, és a való
ságos körülmények — a nehéz munka, a mostoha kör
nyezet, az eldurvult emberek stb. - bemutatása. Ezek 
azonban önállósodtak és megint csak a túlzott drámai 
csúcsoknak kedveztek. Az adott filmművészeti szinten 
csak olyan mű volt képes tovább vinni Az igéret földje 
kísérletét, amely ugyan nem élezte a konfliktust a nagy 
drámai csúcsokra, de megtartotta annak interperszoná
lis jellegét. Vagyis nem annyira dedramatizált, mint in
kább epizodikusan ábrázolt. Példája ennek Rényi Ta
más Legenda a vonaton című műve. 

(Rényi Tamás a Goldberger gyár tanműhelyének ve
zetői posztjáról került a Filmművészeti Főiskolára, 
ahová katonai szolgálatának ideje alatt járt. 1954-
ben kapott diplomát, de akkor már a Honvéd Filmnél 
végzett gyakorlatot is befejezte. A Hunnia Filmstúdió
ban kezdetben ügyelőként, majd rendezőasszisztens
ként dolgozott. 1958-ban és 1960-ban volt módja egy-
egy kisjátékfilmet készíteni, de terjeshosszúságú film 
rendezésére csak 1962-ben került sor.) 

A munkások jobb helyzete nem jelentette azt, hogy 
életük beszűkülése teljesen megszűnt. Életüket a csa
ládi kör, baráti italozások stb. jellemezték, nem pedig 
azok a lelki problémák, amelyek (egyrészt az életben 
megszerzett drámaiságuk, másrészt a filmművészet ki
alakult ábrázolási módszerei miatt) eleve filmre kíván
koztak, így a filmművészeti ábrázolásba a munkásté
mát a kritika, a konfliktus előtérbe hozásával lehetett 
bevonni (mint Az igéret földje című mű esetében). A 
torzítást, az eltúlzást elkerülni azonban csak a belső 
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ábrázolás újabb szintjével lehetett. A másik lehetőség 
az általános emberi mozzanatok megragadása, a mun
kások emberi vonásainak felfedezése. Ebben az esetben 
viszont az élmény oldódott drámaiból líraivá, s ez kö
vetelte meg a szerkezeti átalakulást. 

Ha pedig az epizodikus szerkezeten belül az élmény 
líraibbá vált, akkor a konfliktusnak és a hősöknek is 
változniuk kellett. Ezért jelent meg a filmben olyan 
munkásfigura mint Karló (Sinkovics Imre), aki ügyessé
gével, talpraesettségével váltotta ki a néző rokonszen
vét. Nem a hősies kiállás, nem a tiszta áldozat jellemez
te, hanem a maximális — a szabályokat sem tisztelő — 
rugalmasság, a saját és szűk közössége érdekeinek szol
gálata, sőt bizonyos Jópofaság" is. Ezért Karlóra a 
samottbélés kiverésének epizódja a legjellemzőbb. 

A büntetésből éjszakai műszakban dolgozó brigád
nak ki kell vernie az egyik kazán betétjének egy darab
ját. Hosszas és nem túl lelkes munka után a kazán bel
sejében a teljesen részegen visszatérő Karlónak sikerül 
megoldania a feladatot. Tekintélye nem csorbul, ha
nem növekszik. 

Karló egy szerelőbrigád kollektívájának tagja és a 
film a brigád kalandjait sorakoztatja fel: a csoportve
zető megleckéztetését, a lopással megvádolt cigányfiú 
megkövetését, a szerelmeseket megzavaró egyik brigád
tag pofonnal való észheztérítését stb. Mindezt a brigád 
tagjai a vonaton mesélik el, hogy a szórakoztatásért 
cserében ülőhelyet szorítsanak nekik. Ez a helyszerzés 
is a történetek egyikévé válik. A megelevenedő történe
tek frappáns voltát azonban csak a legnagyobb valóság
hűség biztosíthatta. El kellett szakadni az illusztratív-
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sematikus-lakkozó alkotások papírosfiguráitól, ideali
zált munkáshőseitől. Ezek a munkások nemcsak a női 
mosdóba leselkednek be, hanem még a lopásig is eljut
nak, nem beszélve az italozásról, amely mindennapi 
életükhöz tartozik. 

A film tehát nem a munkához való viszonyukra 
épült, hanem a munkások egymáshoz való viszonyára, 
a kollektíva erejének és az egyén gyengeségének problé
májára. Minderről inkább anekdotát adott, semmint 
drámát. Ez azonban egyáltalán nem volt haszontalan. 
Az emberi arculat, az emberi mozzanat felfedezése eb
ben a szférában sajátos mikrovilág-tanulmányt jelen
tett, s éppen ez hatott az illusztrálás, az eldurvítás, a 
csak általános vonások kiemelése ellen. A magyar film
művészet egészét tekintve ez együtt járt a más művek
ben megvalósuló új problémák vizsgálatával — annak 
kísérő és segítő jelenségeként. 

Az ábrázolási hagyományok összeütközése 
az új konfliktusokkal 

A magyar film az ötvenes évek végén és a hatvanas évek 
legelején részt vállalt a társadalmi konszolidálásban, 
tradicionálisan felhasználta az irodalmi alkotásokat és 
természetesen lereagálta az új társadalmi jelentőségű 
eseményeket. Talán nem véletlen, hogy ennek ellenére 
zömében olyan témákat sorakoztatott fel, amelyekre 
leginkább az etikai probléma, az emberi kapcsolatok 
morális konfliktusa lenne a megfelelő jelzés, ha nem 
lettek volna túlságosan felszínesek, vagy méginkább 
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egy dramaturgiai tematika-sablon változatai. Ezt a te
matikát Bán Frigyes — Bárány Tamás művéből készí
tett — Csigalépcső (1957), Fehér Imre Gyalog a 
mennyországba (1959), Fejér Tamás Szerelem csütör
tök (1959), Gertler Viktor Vörös tinta (1959), Wieder
mann Károly — Gergely Márta műve nyomán filmre 
vitt — Házasságból elégséges (1961), Fehér Imre Asz-
szony a telepen (1962), Keleti Márton Esős vasárnap 
(1962), Fehér Imre — Kállai István színműve nyomán 
készült — Húsz évre egymástól (1962), Fejér Tamás 
Kertes házak utcája (1962), Nádasy László Lopott bol
dogság (1962) című filmje és még sok más mű képvi
selte. 

A magyar film tehát reagált mindenfajta társadalmi 
eseményre, a konszolidálásra, a mezőgazdaság kollek
tivizálására, az életforma bizonyos változásaira stb. 
Több-kevesebb kritikai mozzanattal a valóságos ellent
mondások felfedezésére is vállalkozott. Ezek az esemé
nyek így azonban nem váltak művészetet átalakító 
(művészetet teremtő) erővé. Vagy fordítva: művészeti 
átalakulás nélkül csak részlegesen, csak nagyon ala
csony szinten sikerült megvalósítani a magyar film és a 
magyar valóság önálló művészeti kapcsolatát. Ezek a 
művek művészeti közegét alkották egy bennük lap
pangva érlelődő változásnak, de maguk nem képvisel
ték az átalakulást. Sokkal teljesebb, sokkal gyökere
sebb művészeti átalakulásra volt szükség, semmint 
hogy ez megoldható lett volna a hagyományos drama
turgia sémáinak variálásával, a tematikai sablonok to
vábbvitelével. 
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Az átalakulás forrásainak, csíráinak feltárása érdeké
ben külön vizsgálatot érdemelnek az azokat leginkább 
reprezentáló művek és alkotók, illetve műfajok, ame
lyekkel a korabeli filmelméleti tevékenység is legtöbbet 
foglalkozott, illetve amelyek megjelenésének szükséges
ségét elméletileg exponálta. 
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A FILMTUDOMÁNY KEZDETEI 

A szellemi élet élénkülése 

Az ötvenes évek vége és a hatvanas évek eleje az egész 
magyar szellemi életben eleven mozgást hozott, amely
ről a legkülönbözőbb művek és tanulmányok számot 
adtak. A filmművészet lendülete és vele párhuzamosan 
a filmkritika, a filmtudomány kibontakozása tehát 
nem volt különálló, külön okokkal megmagyarázandó 
esemény. A film részese volt a magyar kultúrának, a 
szellemi életnek. De nem lendülhetett volna mozgásba 
megfelelő fórumok és intézmények nélkül. 

1957-től jelent meg a népszerűsítő filmlap, a Film 
Színház Muzsika. 1958-ban jött létre az akkor elméleti 
fórumot is jelentő Filmvilág. 1957-ben alapították a 
Filmtudományi Intézetet (eredetileg mint Színház- és 
Filmtudományi Intézetet), amelynek folyóirata a Film
kultúra (eredetileg inkább csak fordított anyagokkal) 
1960-ban indult meg. Ettől az évtől kezdtek meg
jelenni az intézet sokszorosított filmszakkönyvei is. 
Ezzel párhuzamosan a kiadók érdeklődése is felébredt 
a film iránt. 1958-ban szerveződött újjá a Magyar Film
művészek Szövetsége (kezdetben mint a Művészeti Dol
gozók Szakszervezetének Filmművész Szakosztálya), 
megindította tájékoztató vetítéseit a szakma számára, 
és megkezdte vitáit. 1960-ban már sok került — az 
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egyelőre csak rövidfilmeknek szentelt — filmszemle 
megrendezésére. 

Mindez nemcsak a szellemi tevékenység élénkülését 
mutatta, hanem a film iránti érdeklődés növekedését is. 
Persze az intézmények létrejötte nem volt egyenlő a 
filmtudomány keletkezésével. Csupán a szakkönyvek 
lefordítása és megismertetése nem hoz létre tudományt 
egy országban. A tudomány egyetemes eredményeit a 
helyi tapasztalatok elméleti általánosítása segítségével 
adaptálni kell, az adott szellemiségből, kultúrából kell 
kinövelni a tudományt. Ez a hatvanas években még 
nem történt meg, nem is történhetett, hiszen ez még a 
művészet keletkezésénél is nehezebb s hosszabb folya
mat. Lassan azonban mégiscsak megjelentek a sablon 
(irodalmias és csak tartalomra koncentráló )-kritikák 
mellett az elméleti cikkek és tanulmányok. Ezek egyre 
inkább nemcsak megfelelő reflexiói lettek a művészeti 
tevékenységnek, hanem felismerték a művészeti moz
gást gátló akadályokat, és elméletileg körvonalazták a 
perspektívát. Természetesen mindez nem jelent meg 
közvetlenül és tiszta vonalként, de bizonyos csomó
pontokat meg lehet állapítani — olyanokat, amelyeket 
éppen a legfontosabb írások képviseltek. 

A filmkritika elméleti fellegének 
erősödése 

A filmelméleti írások megjelenése a kritikán belül első
sorban és kezdettől az egyetemes filmművészet ered
ményeinek taglalásában mutatkozott meg. Pontosab-
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ban abban a váltásban, amely a neorealizmus dicséreté
től és példaképül állításától átvezetett a modern film
művészeti áramlatok új sajátosságainak felismeréséhez. 

Bán Róbert 1957-ben (Élet és Irodalom, 1957. 23.) 
még a neorealizmus nevében ítélte el Máriássy Félix 
Külvárosi legenda című filmjét: „ . . . formailag sem 
tudta elérni a neorealista filmek színvonalát, tartalmá
ban azonban még messzebb jár tőle. . ." Gyertyán Er
vin 1958-ban (Filmvilág, 1958. 1.) már a nemzeti jelleg 
érvényesülésének szükségességéről beszélve igyekezett 
az olasz neorealizmus modelljén való túllépésre biz
tatni: „. . . semmiképpen sem helyeselhető, hogy az 
utóbbi évek annyi magyar filmje mögött érezzük ott a 
maga olasz, vagy francia ihletőjét.. ." Almási Miklós 
pedig 1960-ban (Filmvilág, 1960. 4.) már a nyugati 
filmművészet változásáról tudósított, olyan stílusvál
ságról, amelynek „. . . első közös vonása kezdetben 
spontán, később programmá vált ellenkezés a neorea
lista esztétika és filmszemlélet kiüresedett, válságba ju
tott gyakorlatával és elveivel szemben." Ez a cikk már 
az egyetemes filmművészet új, jelentős fényeként emlí
tette Federico Fellini, Francois Truffaut stb. nevét. 

A magyar filmkritika tehát folyamatosan figyelmez
tetett arra a változásra, amely a világ filmművészetében 
az ötvenes évek végén végbement, s ezeket a változáso
kat ismételten vonatkoztatta a magyar filmművészetre. 
Annak problémáival, fejlődési nehézségeivel azonban 
nemcsak ilyen — némileg indirekt — módon foglalko
zott, hanem közvetlenül is. 

A filmművészeti fejlődés problémáival kezdetben 
Bán Róbertnek a Valóságban (1959. 1.), Gyertyán Er-
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vinnék a Filmvilágban (1959. 16.), Bíró Yvette-nek és 
Nemes Károlynak a Filmkultúrában (1960. 1.) és Ne-
meskürty Istvánnak az Élet és Irodalomban (1960. 3.) 
megjelent cikkei foglalkoztak, abban az aspektusban, 
hogy a film önálló művészet. Tulajdonképpen ugyan
csak az 1957—1960. évi szakaszra vonatkoztak — bár 
később jelentek meg — Rényi Péternek (Társadalmi 
Szemle, 1961. 8—9.) és Fábri Zoltánnak (Filmvilág, 
1961. 24.) azok a cikkei, amelyek eredetileg a Magyar 
Filmművészek Szövetsége fórumán beszédként hang
zottak el, bizonyítva a szellemi élet élénkülésének álta
lános érvényét. A cikkek és a beszédek némileg külön
böznek egymástól, de egyaránt kifejezik az akkori sza
kasz alapvető problémáit. 

Bán Róbert A magyar film egy esztendeje címmel az 
1958-as év filmjeire tekintett vissza az általános ten
dencia keresésének igényével. Eközben természetesen 
számtalan vonatkozást felvetett, de a leglényegesebb
nek talán a következő tűnik: „. . .filmgyártásunkat erő
sen fenyegeti az a veszély, hogy kifejezési formáiban 
elmarad a fejlődéstől." Ezzel kapcsolatban példaként 
utalt Mihail Kalatozov Szállnak a darvak (1957) című 
filmjére. S hangsúlyozta, hogy nem csupán formai kér
désről van szó, hanem a kifejezés megújításáról, amit a 
kor valósága követel meg. 

Gyertyán Ervin ö t álláspont és a hatodik című cikke 
már kifejezetten a filmesztétika alapvető problémájával 
— a filmművészet sajátosságával — foglalkozott, illetve 
az erre vonatkozó álláspontokat sorolta fel. A saját ál
láspontját ismertetve, a művészet specifikumával kap
csolatban a művészet tárgyának sajátosságát hangsú-
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lyozta: „. . . a művészet tárgyának alapvető sajátossága, 
amely involválja, megteremti a már említett formai 
megoldásokat." Ennek a lényeges mozzanatnak hang
súlyozása fontos lépés volt akkor, amikor a művészetet 
még igen gyakran úgy határozták meg, mint a valóság 
tükröződését általában, s ezzel elhanyagolták a külön
böző művészetek sajátosságait. 

Nemes Károly A filmbírálatról címmel az általános 
esztétika szintjén vetette fel a filmművészet sajátossá
gainak kérdését: „A művészet szerepe tehát nem az, 
hogy egyszerűen megismertessen az objektív jelenség
gel, hanem hogy a művészetben valamely jelenséghez 
keletkezett esztétikai . . . viszonyt rögzítse és kihívja a 
közönségben, s ezzel a jelenséget új oldaláról megmu
tatva mozgósítsa, befolyásolja, lelkesítse stb. az embe
reket a megismerésben, végső soron cselekvésükben." 

Bár a fenti cikk csak 1960-ban jelent meg, 1957-ben 
íródott. 1958-ban készült Bíró Yvette Gondolatok a 
filmelemzés módszertani problémáiról című cikke, 
amely legfontosabbnak ugyancsak a filmművészet sajá
tosságának kérdését tartotta: „Az első kérdés . . . a 
filmábrázolás speciális tartalmának és formájának kér
dése lesz." 

Nemeskürty István A magyar filmkritikáról címmel 
szintén a sajátosságokat kéri számon: „A filmhez a túl
nyomó filmkritikusi többség az irodalom felől közelít. 
Vagy a színház felől." 

Az ellenforradalom utáni évek filmmel kapcsolatos 
szellemi életében, az elméleti cikkekben, előtérbe ke
rült a filmművészet sajátosságának kérdése és a szaksze
rűség problémája. 
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Rényi Péter Társadalom és egyén mai tárgyú film
drámáinkban című cikke csak az ideológiai problémák 
vizsgálatát vállalta, de egyrészt mint vitaindító előadás 
meglehetős ellenkezést váltott ki, másrészt az olasz 
neorealizmus hatását taglalva és a hitelességet érintve ki 
kellett tekintenie a művészeti sajátosság kérdéseire is: 
„A komoly tárgyú mai filmben például már ritkábban 
találkozunk azzal a ,kiglancolt' realitással, amely az öt
venes évek elején divatban volt (és amely a vígjátékok
ban ma is burjánzik). Elég gyakoriak azonban, ha nem 
is általánosak, a fanyarabb ízek. A miliő és különösen a 
mellékszereplők ábrázolása hitelesebb. . ." 

Fábri Zoltán cikke - a Szakmai vitákról és néhány 
új magyar filmről címmel — bár alapjában azt kérte 
számon, hogy a Magyar Filmművészek Szövetsége 
(akkori neve szerint Filmművész Szakosztály) vélemé
nyének figyelembe vétele nélkül miért születnek dönté
sek, egészében nem mond ellent a szellemi élet lendüle
tének, sőt éppen azt fejezi ki. Ugyanis a cikkben a ma
gyar filmművészet egyik legjelentősebb rendezője (egy
ben a Magyar Filmművész Szövetség elnöke) három új 
magyar filmről fejtette ki véleményét, beszélve a művé
szeti hitelesség, a dramaturgia stb. problémáiról. S ez 
nemcsak elvontan igazolja a film művészet voltának 
előtérbe kerülését, hanem a szellemi élet aktivitását is 
mutatja. 

Egy társadalmilag nehéz - konszolidáló - helyzet
ben és az ötvenes évek első éveinek dogmatikus kultúr
politikája és illusztratív — sematikus alkotásai hatásától 
még nem független időszakban nemcsak szellemi lendü
letet kapott a filmélet, hanem a megújulás, a tovább-
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lépés útjának kereséseként a filmművészet sajátosságai
nak, a filmtevékenység szakszerűségének problémája is 
a figyelem középpontjába került. 

A filmszerűség kérdéséről szóló cikkekhez csatlakoz
tak a film és az irodalom kapcsolatának — a rendező 
szerepének — kérdésével foglalkozó írások. Ezeknél 
azonban jelentősebbek voltak azok, amelyek, némileg 
dramaturgiai oldalról indított vizsgálódással, a film és a 
valóság viszonyával, főleg pedig a konfliktus problémá
jával foglalkoztak. Ezeket a problémákat tanulmá
nyozva ugyanis a filmkritikának és a filmelméletnek — 
szükséges változásként — érintenie kellett a belső ábrá
zolás mélyítésének, mint a fejlődés egyik kulcspontjá
nak kérdését. Az ide vonatkozó írások közül jelentő
sebbek: Almási Miklós (Filmvilág, 1960. 15. és 17.), 
Gyertyán Ervin (Filmvilág, 1960. 11.), Bán Róbert 
(Filmvilág, 1960. 20.), Nemes Károly (Fümvüág, 1960. 
3. és 18.) cikkei. 

Gyertyán Ervin A konfliktus elmélete és gyakorlata 
című művében már kifejtette: „A konfliktus tehát nem 
idegen a szocialista társadalomtól sem, fakad a szocia
lista társadalomnak — mint minden eleven és fejlődő 
társadalomnak — a mechanizmusából, törvényszerű
ségeiből." 

Almási Miklós Konfliktus a filmben című írása még 
csak a filmbeli és a színházi konfliktus különbségét 
hangsúlyozta, Az elszalasztott konfliktus című tanul
mányában azonban kimondta: „. . . művészeink idegen
kednek a konfliktustól — érzik, hogy az összeütközés 
valódi robbanása kegyetlen az emberekkel szemben, s 
attól tartanak, hogy a mai életünk optimista fővonala 
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nem fejezhető ki egy szigorúan szerkesztett összeütkö
zésben." 

Bán Róbert még élesebben fogalmazott a Konfliktus 
logikája című írásában: „. . . vajon ez a mindenáron 
feloldó befejezés, a mindennemű élek és sarkok puha 
legömbölyítése nincs-e valahol rokonságban a kései pol
gári drámának a ,középfajúságra' való törekvésével?" 
Nemes Károly Filmművészet és társadalom című írásá
ban előbb a magyar filmek korszerűtlenségét érintette, 
mivel azok a bonyolult társadalmi mozgások vissza
adása helyett vulgarizáltak és sablonos dramaturgiai 
szerkezetű tézis illusztrációk lettek. Majd A belső drá
ma ábrázolásáról című cikkében ezt a gondolatot foly
tatva megállapította, hogy a filmekben megmutatkozó 
jelenségek nem hordozói a lényegnek, hanem illusztrá-
lói annak, s ez tarthatatlan, mert „Ma már a társadalmi 
ellentmondások egyre kevésbé nyilvánulnak meg külső
leg a nagy tettekben, szélsőséges cselekedetben. . . .a 
tudatban mennek végbe . . . a belső drámát elmellőzni 
és a külső megnyilatkozást túlzottan felnagyítani — el-
szegényítése az ábrázolásnak." 

Innen már csak egy lépést kellett tenni a kísérletezés 
jogának követelése (Nemes Károly A művészeti kísérle
tezésről című cikke a Filmvilág 1962. 13. számában), 
majd még később a fiatalok szerepének hangsúlyozása 
felé. 

Ez a néhány kiemelt probléma köré csoportosult 
cikk bizonyítja, hogy a szaksajtó jelentős lépést téve 
előre, felismerte a filmművészeti fejlődés nehézségeit és 
támogatta a haladását. S bár mindez a szellemi élet 
élénkülésének következménye is volt, magát a szellemi 
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életet egészében nemcsak az ilyenfajta „térnyitás" jel
lemezte. Olyan — egyáltalán nem jelentéktelen — meg
nyilatkozások is voltak benne, amelyek gátolták a film
művészet fejlődését. Ha nem önmagukért, hanem egy 
szintén létező hangulat jellemzése érdekében néhányat 
kiemelünk közülük, nem véletlenül kerülnek előtérbe 
azok, amelyek Makk Károly Megszállottak (1961) 
című filmjével foglalkoztak. Ez a mű ugyanis — mint 
később kiderül - egyik fordulópontját alkotta a ma
gyar filmművészet változásának. 

Galambos Lajos, a film írója, cikkében23 számot 
adott arról, hogy a Vízügyi Főigazgatóság hogyan pró
bált a legközvetlenebbül - és a pártközpontra apellálva 
— beavatkozni a forgatókönyvbe és megmásítani a fil
met. Ez egy állami szerv egyáltalán nem mellékes tény
kedése volt. Jellegzetesebb azonban az — mert a szelle
mi életre jellemzőbb —, hogy a filmen kívül állók mit 
láttak a filmművészet mozgásából. Mutatja ezt Veres 
Péternek Levél a miniszterhez — filmügyben című cik
ke, amely 1962-ben az Élet és Irodalom szeptember 
22-i számának hasábjain jelent meg. Az írás egy jelen
tős magyar író tollából — nyilvánvalóan nem marad
hatott figyelem nélkül. De ebben nemcsak a szerző sze
mélye, hanem hangja is szerepet játszott. Néhány rész
let elegendő ennek bizonyítására. 

„ . . . nem lehet törvényszerű az a jelenség, hogy — 
egyebek között — a mi filmjeink mindenki másénál 
rosszabbak, alpáribbak, ízléstelenebbek. . . Más orszá
gok, kezdő filmgyártók filmjei csak gyengék, sekélye
sek, érdektelenek, de a mieink ostobák, ízléstelenek és 
- minden." Ezek után - más filmek mellett — főleg 
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Makk Károly Megszállottak című művét elmarasztalva 
levonta a következtetést: „. . . inkább semmit mint 
rosszat! . . . De vajon felfedeztek-e már minden jót a 
világirodalomban? Mi minden rejtőzhetik még a kínai, 
indiai, maláji, arab, néger és indián irodalomban és tör
ténelemben?" Erre a műsorigény kielégítése kapcsán 
utalt, de forrásként leginkább a magyar életet hangsú
lyozta. 

Nyilvánvaló, hogy egy ismert író nyílt levele a műve
lődésügyi miniszterhez nagyobb jelentőséggel bírt az 
adott időben, mint bármilyen filmkritikusi vagy film-
teoretikusi tevékenység. S még ha vitatkoztak is vele, 
maradandó hatást gyakorolt. Az Élet és Irodalom 
1962. október 13-i száma filmkritikusi és olvasói reagá
lásokat egyaránt közölt. 

Szálkai Sándor Ne csak üssék a magyar filmgyártást 
címmel válaszolt: „Mi ez a stílus, mi ez a, vallom: magá
ról megfeledkezett hang? Hogy lehet ezt a komoly 
művészi vita igényével leírni? ! . . . bírálva dicsérhetne 
még más alkotásokat is. Például az Álmatlan évek, a 
Megöltek egy lányt, a Két félidő a pokolban vagy a 
Legenda a vonaton - ha még néha botladozóan is, de 
becsületes és részeredményeket már nyújtó művészi 
invenció dokumentumai. . . . Meg aztán a Megszállot
tak leszólásával is mellé lő Veres Péter... . Segíteni kell 
itt — még a bírálattal is! — a magyar filmgyártást. Nem 
fék nélkül ütni-verni!" 

Az olvasók levelei — legalább is a közölt levelek — 
általában Veres Péter mellé álltak. 

„Semmitmondó nyilatkozatok, cinkosnak látszó kri
tikák, egyre rosszabb filmek és egyre gyérebb közön-
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ség. Ezt látjuk mi nézők. . ." (Hollós Ferenc). „Elfárad
tunk igazán jó filmeket várni a magyar filmgyártástól." 
(Mátrai Miklós) „Az utóbbi évek filmjeire (nem bírálat
ként, hanem ténymegállapításként) azt lehet mondani, 
hogy közepes témák közepes kivitelben." (S. Korom 
Ágnes) 

Végül Dobozy Imre vállalkozott Töprengés filmügy
ben címmel (Élet és Irodalom, 1962. X. 20.) némi kor
rekcióra, de cikkében az általános megjegyzések miatt 
inkább a Veres Péterrel való egyetértés dominált. 
„Filmgyártásunk rászolgált a kritikára. Azt hiszem, leg
főképp azért, mert az elviselhetőnél jóval több olyan — 
jellegtelen — filmet produkál, amelyen inkább érződik 
a gyártás, mint a film levegője. . . . Veres Péter cikkét 
azonban hangja ellenére sem sorolom a szitkozódások 
közé. Gorombán ütött de végre is — egy sor vonatko
zásban — nem ütött rossz helyre." 

Veres Péter gorombán és sommásan — túlságosan is 
sommásan — nyilatkozott meg, de a közvéleményben 
volt ihlető forrása. S ha a Megszállottak nem is szolgált 
rá erre a túlzó kritikára, a magyar filmet egészében 
aligha illethette dicséret. Ebben az időben — 1962-ben 
— azonban már megindult a magyar filmművészet moz
gása. S erre nemcsak a kritikai észrevételek, a filmelmé
leti útmutatás ösztönözte a művészeti gyakorlatot, 
hanem az egyetemes filmművészet változása is, amely 
megérdemel egy kitekintést. 
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AZ ÜN. MODERN FILMMŰVÉSZET 
KIALAKULÁSA 

Megváltozott valóság — átalakult filmművészet 

A szellemi élet élénkülésébe beletartozott a világra való 
szabadabb kitekintés. Nemcsak a külföldi utazások vál
tak gyakoribbakká, hanem — a filmkritikai tudósítások 
mellett — a Filmművész Szövetség vetítései is számot 
adtak azokról a változásokról, amelyek az egyetemes 
filmművészetben keleten és nyugaton egyaránt végbe
mentek. Ezek a változások nem voltak jelentéktelenek; 
megváltozott a társadalmi szituáció és ennek megfele
lően a filmművészet jelentősen átalakult. 

Elsősorban a szovjet filmek megváltozott jellege kel
tett figyelmet, hiszen hivatkozási alapul szolgálhatott a 
magyar filmművészek számára. Ezt a hivatkozást nem
csak az alapozta meg, hogy a kulturális vezetés koráb
ban a szovjet filmre mint példaképre hivatkozott, ha
nem az, hogy a szovjet film — túllépve az illusztrativiz-
muson és a sematizmuson — biztosítékot nyújtott szo
cialista mivoltára. 

Természetesen a filmekkel kapcsolatban nincs szük
ség teljes elemzésre, csak azoknak a vonásoknak kieme
lésére, amelyekkel ezek a művek leginkább hatást gya
korolhattak a magyar filmművészetre. Ezeket az alko
tásokat ugyanis számtalan írás elemezte. Ugyanakkor a 
sematizmus-ellenesség rendkívül erős új hullámaival vi-
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szonylag kevés tanulmány foglalkozott, bár ezek fon
tos szerepet játszottak a magyar, sőt a szocialista film
művészet alakulásában. Erre leginkább egy lengyel 
filmteoretikus utalt 1959-ben — a szocialista realizmus 
ötvenes évek eleji értelmezéséhez kapcsolva az alkotást 
gátló kötöttségeket: „Amikor a szocialista realizmus 
szabályai még egyeduralkodók voltak nálunk, vala
mennyi lengyel filmművész egy olyan szélsőségesen 
bizarr filmről álmodott, amelyre teljes egészében a ro
mantika, az irrealitás, a mámor, a fantazmagória, az 
irónia és a lehetetlen helyzetek nyomják rá bélyegüket. 
Ez a film éppúgy szólhatott volna a kutyák nemi életé
ről, mint az ebéd utáni szieszta jelentőségéről vagy an
nak a betörőnek a történetéről, akit kirabolt a déli 
szél."24 Hát ha ennyire szélsőséges művek nem is szü
lettek a Szovjetunióban, például Mihail Kalatozov 
Szállnak a darvak (1957, Letját zsurávlji) című filmje 
nagymértékben eltért a korábbi háborús témájú szovjet 
filmektől. 

Az eltérés egyik fő mozzanata volt, hogy a film vál
laltan tragédiaként készült. A háború nem a dicsőség és 
győzelem szférája volt benne, hanem a halálé, a pusztu
lásé. Borisz halála után Veronika bánatát nem oldhatta 
fel semmi. A győzelem sem, legfeljebb a hazaérkező és 
szeretteikkel összetalálkozó emberek boldogsága befog
lalta őt egy kollektív érzelmi hullámba, amely elvisel
hetővé tette egyéni fájdalmát. 

A második szembeszökő mozzanat a negatív hősök 
ábrázolása volt olyan szovjet emberek között, akik 
nem bizonyultak ellenségnek. Márk gyáva, környezete 
mit sem törődik a háborúval és annak áldozataival, 
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csak mulatni vágyik. Mindez egyaránt vonatkozik a 
pénzért vett felmentésre, Borisz megtalált levelének ki-
nevetésére, sőt Veronika hűtlenségére is. 

Harmadikként említhető, hogy a Szállnak a darvak, 
oly sok patetikus vagy inkább álpátoszú film után, ár
nyalt lírai képet rajzolt. Azt az emberi nagyságot, ame
lyet a háború megkövetelt, a legközvetlenebb emberi 
élményben — a szerelemben — ragadta meg, anélkül, 
hogy a haza vagy a párt dicsőségéről különösebben szó 
esett volna. Éppen így volt mód a haza védelmét az 
emberi élet védelmével összekötni. 

Végül nyilvánvaló, hogy mindez nem volt lehetséges 
az illusztratív-sematikus filmek elszegényített művé
szeti eszközei segítségével. Ezért a hagyományos film
művészeti formanyelv aktivizálására került sor, amely
nek következtében a film speciális művészeti eszközei 
is részt vettek az élmény megteremtésében. Olyan fo
kig, hogy Veronika hűtlensége csak a bombázás pokol
hangulatában volt hiteles, mert a pusztulásnak a film
művészeti ábrázolása fogadtatta el azt, hogy a lány 
Márknál keres menedéket. 

A Szállnak a darvak nem annyira újat hozott, mint 
inkább alkotóilag rehabilitálta a szovjet filmen belül a 
filmművészet kozmopolitának és formalistának bélyeg
zett ábrázolási sajátosságait. Ez azonban olyan élesen 
szemben állt az illusztratív-sematikus torzulásokkal, 
hogy a Szállnak a darvak koncentrálta az ilyen irányú 
- de kevésbé észrevehető — törekvéseket. A Szállnak a 
darvak magyarországi bemutatójára 1958. júniusában 
került sor. A film májusban megnyerte a Cannes-i Film
fesztivál nagydíját, s bár a forgalmazás eredetileg az 
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őszi szovjet filmnapokra szánta, a közönség nyomására 
előbb műsorra tűzték. Ilyen fogadtatása néhány koráb
ban megismerhető és figyelemreméltó szovjet filmnek 
még nem volt. 

Jurij Ozerov Fiú (1955, Szín) című filmjét Magyar
országon már 1956. szeptemberében bemutatták. El
tekintve attól, hogy ebben az időben a valóság kritikája 
iránti igényeket nagyon nehéz volt kielégíteni, a film 
színvonala miatt sem tudta felkelteni az érdeklődést. 
Pedig igazságtalanságok sorozatát lehetett benne látni, 
amelyek egy fiúval történtek, közönyt, amely őt körül
vette stb. Ugyanez vonatkozik Vaszilij Ordinszkij -
1958 májusában bemutatott — Ember született (1956, 
Cselovjek ragyilszjá) című művére is. Ebben egy meg
esett lány kínlódik a benne csak nőt látó férfiak táma
dásai és környezetének közönye miatt. Olyan filmek 
voltak ezek, amelyeket alig néhány évvel korábban a 
szovjet művek között el sem lehetett volna képzelni. 
De az aktuális témához kapcsolódva, s mivel megvalósí
tásuk nem volt mentes bizonyos nehézkességtől, nem 
tudtak figyelmet kelteni. Sajátosan vonatkozik ez Gri-
gorij Csuhraj kissé művi filmjére, a Negyvenegyedik-re 
(1956, Szórok pervij), amelyben a fehérgárdista is meg
jelenhetett emberi vonásokkal, s kiváltotta egy vörös 
katonalány szerelmét. 

A szovjet filmben már az ötvenes évek közepétől 
megindult a változás, s ennek eredményei még az ötve
nes években eljutottak Magyarországra. Hatásukat a 
magyar filmekre azonban nem mechanikusan gyakorol
ták. Még csak nem is arról van szó, hogy miképpen 
vehette volna át a magyar film az egyetemes filmművé-
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szét tapasztalatait. Valóban termékenyen csak úgy 
tudta átvenni, hogy magyar anyagon — a magyar való
ság által meghatározott szemlélettel — szinte kísérlet
ként a magyar filmművészek is végigvitték azokat az 
újításokat, amelyekkel megismerkedtek. A hatás ösz
tönzővé válásához is szükség volt valamiféle megfele
lésre az ösztönző és az ösztönzött között. Ez a megfe
lelés nem egyszerűen a kritikai ábrázolás, a művészeti 
színvonal stb. volt — bár a színvonal a művészeti hatás 
feltételeként jelentkezett —, hanem az emberábrázolás 
előtt álló feladatok közös volta. Ezért emelte más fil
meknél hatékonyabbá a Szállnak a darvak-at Veronika 
nagyon gondosan kidolgozott, sokoldalú alakja, amely 
az árnyalatnyi rezdülések visszaadására is képes volt. 
Talán ez tette jelentőssé Szergej Bondarcsuk Emberi 
sors (1959, Szugyba cselovjeka) című, 1959 novembe
rében bemutatott művét is. Inkább Mihail Solohov — 
az eredeti mű írója — érdemének tudható be, hogy az 
Emberi sors hősének, Szokolovnak minden cselekvése 
emberileg motivált (s nem egyszerűen politikailag, még 
kevésbé csak valamiféle eszme által). 

A csehszlovák film első lendülete is megindult ebben 
az időben. Már elkészültek és Magyarországon bemuta
tásra kerültek olyan éles kritikai tendenciájú művek 
mint Ladislav Helge Apák iskolája (1957, Skola otcu) 
és Vaclav Krska Itt oroszlánok vannak (1958, Zde jsou 
lvi) című filmje (az elsőt 1958 májusában, a másodikat 
1959 júniusában mutatták be). Ezek azonban szinte 
ellensematikus hatással rajzoltak sötét képet olyan 
problémákról, amelyek az ellenforradalom után Ma
gyarországon már kisebb jelentőségűek voltak. 
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A lengyel lendület kezdeti művei közül, nem véletle
nül, Andrzej Wajda Csatorna (1957, Kanal - magyar
országi bemutató 1958 áprilisában) című filmje gyako
rolt legnagyobb hatást. Filmje ugyanis nem tapadt 
olyan szorosan a lengyel történelmi életanyaghoz, mint 
például Andrzej Műnk hősei. Wajda filmjében a szerep
lők a maguk emberi sorsával léptek elő, megmutatva az 
egyes magatartások különbségét egy különösen nehéz 
helyzetben. 

Federico Fellini Országúton (1954, La strada) és 
Cabiria éjszakái (1957, Le notti di Cabiria) című filmjei 
— 1958 szeptemberben illetve 1959 decemberben ke
rültek közönség elé — ismételten megmutatták, hogy 
az egyetemes filmművészet egy nemzeti filmművészet
re akkor gyakorolhat hatást (több más feltétel mellett), 
ha a benne jelentkező új tendencia érzékelhető és ért
hető, tehát az összefoglaló jellegű művek megjelenése 
vagy a tendencia teljesebb kibontakozása esetén. Ezért 
történhetett meg, hogy bár Fellini új utat nyitó művei 
megjelentek Magyarországon, Kurt Hoffmann Csoda
gyerekek (1958, Wir Wunderkinder) című filmje — be
mutató 1959 áprilisában — nagyobb szakmai érdeklő
dést váltott ki. Ennek bizonysága, hogy a fiatalok Ba
lázs Béla stúdiója külön vitát szentelt neki. A Csoda
gyerekek-ben megmutatkozó önirónián és szatirikus 
feldolgozáson kívül az alaptétel (csodagyereknek kel
lett lenni a túléléshez) kapcsolatot biztosított a film
mel. Akira Kurosawa A vihar kapujában (1950, Rasho-
mon) című, 1959 februárjában bemutatott műve köve
tésre ösztönző ihletet adott, bár aligha található rokon
ság a szamurájok világa és a magyar valóság között. A 
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film azonban az igazságkereséssel, az igazságok viszony
lagosságával, az igazságban kifejeződő különböző egyé
ni meglátásokkal foglalkozva egy költemény formáját 
nyerte el, tehát a nyelvi megújulásra fordította a figyel
met. 

A fenti alkotások összegező jellegű kulcsfilmek, de 
mégis csak kiragadott momentumai az ötvenes évek vé
gén lezajlott bemutatóknak. Jelentősebb náluk az egye
temes filmművészetnek az a fordulata, amely a hatva
nas évek elejére ment végbe (s amelynek filmjei némi
leg később jutottak a magyar művészek elé). Ez a for
dulat Federico Fellini, Francois Truffaut és a többi 
alkotó művészetéből teljesedett ki, és az ún. modern 
filmművészet létrejöttét eredményezte. (A modern jel
zőt abban az értelemben véve, ahogy azt például a fes
tészet egy nagy korszakára is alkalmazzák.) 

Az olasz neorealizmus nem egyszerűen nyomorgó 
embereket mutatott be pozitív hősként. Legjobb alko
tásai magukban a szereplőkben érzékeltették a tehetet
lenséget és kiszolgáltatottságot. A neorealista hősöket 
az tette tragikussá, hogy rendkívül keveset vártak a vi
lágtól, s ezért a kevésért is hiába tették a legnagyobb 
emberi erőfeszítéseket. Nem egyszerűen a társadalom 
kizsákmányoló és elnyomó jellege minősítette őket, ha
nem annak konkrét megjelenése saját életükben. Ezzel 
együtt közvetlen kapcsolatuk volt a társadalom alap
vető jellemzőivel, a társadalmi ellentmondás jelentette 
az ő közvetlen konfliktusukat is. A társadalom azon
ban változott, a forradalmi szituáció különben is el
múlt. S a társadalmilag passzív, szenvedő hősök sokaso
dása folytán az olasz filmben felvetődhetett a kérdés: 
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ha ennyien vannak és ennyire szenvednek, miért nem 
változtatják meg a szenvedésüket okozó társadalmat? 
A kapitalizmus ideiglenes stabilizálódása, a gazdasági 
lendület hamarosan — legalább is átmenetileg — létre
hozta az ún. Jóléti", „fogyasztói" társadalmakat, ame
lyeket általánosságban nem jellemzett a neorealizmus 
által mutatott nyomor. A széles tömegek életszínvona
lának emelkedése azonban nem jelentette a kapitalista 
társadalmak negatív ellentmondásosságának megszűné
sét. Így a nyugati filmművészetnek olyan körülmények 
között kellett negatív esztétikumokat kifejezni, amikor 
az életet nem jellemezte a látványos nyomor és elnyo
más. A nyugati filmművészek ennek a feladatnak meg
oldását az elidegenedés problémaköréhez kapcsolva vit
ték végbe. 

Az elidegenedés ez esetben a társadalom emberelle-
nességét, emberi lényegét, emberi világot elszegényítő 
voltát jelentette. Ez mutatkozott meg a fogyasztói jel
legben is, hiszen a világ emberi elsajátítása helyére a 
bírás lépett.25 Az emberi korlátoltság és torzulás ter
mészetesen a belső világ tényei voltak, akárcsak az 
ideálok elvesztése. Külsőleg legfeljebb pótcselekvések
ben és a mindennapi élettevékenység átszíneződésében 
jelentkezett ez a konfliktus. Következésképpen valami
nek a hiányáról volt szó, méghozzá belső hiányosság
ról, amelynek ábrázolása vizuális-auditív eszközzel 
meglehetősen nehéz volt. 

Bár a filmszakemberek tájékoztató vetítésén koráb
ban és több film volt látható, mint amennyi — valami
vel később — moziba került, a mozikban bemutatottak 
is képet adnak azokról a sajátosságokról, amelyek a 
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magyar filmművészetre hathattak. Mivel az egyetemes 
filmművészetben az új áramlat még csak kibontakozó
ban volt, ennek értékei nem rögtön váltak nyilvánvaló
vá, s így alkotásai is csak bizonyos késéssel kerülhettek 
a közönség elé. Michelangelo Antonioni Éjszaka (1960, 
La nőtte) című filmje csak 1965. I. 7-én volt látható 
Magyarországon, bár természetesen a filmszakemberek 
ismerték. 

1962-val bezárólag azonban megjelent a magyar 
mozikban az új irányzat néhány jelentős alkotása: 
1960. V. 19-én Francois Truffaut Négyszáz csapás 
(1959, Les quatre cents coups), 1960. X. 13-án Stanley 
Kramer A megbilincseltek (1958, The defiant ones), 
1961. IX. 14-én Luchino Visconti Rocco és fivérei 
(1960. Rocci e i suoi fratelli), s végül 1962. XII. 6-án 
Federico Fellini Az édes élet (1959, La dolce vita) 
című filmje. 

Ezek a filmek csak kezdetét jelentették a filmművé
szet átalakulásának, mégis megmutatták, hogy egy új 
irányzat van kibontakozóban. Antoine a Négyszáz csa-
pás-ban, amikor élményekkel telten ki akar törni szűk 
szellemi köréből, beleütközik az iskola korlátaiba, a 
tanítók és a szülők meg nem értésébe. John és Noag A 
megbilincseltek-ben szintén életük korlátoltsága ellen 
lázadnak. A néger a szüntelen és számára kötelező 
„igen uram" érintkezési forma ellen, a fehér a gyári 
munka egyhangúsága és robotja ellen. Lázadásban kul
minált Simone magatartása is a Rocco és fivérei című 
filmben. Környezetéhez hasonlóan lehetőségeket kap, 
sikert arat. Ezért lázadt még testvére, Rocco ellen is, 
akinek jósága és prédikációi nem elégítették ki. Mind-
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ezek a korlátoltságok elsősorban nem anyagi, hanem 
emberi, szellemi természetűek voltak, s a lázadások is 
egy belső kiteljesedésre irányultak, mégha ez nem is 
volt elszakítható a külső körülményektől. S nem vélet
lenül valamennyi lázadás kudarccal végződött. Ebben 
nemcsak külső, hanem belső okok is jelentős szerepet 
játszottak. Az Édes élet mutatja ezt a legpregnánsab-
ban. Főhőse, Marcello újra és újra nekikészül, hogy 
kitörjön abból az életformából, amely az erkölcsileg 
felbomló uralkodó osztály tagjait jellemzi, hogy a tár
sadalmilag hasznos és emberileg felemelő tevékenység 
felé forduljon. Ehhez azonban nincs ereje, sőt példa
képei is elpusztulnak. 

Ezekben — és az irányzathoz tartozó többi — filmek
ben a tőkés társadalom ellentmondásosságát már nem 
elsősorban anyagi nyomorúságként, az elnyomást mu
tatva ábrázolták, hanem úgy, hogy akadályozza az em
beri kibontakozást, mert a megfelelő ideálok hiánya, a 
meg nem értés, az emberek belső világának eltorzítása 
jellemzi. Természetesen így sem tűnt el az egyéni és a 
társadalmi közötti kapcsolat, de az előtérbe került új 
társadalmi ellentmondásoknak megfelelően közvetet
tebbé vált, amelyet csak bonyolultabb jelzésrendszerrel 
lehetett ábrázolni, hiszen az egyéni cselekvések nem 
anyagi kényszerből, hanem egyre inkább eszmei okok
ból fakadtak. Közben feltárultak az intézmények, az 
életformák stb. torzulásai. 

Ezzel megszűnt az egyéni cselekvések köznapi élet
ben megszokott egyszerű jelentése. Rocco jósága visz-
szájára fordul, amikor úgy akar teret adni bátyjának, 
hogy enged erőszakosságának. A mulatozások nem a 
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vidámságnak, hanem egy osztály bomlásának kifejezői 
Az édes élet-ben. A szereplők hátat fordítanak a való
ságnak, a szeretkezés sem a szerelem kiteljesedése, ha
nem üres szórakozás, virtus. Ahhoz, hogy ezek a szok
ványos jelentést nyert cselekvések a modern filmalko
tásokban belső állapotok és mozgások kifejezői legye
nek, szükség volt dramaturgiai átalakulásra is. A nagy 
drámai csúcsok csak részben maradtak meg. Eltűntek a 
külsőségekre épített cselekménnyel együtt, s helyükbe 
oldottabb ábrázolás került. Ez kiegészült azzal, hogy az 
adott jelenség viszonylatait e filmek teljesebben adták 
vissza, kiküszöbölték, hogy az alkotó erőszakosan bele
avatkozzék hősei életébe és ráerőszakolja véleményét a 
nézőre. Így a néző, a bonyolultabb ábrázolás miatt, 
nemcsak nagyobb aktivitásra kényszerült, hanem az ér
tékítéletben is nagyobb szerepet kapott. Mindez sajáto
san vonatkozott a szocialista filmművészet kibonta
kozó új irányzataira is. 

Bár Tengiz Abuladze filmje, az Idegen gyermekek 
(1958, Csuzsije gyátyi - bemutató: 1960. VIII. 11.) 
sokkal kevésbé volt feltűnő, mint például Grigorij 
Csuhraj Tiszta égbolt (1961, Csisztoje nyébo — bemu
tató: 1961. XI. 2.) című műve, mégis figyelemreméltó 
vonásokkal tűnt ki. Olyan nőt mutatott, aki nem haj
landó a szeretőjéhez férjhez menni, mert nem óhajt a 
férfi gyermekeinek mostohája lenni. S amikor a férfi — 
különösebb érzelmek nélkül — talál egy megfelelő fele
séget, azt és gyermekeit elhagyja szeretője miatt. A 
film pedig ezt a szélsőséges eseményt nem elítélőleg 
ábrázolta, hanem a szenvedélynek való kiszolgáltatott
ság tragikumaként. (Nyilvánvaló ennek jelentősége 
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olyan magyar művel szemben, mint Gertler Viktor Vö
rös tinta (1959) című alkotása. Ez a film elmarasztalja 
a szeretők tiszta érzelmeit egy szentimentálisan ábrá
zolt család nevében.) 

Szakmai vonatkozásban gyakorolt hatást Mihail Ka-
latozov Az el nem küldött levél (1960, Nyeotprávlen-
noje piszmo — bemutató: 1961. II. 2.) című műve. A 
rádióját elvesztő, nehéz természeti körülmények közé 
került geológiai expedíció tagjainak pusztulása nem a 
hagyományos — patetikus — módon jelent meg a néző 
előtt. A film a fény-árnyékoknak, a kamera folyamatos 
mozgásának olyan játékát nyújtotta, amellyel a drámai
ság mellett tiszta lírát teremtett. 

A Tiszta égbolt ezzel szemben az ábrázolás kritikai 
élével tűnt ki. 

Egyre inkább erősödött a lengyel filmművészet irán
ti érdeklődés is ebben az időszakban. Ezt főleg két film 
segítette. Andrzej Wajda Hamu és gyémánt (1958, Po-
piol i diamant — bemutató: 1961. V. 18.) és Jerzy 
Kawalerowicz Az éjszakai vonat (1959, Rociag - be
mutató: 1962. VI. 28.) című műve. Mindkét alkotás 
nemcsak egy új irányzatról tanúskodott, hanem ennek 
érett szakaszáról is, s arról, hogy a lengyel film legjobb
jai az egyetemes filmművészet élvonalába kerültek. 

A Hamu és gyémánt eszmei és művészeti gazdagságá
val csak igen kevés alkotás vetekedhet. Az a kép, ame
lyet a béke első napjáról adott Lengyelországban, nem
csak a részletező társadalmi keresztmetszetet foglalta 
magába, hanem azokat a drámákat is, amelyek lelki 
vetületét adták a külső viszonyoknak. Mindez nem ki
sebbítette a központi hős, Maciek drámájának lehetősé-
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gét, hanem újabb és újabb jelentésekkel gazdagította. 
Legfontosabb azonban a filmnek az a tanulsága, hogy 
az egyéni magatartásba még akkor sem lehet egysze
rűen beleolvasztani a társadalmi meghatározókat, ami
kor azok befolyása a kiélezett helyzet miatt igen köz
vetlen és erős. Maciek nem volt képes kitörni az őt 
gyilkossá tevő életformából, nem volt képes szakítani 
tévedéseivel, s a szemétdombon pusztult el. A néző 
szimpátiáját azonban mégsem vesztette el, mert — a 
pszichológiailag nagyon pontos és részletező ábrázolás 
— a néző életének részévé tette emberi drámáját. 

Az éjszakai vonat legalább ilyen nagy feladatra vál
lalkozott akkor, amikor — egy vonat és utasai magatartá
sának háttere előtt — szokványos szituációban muta
tott meg egy férfit és egy nőt, a külső cselekvések mini
mumával, de belső tragédiájuk érzékeltetésével. Jerzy 
és Márta a vonaton saját belső szegénységük miatt nem 
tudtak élni a lehetőséggel, hogy közel kerüljenek egy
máshoz, hogy jelentsenek valamit egymás számára. A 
rendező érzékeltette mindazt a fenntartást, bizalmat
lanságot, csalódásból fakadó tapasztalatot is, ami az 
emberek közé áll, és megakadályozza emberi énjük ki
teljesedését, emberi kapcsolataik létrejöttét. 

A belső élet előtérbe kerülése tehát az ötvenes évek 
végén, a hatvanas évek elején lassan az egyetemes film
művészet uralkodó tendenciájává vált. Ezt az átalaku
lást a valóságnak a filmművészet által tudatosítható el
lentmondásai és azok jellege váltotta ki. Ennek az alap
vető funkciónak megfelelve a magyar film mozgása is 
felfokozódott a hatvanas évek elején. E mozgás kon
centrálta az összes körülményt a fejlődés ösztönzőjévé, 
a filmművészeti mozgásra ható tényezővé. 

121 





A FILMMŰVÉSZETI 
FEJLŐDÉST SEGÍTŐ 
TÉNYEZŐK ÖSSZEGEZŐDÉSE 





A FEJLŐDÉSI KÖRÜLMÉNYEKET 
KONCENTRÁLÓ ERÖ 

A dramaturgia mozgékonysága 

A magyar film hatvanas évek elején bekövetkező jelen
tős lendületének, változásának körülményeit, forrásait 
és okait vizsgálva a következők állapíthatók meg: 

Az okok között a legjelentősebb helyet a társadalmi 
valóságnak utalásszerűén már jelzett (de a történelmi 
művekben és a pártdokumentumokban mélyrehatóan 
ismertetett) változása foglalta el. A konszolidáció és a 
mezőgazdaság kollektivizálása után a magyar valóságot 
nem jellemezték olyan éles és megkülönböztetetten 
csoportképző mozgások mint korábban. A szocializ
mus alapjainak lerakása előtérbe hozta az osztályharc 
új szféráját, a tudati területet. Növelte az egyéni fele
lősségérzet és aktivitás szükségességét. Szembeállította 
az egyént — és bizonyos mértékben minden egyes 
egyént - a társadalmi kérdésekkel, anélkül, hogy az 
egyszerű igenléssel vagy tagadással tudott volna állást 
foglalni, a társadalomban helyet találni. Az új helyzet a 
megismerésre is nagyobb feladatokat rótt, ezért nem 
véletlen a szellemi élet megélénkülése. 

A fejlődés okához tartozik az is, hogy a hagyomá
nyos filmművészeti ábrázolás az új helyzetben már 
nem volt megfelelő. Az új társadalmi ellentmondások 
tudatosítását nem volt képes megoldani, de az új hely-
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zet fokozottan megkövetelte a filmművészet segítségét 
— hiszen a filmművészetre is hatott a szellemi életet 
élénkítő befolyás. 

Az így megkövetelt változáshoz a szellemi élénkülés 
kedvező körülményeket teremtett - párhuzamosan a 
társadalmi mozgással —, csakúgy, mint az egyetemes 
filmművészet átalakulása a nyugati és a szocialista film
művészetben egyaránt. A kedvező körülmények lehe
tővé tették, hogy a filmkritika és a filmelmélet ismer
tesse az egyetemes filmművészet új eredményeit, illetve 
feltárja a hazai fejlődés nehézségeit. Ezzel a tudatosító 
munkával az egyetemes filmművészet fejlődési eredmé
nyei a magyar film mozgásához forrásul szolgáltak. 
Csakúgy mint a társművészetek, leginkább az irodalom 
eredményei (amelyeknek külön fejezetet kell szen
telni). 

Az okok, körülmények és források kedvező volta 
önmagában azonban nem lett volna elegendő a fejlődés 
adott lendületéhez. Ennek legfőbb forrásává az a kísér
letezés vált, amelyben a magyar film a hagyományos 
ábrázolással szembefordulva, attól egyre inkább elsza
kadva, új ábrázolási sajátosságokat hozott létre. Ezek 
révén emelkedett az egyetemes filmművészet szintjére, 
és teremtett önálló művészeti kapcsolatot a társadalmi 
valósággal. 

Az ún. modern filmművészet kialakulása előtt — te
hát az előtt a hullám előtt, amely a magyar filmművé
szetet a hatvanas évek elejétől érte el — az illusztratív
sematikus ábrázolástól való eltávolodás egyben a ha
gyományos filmművészeti ábrázolási módszerhez való 
közeledést is jelentette. 
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A filmművészet fokozott felhasználása propaganda 
célra, majd ennek elfajulása és — a kulturális vezetés 
szélsőségei és dogmatizmusa miatt — legerősebben ta
lán a filmművészetben jelentkeztek az agitációs, illuszt
ratív, sematikus alkotások. A film már kezdeti szaka
szában megmutatta, hogy különösen képes a tömeg
mozgás valószerű ábrázolására, lehetősége van arra, 
hogy a történelem alakulását közvetlenül tárja fel. A 
húszas évek szovjet filmalkotásai - de nem csak azok 
— bebizonyították ezt. A húszas években azonban a 
Szovjetunióban olyan dinamikus volt a társadalmi át
alakulás, hogy az emberi jelenségeknek szinte mind
egyikében tetten érhető volt a társadalmi lényeg. Ezért 
kezelhette őket a korabeli filmművészeti ábrázolás úgy, 
mint a társadalmi lényeg közvetlen megnyilvánítóit és 
építhette be az alkotások drámai anyagába ilyen kizá
rólagosjelentéssel. A harmincas években azonban jelen
tősen megváltozott a helyzet mind a szovjet, mind az 
egyetemes filmművészetben. 

A Szovjetunióban a teljes átalakulást hozó társa
dalmi változásokhoz a harmincas években az emberi 
változásokkal kellett felzárkózni, megfelelve az új tár
sadalmi viszonyok követelményének. Ebben az évtized
ben a jelentőségét megtartó amerikai és francia filmmű
vészet olyan társadalmi feszültségekkel került szembe, 
amelyek nem mutatkoztak meg minden emberi maga
tartásban, minden emberi jelenségben, bár széles ér
vénnyel hatották át az életet (gondoljunk a francia 
Népfront győzelmére és bukására, a Roosewelt-féle 
New Deal nehézségeire, majd a háborús fenyegetésre). 
A kor alapvető konfliktusait a filmművészet nem volt 
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képes visszaadni a dokumentumfilm ihlette Szergej 
Ejzenstejn és mások művére jellemző alkotó módszer
rel. A közvetlenül megjelenített társadalmi mozgások 
és tények helyét átvették a mindennapos emberi drá
mák (szerelmi témájúak és mások), amelyek élményük 
szerint egyeztek az uralkodó hangulatokkal. A társa
dalmi mozgások nem jelentek meg közvetlenül a fil
mekben (a tények sem igen), de a hangosfilm nagyobb 
teljessége és életszerűsége új szintre emelte az ember-
ábrázolást, ezzel a szituáció és a hős révén módot adott 
a társadalmi szféra hatásának érzékeltetésére is - bár 
az alkotó ezeket nem kapcsolhatta közvetlenül a társa
dalmi konfliktusokhoz. 

Az ábrázolás ilyen sajátosságain az olasz neorealiz-
mus nem változtatott, pedig a háború utáni nyomor 
bemutatását vállalva nem is mentesíthette az életszitu
ációkat a társadalmi jellemzők visszaadásától. A hang
súly azonban a nyomor emberellenességén volt, nem 
pedig forradalmi programot követelő jellegén. Mutatja 
ezt az a tény, hogy a legjelentősebb neorealista filmek 
hősei szenvedő és nem lázadó hősök voltak. A lázadás 
gondolata általában a nézőben fogalmazódhatott meg, 
a filmekben látott kiúttalanság hatására. 

A némafilmek viszonylag egyszerű jelrendszere érvé
nyesült — de már minden művészeti erő nélkül — az 
illusztratív-sematikus művekben, amelyek minden ké
pükkel, hősükkel stb. folyamatosan egyetlen tanulsá
got kívántak hirdetni. Ezzel a valóság — mint a film
művészeti ábrázolási közeg alapja — ezekben a filmek
ben elvesztette életszerűségét, hitelességét. Nemcsak 
azért, mert a filmművészet már túllépett ezen az ábrá-
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zolási szinten, hanem azért is, mert a valóság az ötvenes 
évek végén Magyarországon általában nem adott alapot 
a túlságosan leszigetelt, leegyszerűsített ábrázoláshoz. 
Kétségtelen, hogy a társadalmat politikailag az ellenfor
radalom legyőzése és a konszolidálódás ténye jellemez
te, majd gazdaságilag és politikailag egyaránt a mező
gazdaság kollektivizálásának aktusa, de mindez egy
részt igen sokfajta érzést váltott ki, másrészt mint min
den társadalmi megrázkódtatást követő életszituáció, 
az ötvenes évek végi magyar helyzet is felvetette a ho
gyan tovább, hogyan élni, hogyan cselekedni kérdéseit 
igen sok ember számára. 

Az emberábrázolás szerepe azért vált egyre fontosab-
bá, mert a valóság bonyolult képét az ötvenes évek 
végének magyar filmje nem adhatta másképpen vissza, 
csak úgy, hogy az uralkodó hangulatokat az emberi 
magatartások teljességén át érzékeltette. A forradalmi 
szituációk, a társadalmi ellentmondások kiéleződései 
mindig leegyszerűsítik a helyzetet, mert az általános 
érvényű és minden mást elnyomó konfliktusok külső
ségeikben is közvetlenül jelennek meg. Egy stabilabb 
szituáció inkább a cselekvések sokféleségének kedve. 
Ezért a magyar film a mezőgazdaság kollektivizálása 
által ihletett műveiben sem köthette össze közvetlenül 
az emberi magatartásokat a világ változásának nagy 
kérdéseivel. Az emberábrázolás új szintje viszont meg
követelte az alkotás jelrendszerének nagyobb összetett
ségét, az általa hordozott jelentés nagyobb bonyolult
ságát. Ez időlegesen elérhető volt a hagyományos for
manyelv aktívabb felhasználásával, a harmincas évek
ben kialakult alkotási mód hatékonyságának kihaszná-
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lásával stb., de nagyobb időegységben mindez kevésnek 
bizonyult. 

A valóság bonyolultabb ábrázolást követelt meg a 
filmművészettől. A filmalkotás valóságnak való megfe
lelését bonyolultabb ábrázolásban nem lehet elintézni 
egyszerűen a filmek tanulságra élezett hasonlóságával. 
Az alkotás a valóság viszonylatainak visszaadásával 
(strukturálisan) felel meg az életnek — teret engedve a 
hősök belső világa viszonylagos önállóságának is. A ma
gyar filmművészet fent leírt irányzatai, bár tartalmaz
tak ilyen ábrázolásra irányuló törekvéseket, nem ez 
volt az uralkodó bennük. Ezért a magyar filmművészet 
1957 és 1962 közötti szakaszának — filmtörténetileg — 
legjelentősebb.művei nem a fenti tendenciák kiteljesí-
tői lettek, hanem azoktól némileg különbözők — bár 
velük közös vonásokat is tartalmaztak. 

Bármennyire nem képes a film a valóság teljességét 
visszaadni, bármennyire érvényesül benne a feltételes
ség, általában mégis csak a valósággal — a valóság darab
jaival — ábrázol. Tehát nagy mértékben épít arra a 
szemléletre, arra a reagálásra, amely a mindennapi élet
ben a valóság ilyen vagy olyan jelensége kapcsán kidol
gozódott. Következésképpen a film megítélésében min
dig alapvető — részleteiben és egészében egyaránt — a 
valósággal való hasonlóság. Az ábrázolást meghatározó 
alapállás, eszmei koncepció is olyan mértékben részesül 
elismerésben, amilyen mértékben lehetőséget ad a né
zőnek a valósággal való összekapcsolására formai vonat
kozásban is. 

Mindez viszonylag egyszerűen és hatásosan megy 
végbe azokban az időszakokban — azokban a dinami-
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kus társadalmi szakaszokban —, amelyekben az egyéni 
magatartások szorosan kapcsolódnak a társadalmi lé
nyeghez, azt közvetlenül fejezik ki. Egy adott társa
dalmi szituáció lényege — lényeges ellentmondásai — a 
háborúban, a forradalmi harc idején, a nyomor vagy 
elnyomás szélsőségei közepette a jellegzetes egyéni ma
gatartás meghatározását általában közvetlen anyagi erő
vel is megvalósítja. Azokban a társadalmi helyzetekben 
viszont, amelyekben ilyen közvetlen kényszerítő erő 
nem érvényesül, az egyéni magatartás meghatározásá
ban sokkal nagyobb szerepet játszanak a szellemi té
nyezők, az eszmék. Ilyen korszakokban a filmalkotá
soknak a fizikailag érzékelhető anyagi folyamatok — az 
ezekben vagy ezek kapcsán kifejeződő egyéni pszichi
kumok — mellett eszméket is meg kell jeleníteniük. 
(Nem a mű mondanivalóját képező eszmei tartalom
ként, hanem úgy, mint a hősök cselekedeteit jelentős 
részben befolyásoló tényezőt.) Olyan eszméket, ame
lyek az adott időszakban a a magatartások igen lénye
ges befolyásolói. 

Az eszmék objektív léte kétségtelen. (Elegendő arra 
gondolni, hogy az isten kitalált eszméje milyen erővel 
hat, és hogyan teremt intézményt magának az egyház
ban.) Az eszmék szerepének megítélése az egyén maga
tartásának meghatározásában azonban már nem olyan 
egyszerű, mint az anyagi tényezők által gyakorolt be
folyásolás, s nem is olyan könnyen ábrázolható. A 
magatartás eszmei meghatározottságával kapcsolatban 
már nem használ a valósággal való összehasonlítás. Az 
ábrázolás azért válik könnyen illusztratívvá, mert egy-
egy eszmének az egyéni magatartásra gyakorolt hatását 
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a filmek úgy ábrázolják, mint az anyagi tényezőkét — 
az adott helyen és időben szinte kizárólagosnak, min
dent determinálónak mutatva. Ez kihat azokra a konf
liktusokra, amelyek a cselekmény indítékaiként a drá
mai mozgást kiváltják. Azokban a szituációkban, ame
lyekben a társadalmi és az egyéni együtt és közvetlenül 
jelenhet meg, a hős cselekvését kiváltó konfliktus telje
sen vagy majdnem teljesen azonos lehet azzal az alap
vető társadalmi ellentmondással, amelynek tudatosítá
sára a filmalkotás vállalkozik. (Teljes egybeesés azért 
nem lehetséges, mert a társadalmi ellentmondás emberi 
konfliktusként mindig valamelyest módosul.) Amikor 
viszont az egyéni magatartás és a társadalmi lényeg 
kapcsolata nem szoros és közvetlen, hanem eszmék so
rán keresztül valósul meg, az egyéni cselekvést kiváltó 
ellentmondás lehet — sőt gyakran szükségszerűen lesz 
— független attól a társadalmi ellentmondástól, amely 
csak az eszméken keresztül hat, s amely a mű alap
eszméjét is meghatározza. 

(Az alapeszme tisztázásához figyelembe kell venni a 
következőket: a filmalkotások — ha feltételezzük, hogy 
ábrázolásuk igazságra törekszik — hőseik magatartását 
aszerint minősítik esztétikailag szépnek, hősiesnek, tra
gikusnak, komikusnak, szánalmasnak stb., hogy meny
nyire felelnek meg a haladást megvalósító társadalmi 
mozgásnak, hogyan kapcsolódnak a társadalomhoz. Az 
esztétikailag pozitívnek vagy negatívnak ítélt egyéni 
magatartásnak ez a társadalmi, lényegi viszonyítottsága 
ad alapot ahhoz, hogy a főleg érzelmi hatású alkotás 
gondolatilag is megfogalmazható legyen. Ebben a gon
dolatban lényegében az az ellentmondás és értékelés 
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fogalmazódik meg, amely az esztétikai minősítésnek — 
a műalkotás létrehozásának — ihletője volt.) 

A filmalkotásban tehát a hősök magatartása nagyon 
gyakran nem a társadalmi lényeggel szembesül, hanem 
csak az azt többé-kevésbé, közvetve vagy közvetlenül 
kifejező eszmékkel. Ez a szembesülés a hősökben nem 
feltétlenül tudatosul, hanem gyakran csak — a leglénye
gesebbekhez képest - másodlagos konfliktusok által 
kiváltott cselekvésük révén válik nyilvánvalóvá. Ezért 
(és az emberi belső világ viszonylagos önállósága miatt) 
az alapvető társadalmi ellentmondások az ilyen művek
ben (az egyéni és a társadalmi közvetlen egybeesésének 
nem kedvező szituációban keletkezett művekben) nem
egyszer körülményesen fejeződnek ki, sőt gyakran 
ellepleződnek. Az ennek elkerülését célzó szándék ve
zet vissza az illusztráláshoz — az agitáció erejének érvé
nyesítése érdekében. A hagyományos ábrázolási mód
hoz való visszalépés tehát a külsőségesség veszélyével 
együtt az illusztrálás, a sematizmus veszélyét is hozta. 
A társadalmi változás joggal követelte meg a filmművé
szettől az átalakulást a megfelelő ábrázolás érdekében. 
Azt az átalakulást, amely csak a kísérletezés hosszas 
folyamatában mehetett végbe. 

A kísérletezés eredményeként a filmművészeti ábrá
zolásban legpregnánsabban a dramaturgia változott 
meg, azaz a hősök és konfliktusok jellege alakult át. 
Szükséges tehát az átalakulás fő tényezőjét jelentő hős 
-konfliktus viszonylatra külön, elméleti igénnyel is 
kitekinteni.26 

A korai (tízes évekbeli) és a késői (hatvanas évek
beli) filmelméleteknek van egy közös pontja: legjelen-
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tősebb képviselőik a filmre mint történésre tekintenek. 
Szerintük a közönséget a filmhez éppen az vonzza, 
hogy tanúja lehet, amint valakivel vagy valakikkel tör
ténik valami. A történéshez hősök kellenek, a hős pe
dig meghatározott szituációt és cselekvést tételez fel. 
Az esemény a filmben a cselekvés révén válik törté
néssé. A hős — cselekvés — szituáció, mint dramaturgiai 
képlet azonban semmitmondó az emberábrázolás film
művészeti színvonalának és a három tényezőt összekap
csoló erő jellegének ismerete nélkül. Ezt kell figye
lembe venni az összefüggés elvi tisztázásakor. 

Az ember léte önmagában nemcsak biológiai és 
pszichológiai, hanem társadalmi mozgást is jelent, mert 
létezése tényének, magatartása mozzanatainak társadal
mi oka van. Ez a társadalmi mozzanat azonban általá
ban csak viszonylagos teljességben ragadható meg. Sőt 
a filmen nem az élő ember jelenik meg, hanem csak a 
képe. A filmalkotásban nem maga az ember asszociál-
tat mozgásra, magatartásra — s ennek társadalmi meg
határozottságára —, hanem a mozgás, a magatartás ele
meinek megjelenése váltja ki az ember képzetét. Az 
életben az emberi magatartás, az emberi cselekvés kö
zéppontjában maga az ember áll, akinek megjelenése 
magától értetődően asszociáltat mozgásra, cselekvésre. 
A filmben a cselekvés mögül, annak révén tűnik elő az 
élő ember. Ezzel összhangban az emberábrázolás meg
felelő szintjét a filmművészet akkor tudta biztosítani, 
amikor az emberi magatartás miértjét társadalmi mély
ségekig volt képes feltárni, amikor a magatartást társa
dalmilag hitelesítette. A cselekvés előtérbe kerülése 
(abban a lehatárolásban, amelytől a film nem tud elte-
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kinteni, mert különben egyenlő lenne az élettel), magá
val hozza a mozgás oka iránti érdeklődés felfokozását a 
filmművészeti ábrázoláson belül. Ezt a kérdést nem le
het elintézni azzal, hogy a mozgás oka mindig valami
lyen ellentmondás, sem azzal, hogy a filmművészet fel
adata a társadalmi ellentmondások tudatosítása, mivel 
a művészeti konfliktus nem egyenlő egyszerűen a való
ság ellentmondásaival (bár számtalan illusztratív alko
tás ezt cáfolni látszik). A különbség érzékeltetésére há
rom mozzanatot kell kiemelni. 

A művészeti konfliktus úgy viszonyul a valóság el
lentmondásaihoz, mint valamely szaktudomány által 
megfogalmazott igazság a valóság összefüggéseihez és 
mozgástörvényeihez. Az igazság egy vetületét adja a 
jelenségnek, de azt megismerő jelleggel. 

A művészeti konfliktusban különös erővel érvénye
sül az ellentétek egysége és harca tétel, mivel a maga
tartásnak, mint alternatív cselekvésnek van jelentősége. 
A film a maga fényképszerűségével lehetségessé emeli 
az ellentmondásnak azt a pólusát — illetve az ennek 
megfelelő magatartást —, amelynek lehetőségét esetleg 
még az életben nem ismerték fel. 

Annak ellenére, hogy egy adott konfliktushoz kap
csolódó magatartás alapjában véve egyirányú — tehát 
meghatározott tendenciával bír —, a film legalább is 
viszonylagos teljességgel igyekszik megrajzolni a szemé
lyiséget, hogy a hitelességet (és az alternatívát) bizto
sítsa. 

Következésképpen a konfliktus a filmművészetben 
nem egyszerűen mozgást kiváltó tényező, hőst megha
tározó mozzanat, hanem filmművészeti valóságot te-
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remtő erő, ha az életben még esetleg fel nem ismert 
lehetőség válik általa valóságossá a filmalkotásokban. 

Nem a filmhős a kiindulópont, hanem az a társadal
mi szituáció, amelynek lényege (mint uralkodó vagy 
uralkodóvá váló ellentmondás) egy új valóság lehetősé
gét tartalmazza. Ezt a lehetőséget csak az emberi tevé
kenység változtathatja valósággá. Ez indokolja a film
művészet közbeiktatását úgy, hogy a sokszor még csak 
csírájában lévő ellentmondást konkrét, érzékletes társa
dalomváltoztató életként mutatja be, valóságos emberi 
tevékenységként képzelteti el, tehát az ellentmondást 
kibontva változtatásra mozgósít. A művészeti konflik
tus nem annak a vizsgálatnak a kezdete, amelynek tár
gya a társadalmi lényeg hatása az egyéni magatartásra 
(ehhez a szociológia szükséges), hanem világot teremtő 
erővel magában a filmben születik (ahogy az igazság 
születik a tudományban). Ezért a hős a filmben par 
excellence esztétikai, nem pedig pusztán dramaturgiai 
kategória. Nem a társadalmi ellentmondás valamelyik 
pólusának képviselője, hanem maga is ellentmondások 
hordozója. Enélkül nem lenne elképzelhető cselekvése 
(mozgása) sem. Tehát — ismét megállapítva — különb
ség van a filmalkotás által tudatosított társadalmi el
lentmondás és a filmhős cselekvését konkréten kiváltó 
ellentmondás között. A kettőt a művészeti konfliktus 
kapcsolja össze. 

A hős és a konfliktus általános összefüggése érvényes 
a szocialista hősre is. A szocialista hős annak következ
tében jött létre (túl a kapitalizmus ellentmondásai által 
nyújtott lehetőségen), hogy van szocialista környezet 
és vannak erre jellemző ellentmondások, amelyek vi-
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szonyítási alapot jelentenek az életszféra esztétikai 
minősítéséhez. A szocialista filmhős is az egyének által 
realizálható társadalmi — emberi lehetőségeket tárja 
fel. 

Miután azonban a társadalmi lényegnél az az élet
közeg, amelyben a lényegi változások megnyilvánul
nak, lassan alakul át, a szocialista filmművészet sem 
teljes szakítás útján jön létre, hanem szoros kapcsolat
ban a kapitalista környezetben kialakuló haladó — tár
sadalomkritikus stb. — filmművészettel. Ezért lett a fel
szabadulás utáni magyar filmművészet alapvető jellem
zője a népi rétegek (parasztok, munkások) emberként 
való elismertetése mellett az, hogy megmutatta a feu-
dálkapitalista viszonyok elleni lázadást. 

A haladótól a szocialistáig nehéz eljutni. Ez vezette 
— objektíve is — a magyar filmet az illusztratív-sema
tikus ábrázoláshoz. A filmhős nem szakadhat el a konf
liktustól, a kettő együtt pedig attól a társadalmi ellent
mondástól, amely őket minősíti. Az esztétikailag minő
sített hősnek és konfliktusnak ugyanakkor még kell 
tartania valószerűségét, hitelességét. A hatalom kérdé
sének eldőlésével (a proletárdiktatúra létrejöttével), a 
szocialista termelési viszonyok kialakításával (államosí
tás, kollektív mezőgazdaság stb.) a társadalmi lényeg, 
az uralkodó ellentmondások nagymértékben megvál
toztak. A szocialista átalakulás azonban még nem mu
tatkozott meg általánosan az életformában, a közgon
dolkozásban stb. Sőt az új helyzet egyik alapvető el
lentmondása éppen a megváltozott társadalmi lényeg és 
az attól elmaradt egyéni viszonyok, magatartások kö
zött keletkezett. Ugyanakkor a társadalmi változás ál-
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tal képviselt haladásnak elsősorban a pozitív hősök fe
leltek meg. Az így előállott nehézséget a magyar film
művészet — mint más művészetek is — nem tudta azon
nal áthidalni, ezért a társadalmi lényeget spekulatív hő
sökkel illusztrálta. Az ellentmondással való viszonyítás 
helyett kizárólag az ellentmondás nyújtotta lehetőséget 
vette figyelembe. A társadalom nem volt híjával a lehe
tőségeknek, de ezek csak emberi küzdelmekben, cse
lekvésekben válhattak valósággá. 

Az illusztratív-sematikus ábrázolás fenti sajátosságai 
művészeti szinten mint a kritikai mozzanat hiánya és 
az emberábrázolás hiányossága jelentkezett. A magyar 
filmművészetben az illusztratív-sematikus ábrázolástól 
való eltávolodás csak a kritika vállalásával és az ember
ábrázolás új szintjével volt biztosítható. 

Bár az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején a 
magyar filmművészetben — különösen az emberábrázo
lás tekintetében — tovább folyt az új szinthez segítő 
próbálkozás, s a kritikai ábrázolás tekintetében sem 
történt visszalépés, a hős és a konfliktus összefüggése 
megteremtésében az agitatív célok mégis zavart jelen
tettek. Amikor mindenfajta negatívummal az egyéni 
parasztok az egyik oldalra, mindenfajta pozitívummal 
(vagy egyszerűen a negatívumok hiányával) a kollektí
ven gazdálkodók a másik oldalra kerültek, az ellent
mondásban rejlő lehetőség anélkül a drámát biztosító 
emberi küzdelem és tevékenység nélkül hangsúlyozó
dott, amely a lehetőséget valósággá változtatja. Ebből 
adódott az illusztráló, sematizáló tendencia továbbélé
se, sőt — talán lehet mondani — bizonyos újjáéledése is. 
Az újjáéledést ösztönözte az 1957-et követő konszoli-
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dáció és társadalmi lendület (a mezőgazdaság kollek
tivizálása, mint a szocialista forradalom második nagy 
ténye) által megintcsak megkövetelt igény a pozitív hő
sök iránt. Ezt az igényt azonban már csak a megválto
zott magyar filmművészet tudta kielégíteni. Sőt azt le
het mondani, hogy a magyar film változása bizonyos 
mértékig — ha nem is teljes egészében és más tényező
ket kiiktatva — az új, pozitív, szocialista hősök megte
remtése nevében ment végbe. Az idősebb alkotói gene
ráció tagjainak műveiben csakúgy, mint a fellépő új, 
fiatal generáció rendezőinek próbálkozásaiban. Ennek 
nyomon követése azonban már megköveteli a rendezők 
vagy a műhelyek szerinti vizsgálódást. 
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A M A G Y A R FILMMŰVÉSZET 
ÁTALAKULÁSÁNAK 
ELSŐ LÉPÉSEI 





ÁRNYALATOK ÉS FORDULATOK 

A tagolás értelmetlensége 

A filmalkotások nem a filmművészet fejlesztése, hanem 
a valósággal való esztétikai-művészeti kapcsolat nevé
ben jönnek létre, s igen kevés akad közöttük, amelynek 
haszna csak a filmművészet átalakításához való hozzá
járulásban merülne ki. Mégis — vagy éppen ezért, mert 
a művészeti-társadalmi funkció megfelelő végrehajtásá
val — egyes alkotások szerepe nagyobb a művészet elő-
remozdításában az adott időszakban, míg másoké (a 
valósággal való kapcsolatuk gyengesége miatt is) el
enyésző. A fejlődéshez jelentősen hozzájáruló művek 
rendezőinek alkotása nem szűnik meg a filmművészet 
fejlődéséhez való hozzájárulás után. Éppen ezért értel
metlen lenne alkotásaik sorából csak az ilyen műveket 
kiemelni, a többit pedig külön tárgyalni. Egyrészt mert 
egyes műveik is jobban megmagyarázhatók az egy kor
szakon belül készült összes jelentős alkotásaikból, más
részt mert a filmművészet fejlesztését tekintve az egyes 
műveknek nincs kizárólagossága, s a filmek hatásának 
sincs merev határa. Legalább korszakosán az adott mű
vész összes, az alapvető művészeti funkció szempontjá
ból jelentős művét érdemes tárgyalni. Ez nem szünteti 
meg egyes alkotóknak és filmeknek azt a minősítését, 
hogy a filmművészet fejlődéséhez az adott időszakban 
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- akárcsak árnyalatnyilag vagy éppen jelentős fordula
tot segítve — jobban hozzájárultak, mint más rendezők 
és más filmek. Ez a hozzájárulás lehet csoportosítási 
szempont, bár nem válhat kizárólagos kritériummá. 

Az egyes művészek és műhelyek alkotásainak felso
rakoztatása már önmagában is vall arról a szerepről, 
amelyet a magyar filmművészet fejlődésében ezek ját
szottak, de a tények ismertetésén túl szükség van elmé
leti összegezésre is. Ugyanis bármennyire azonos tör
vényszerűségek szerint megy végbe a filmművészeti át
alakulás, a hely és idő annyi sajátosságot eredményez, 
hogy ezzel külön számolni kell. Az elméleti összegezés 
ezenkívül is szükséges, mert a filmművészeti fejlődés
ben nincsenek mechanikusan kategorizálható jelensé
gek. Párhuzamosságok, összegeződő együtthatások, 
sokszor csak árnyalatnyi változást okozó kölcsönkap
csolatok stb. érvényesülnek, amelyeknek szerepe ön
magában nem válik nyilvánvalóvá. 
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MÁRIÁSSY FÉLIX 

A keresés folytatása 

Máriássy Félixet igazán a Rokonok (1954), a Budapesti 
tavasz (1955) és az Egy pikoló világos (1955) tették 
rendezővé, azonban a Szabóné (1949) — mint első 
munkásfilm — nyoma nem tűnt el művészetéből. Az a 
tanulmány, amelyet feleségével és forgatókönyvírójá
val, Máriássy Judittal végzett hosszú éveken át Csepe
len, 1956 után módot adott a Máriássy házaspárnak 
egy hasonlóan társadalmi töltésű vizsgálódásra. Ez 
azonban kiegészült olyan eredményekkel, amelyeket az 
emberi magatartások megfigyelésében már a Rokonok
ban felmutattak. A két mozzanat — a munkástémában 
tett próbálkozások és az emberábrázolás elmélyítése — 
már eleve bizonyos változásokra utal. Máriássy Félix 
nagyon érzékenyen reagált az ellenforradalom utáni 
helyzetre, de az új művészeti korszakhoz már csupán 
egy előkészítő gesztussal járult hozzá. 

„Külvárosi legenda" 

A Külvárosi legendá-t (1957) rendezője Máriássy Félix 
és a forgatókönyvíró Máriássy Judit 1956-os élményeik 
hatására eredetileg aktuális tematikájú filmként képzel-
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ték el, és csak az alkotás folyamán kapott tanácsokra 
helyezték át cselekményét a harmincas évekbe.27 Az 
egyik budapesti kerületi pártbizottság kívánságára 
azonban így is megszüntették a film forgalmazását. 

Ezt az éles reagálást a Külvárosi legenda munkás
hősei (egy XIII. kerületi bérház lakói) váltották ki. A 
pénzért legyet ivó fiú, a prostituált, a feleségét verő 
munkás, a kártyázók, a hibbant öregasszonyt csúfolók, 
a lopás alkalmával besúgásra kész, féltékeny fiú, a ré
szegek körképe, illetve az, hogy senki sem avatkozott 
bele a verekedésbe, mert az egy lakáson belül folyt. A 
párt lapja így sommázta a kifogást: „Lelketlen, részvét
len emberek a munkások is, akik hideg közönnyel né
zik végig, hogyan tiporja el a munkás a munkást."28 A 
filmben ugyan jelentős helyet kapott a munkások ilyen 
ábrázolása — éppen az ellenforradalmi élmények hatá
sára —, de a középpontban egy szerelmi történet állt. A 
villamoskalauz Pista lírai szerelme egy férjes asszony, 
Annus iránt. Pista megszánja Annust, akit férje, Benkő 
állandóan megver. A szánalmat hamar felváltja a szere
lem, amelynek tisztaságát Pista állandóan hangsú
lyozza. Amikor Pista és Benkő között verekedésre ke
rül sor, mert a fiú meg akarja védelmezni az asszonyt 
férjétől, természetesen Pista marad alul, de Benkő el
viszi feleségét a házból. Költözködésükkor Pista érzései 
mintha teljesen megszűntek volna. 

„Annus:. . . hát ne haragudjon rám Pista. 
Pista: Ugyan, szevasz, aztán jó légy. 
Annus: Isten áldja." 
De Pista már szól is hátra barátjának, figyelmet sem 

fordítva a síró Annusra, akit — ez esetben Pistánál sok-
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kai érzékenyebben reagálva - a férje vigasztal: „Elmú
lik anyus. . ." 

A szerelmi állapot és a teljes érdektelenség kont
rasztja olyan cinizmust érzékeltetett, amely mögött 
nem lehetett nem megérezni — a munkáshősökről 
adott sötét kép közegében — a csalódást, s ezzel a tilta
kozást az ilyen állapot ellen. Az élmény igaz volt, de 
művészeti kifejezéssé koncentrálása, túl a dekompo-
náltságon, nem esett egybe azzal a lendülettel, amely 
az ellenforradalom legyőzését és a konszolidálódást 
hozta meg. 

A Külvárosi legenda érintette az adott időszak egyik 
legfontosabb élményét, de nem érintette — magában a 
film drámai anyagában — a csalódást kiváltó negatívu
mok okait és körülményeit. Tehát a steril ábrázolás 
párosult a hősök világának bizonyos gazdagságával. De 
azok a tulajdonságok, amelyek érzékelhetően nem a 
környezet hatására keletkeztek, s nem az egyénből 
bontakoztak ki természetes emberi adottságként, el
vontságukban nem válhattak drámai erővé. így a film 
csak az átlagostól eltérő tendenciával tűnt ki. 

Az 1956 utáni indulásnak ez a felemás volta, és főleg 
a fogadtatás elutasító jellege következtében magától ér
tetődő volt, hogy Máriássy Félix a következőkben nem 
azt a keresési vonalat folytatta, amely például az Egy 
pikoló világos-t eredményezte, inkább - ez esetben iro
dalmi alapon - az ábrázolás finomítása, kimunkálása 
irányába lépett tovább. Ennek egyik eredménye a — 
Szabó Pál műve alapján készített — Csempészek 
(1958). 
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„ Csempészek" 

A határ mellett élő szegény román özvegyasszony, 
Anyica (Bara Margit) csakúgy rá van kényszerítve a 
csempészésre, mint Mihály (Agárdy Gábor) magyar sze
gényparaszt. Küzdelmük a nyomorúság ellen egyfor
mán reménytelen volt: a gyilkossá vált Mihályt, aki egy 
határőrt ölt meg, együtt fogják el Anyicával. Ez a nagy 
drámai esemény mégsem határozta meg a film jellegét. 
A Csempészek uralkodó és emlékezetes mozzanatai a 
következők: 

Mihályról leszakad a csizma, holott éppen ló mellett 
kapna munkát. Rokona felajánlja, hogy az ajándékba 
kapott bikaborjú árát, 17 pengő ötven fillért, kölcsön
adja csizmavásárlásra. A felesége panaszánál, a munka
keresés megaláztatásánál komorabb és tragikusabb a 
mezítláb járkálás képe a vásár csizmás, cipős forgatagá
ban. A felvevőgép - mintegy véletlenül — újra és újra 
kiemeli ezt. De még tragikusabb, amikor a felpróbált 
csizmát az eladónő lehúzatja inasával Mihályról, mert 
az 20 pengőbe kerül. A továbbra is — még reménytele-
nebbül — mezítlábas Mihály ezután teljesen elvész a 
tömegben. 

Amikor Mihály és Anyica az eső és az invitálás révén 
bekeverednek egy névnapi ünnepségre, házasoknak né
zik őket. S ahogy üldögélnek az asztal mellett, lassan 
megérik bennük a tetszés és a vágy. Anyica szavai, ami
kor a kenyeret kérve a férfi nevét is kimondja, egyik 
állomása érzelmeik kibontakozásának, közös táncuk 
pedig még inkább kifejezője ennek. A nyomorúsággal 
küszködő két ember néhány órai oldódását a film 
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ugyanolyan tartózkodó és szemérmes módon ábrá
zolta, mint amilyenek a bontakozó érzések felnőtt ala
nyai voltak. Szinte csak egymásra tekintő szemük be
szél. Kibontakozó - táncig vivő — jókedvüket a „csak 
azért is" hangulat jellemzi. 

Ezek a mozzanatok a legemberibbek. Ebben az eset
ben az írói anyag ihlető, élményt teremtő felkínálko-
zása lépett előtérbe. 

Nem a szegénység, a nyomorúság, a nyílt harc állí
totta a nézőt Anyica és Mihály oldalára, hanem azok az 
emberi vonások és a belőlük fakadó élmények, ame
lyek kis eseményekben tárulnak fel, és emberileg általá
nos mivoltukat a filmnek szinte összes eszköze hangsú
lyozta. A hősök emberi világának ez a teljessége mutat
kozott meg az ellenforradalom 1919 utáni győzelmét 
ábrázoló műben, az Álmatlan évek-ben (1959) is. 

„Álmatlan évek" 

Az Álmatlan évek-ben nagy drámai töltésű események 
— élet és halál küzdelmek — történnek. De ahogy a 
Csempészek hősei sem egyszerűen a társadalmi nyomo
rúságot illusztrálták, az Álmatlan évek epizódjának hő
sei is elsősorban emberek. így a politikai jellegű táma
dásokban is az emberségük elleni támadás került elő
térbe. 

A film öt epizódja a fentiek szempontjából a követ
kező fontos mozzanatokat tartalmazza: Az elsőben 
(1916-ban játszódik) egy a társaiért kiálló munkáslányt 
megnyírva engednek ki a börtönből. A másodikban, 
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1919-ben egy öreg portás nemcsak megmenti a gyár
igazgató életét, hanem hisz annak megváltozásában is — 
ezért igyekszik lakását, sőt élelmét biztosítani. A Ta
nácsköztársaság bukása után az igazgató mégis meg
öleti. A harmadikban 1932-ben egy fiatal házaspárt 
csak társaik szolidaritása juttatja lakáshoz. A negyedik
ben 1942-ben két szerelmesnek a mozgalmi munka 
miatt kell elválnia. Az ötödikben 1944-ben, egy kispol
gár asszony, fia halála miatt eljut az ellenálláshoz. 

Már az első epizódban is a megaláztatás dominál, túl 
a kizsákmányolással járó elnyomáson. Ugyanúgy nyil
vánvaló a munkásházaspár kiszolgáltatottsága a gazda
sági válság után. Vagy az egymásra talált kommunisták 
embertelen elválása az üldözés miatt. A legjellegzete
sebb képet azonban a második és az ötödik epizód 
nyújtja. 

Az igazgató a tanácsköztársaság idején csak azért 
hívja házába lakni az öreg portást (Makláry Zoltán) és 
kis unokáját, hogy el ne vegyenek tőle néhány helyisé
get. A portás emberi buzgólkodásai — például hogy 
kifőtt tésztával kínálja a házigazdát - és baráti gesztu
sai csak kényszerűen eltűrt bizalmaskodások a polgár
család számára. Sőt — túl saját zavartságán — az igaz
gató a portás viselkedésében megnyilvánuló emancipá
ciós törekvések miatt öleti meg őt az ellenforradalmá
rokkal (akik mákostésztával etetik halálra). A szándék 
csak lassan válik világossá a portás előtt, annyira szem
ben áll a maga emberségének logikájával, az emberi 
magatartás szinte természetes kritériumával. Ugyanez a 
helyzet Csótinéval is (Bulla Elma), aki azért kedveske
dik a nála beszállásolt német tisztnek, hogy fiának se-
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gítsen vele. Amikor fiát a német megöli, ez számára 
annyira felfoghatatlan, hogy egész addigi élete össze
omlik. A tiszt emberiességére olyan magától értető
dően számított, ahogyan ezt maga is gyakorolta, s szá
mítása teljesen csődöt mondott. 

1944-ben Csepel község lakosait kötelezték a kiürí
tésre. Ez ellen szinte mindenki összefogott. Csótiné 
sem akart elmenni, hiszen lakása és annak berendezése 
őrizetlenül nyilvánvalóan elveszett volna, s mindezt fiá
nak gyűjtögette. Ezért a nála lakó német parancsnok
nak saját magát ajánlotta fel, hogy mentesítést kapjon. 
Az ígért is írást, s cserébe nem Csótiné odaadását kérte, 
hanem egy sült libát és egy üveg pálinkát. Míg a község
háza előtt összegyűlt tömeg éppen a Szózatot énekelte, 
Csótiné boldogan vonult keresztül a téren megszerzett 
libájával, amelyet meg is kellett fognia az emberek kö
zött, mert elszabadult a kezéből. Fiát azonban éppen a 
német parancsnok lőtte le, amikor megakadályozta, 
hogy társai a tömegbe lőjenek. Az után, hogy az asz-
szony megtudta a halálhírt és meglátta halott fiát, éjjel 
lelőtte az alvó parancsnokot. 

A már nem fiatal és kispolgári tisztességű Csótiné 
felajánlkozása — a tiszt mozdulására becsukva szemét 
— már néhány gesztusban pontosan érzékeltette nagy 
lelki válságát. Kedveskedése és beszélgetése a libával 
szinte háláját fejezte ki, hogy segítségével megmenti a 
fiát. A hozzá igyekvő emberek látványa azonban — 
még mielőtt megszólaltak volna — elfojtotta ezt a lelke
sedést. Az előzetes rosszérzésnek ez a kifejeződése töb
bet mondott a néző számára, mint a kitörő fájdalom a 
halott felett. Ezt a nagyobb hatást az a pszichológiai 
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pontosság teremtette meg, amellyel a rendező és a szí
nésznő megtalálta Csotiné gyávasága, óvatossága és a 
fenyegetéssel telt világ által megalapozott, mindig ki
törni kész aggódása kifejezését. Ugyanez a pszicholó
giai pontosság jelentkezett, amikor a katonák először 
tagadják meg, hogy a tömegbe lőjenek. Nem egyszerre 
engedték le a fegyverüket. Csóti puskája leereszkedett, 
s mellette álló társa csak akkor tette ugyanezt, amikor 
látta, hogy Csóti nem fog lőni. 

Ezen filmek lényeges mozzanata, hogy az ellenforra
dalom és az ellenforradalmi rendszer nem egyszerűen a 
politikai ellenfelekkel számolt le, hanem általában az 
ember ellen támadt. Ez a sajátosság nemcsak a valóság
nak felelt meg, hanem a filmművészet fejlődésének is, 
mert ez a — bonyolultabb viszonylatok elismerésével 
jellemezhető — helyzet egyrészt kizárta a durva illuszt
rálás lehetőségét, másrészt megteremtette az árnyal
tabb ábrázolás követelményét. 

Hermann István 1960 elején (Filmvilág, 1960. 10.) 
nem véletlenül vetette fel a filmszínészi játék problé
máját A filmszínész művészi munkája című cikkében. 
A cikk elsősorban a színházi és filmbeli alakítás kü
lönbségét taglalta: „. . . a filmszínésznek a maga aktív 
alakítóerejével egy vázlatból kell eleven hús-vér alakot 
létrehoznia. Vagyis másképpen, a színésznek kötetle
nebbül — s ezáltal könnyedebben — viszont önállóbb és 
aktívabb képzelőerővel kell közelednie filmbeli figurá
jához, mint színpadi figurájához . . . Tehát a filmben 
sokkal nagyobb szerep jut a színész egyéniségének, 
mint a színpadon." Ezek a megállapítások azt a beveze
tőt követik, amelyben Hermann István kifejti, hogy a 
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színpadon a színész állandóan egész egyéniségével van 
jelen, míg a filmben a mozaikszerűség a rendező szá
mára más beavatkozási lehetőséget nyújt, mint a szín
házban. Ennek az illusztratív ábrázolás külsőséges szí
nészi megjelenítésével szemben volt nagy jelentősége. 
Az emberi teljesség — az ellene indított támadással — 
elképzelhetetlen lett volna a szereplő egyéniségének 
teljessége nélkül. Az Álmatlan évek-ben jó példája en
nek Bulla Elma Csótinéja. 

Persze ez az árnyalás — következésképpen ez a színé
szi teljesítmény — csak megfelelő konfliktus és hős ese
tében volt lehetséges. Ezek hiánya — például a Próba-
út-ban (1960) — az ábrázolás teljességére hatott vissza, 
hiába törekedett a mű munkásábrázolásra. 

„Próbaút" 

A Próbaút csak azért nevezhető munkástémájú film
nek, mert hőse — Vetró János — foglalkozása szerint 
sofőr. A film konfliktusát azonban Vetró elhanyagolt 
feleségének flörtje, illetve Vetró gyanakvása, majd válá
suk adta, amelynek nyolc éves kisfiúk vált áldozatává. 
A kisfiú terhet jelentett az új férjjel élő anyának, a 
részegeskedő apa pedig elhanyagolta. Csak fia intézetbe 
kerülése kényszerítette vissza Vetrót a józan és dolgos 
élethez. A konfliktus tehát meglehetősen általános, az 
életforma — különösen Vetrónéé — inkább kispolgári 
mint munkás. Legfeljebb a Vetrót megformáló Sinko-
vics Imre magatartása mutatott kapcsolatot a munkás
réteggel. De ez — például részeg fetrengése a sárban — 
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inkább kritikai mozzanat volt semmint a munkások 
életformájának felfedezése. 

A Próbaút egy sablonosán kidolgozott erkölcsi prob
lémát vetett fel. Előtte és utána a Fapados szerelem 
(1959), illetve a Pirosbetűs hétköznapok (1962) is ré
szei a sikertelen próbálkozásnak. Az életforma, az er
kölcsi normák stb. kérdései valóságos alapon kerültek 
előtérbe, hiszen a szocialista ember alakulása — és a 
helyzet konszolidálódása az ellenforradalom után — jo
gosan vetett fel ilyen problémákat. Máriássy Félixtől 
ezek nem voltak idegenek, már az Egy pikoló világos 
(1955) hasonló vonásokat mutatott. A magyar film
művészet egészének azonban még nem ment végbe az 
az átalakulása, amely lehetővé tette volna az ábrázolás 
megújulását ebben a témakörben. Enélkül pedig a sab
lonos megoldások uralkodtak. Máriássy Féüx keresését 
az is megnehezítette, hogy 1958 és 1963 között - nem 
ok nélkül - három témáját is elutasították.29 Részben 
a fentiek miatt, az 1963-ban készült Karambol sem 
hozott sikert. S ekkor két — a korábbiakhoz képest 
váratlannak tűnő - filmet készített Máriássy Félix, 
amelyek az adott filmművészeti korszak utolsó figye
lemreméltó művei voltak. 

A keresés vége? 

1964-ben Bábolna címmel Máriássy Félix egy doku
mentumfilmet készített a hajdani lótenyésztő telep 
csirkefarmmá való átalakulásáról. Ennek a munkának 
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sajátos mellékterméke lett a Mersuch és a szamár (Mese 
egy ménes életéből) című rövidfilm. 

Az istállóból kisorakozó lovak vágtatása, majd meg-
pihenése a legelőn a lendület és a mozgékonyság élmé
nyét teremtették meg. Ez után jelent meg — szinte 
kontrasztot alkotva az előző képekkel - egy szamár és 
az általa vezetett vak ló. A továbbiakban a ménes 
egészséges élete és annak szépsége párhuzamot alkot a 
szamár és a vak ló együttesével. 

A filmet végig zene kíséri, és a vak ló mellett hűsége
sen kitartó szamár odaadása hangsúlyozódik minden 
részletében. A békától, a repülőtől stb. megriadó egész
séges lovak mellett ez az együttes bölcsnek és megfon
toltnak látszik. A jelentésadás keresésének új útja érző
dik itt, még kellő érettség nélkül, de a szimbólumte
remtéshez szükséges kettősség felhasználásának vágyá
val. Az elavult drámai konstrukciók helyett egy etűd-
nyi jelenet több és mélyebb érzelmet volt képes kivál
tani. A saját forgatókönyvéből készített Fügefalevél
ben (1966) Máriássy Félix szintén az ábrázolás kettős
ségét próbálta kihasználni. 

A rendező művészetében nem ez volt az első vígjá
téki kísérlet. 1948-ban — a megvalósítás lehetősége nél
kül — A mi kis tervünk címmel már megpróbálkozott 
egy rövidfilmben a hároméves terv témáját vígjátéki 
oldalról megközelíteni.30 A Fügefalevél alapvető konf
liktusa emlékeztet Pierre Chenal Botrány Cloche-
merle-ben (1947, Clochemerle) című művére, 
amelyben egy kisváros lakosságát az első nyilvános WC 
felállítása osztotta meg. A Fügefalevél-ben egy mezte
len fiúszobor hívei és ellenzői tömörülnek táborba an-
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nak nyomán, hogy Pattantyús, a helyi újság szerkesz
tője egyik tanácsi funkcionárius tréfáját komolyan véve 
megtámadja a szobrot. Beosztottját, Csiki B.-t a vélet
len emeli a fiatalok szemében a szobor híveinek vezető
jévé. Ezt azonban végül nyíltan vállalnia kell, mert a 
fiatalok eljuttatják magánbeszélgetésben elhangzott vé
leményét egy pesti újsághoz, amely leközli azt. Végül 
rájönnek, hogy Csiki B. elvtelen, bár a szobrot a tanácsi 
vezető megvédi. 

A film azzal kezdődik, hogy Csiki B. az állomás ét
termében való italozás után a WC-be akar jutni, annak 
kulcsát azonban csak a forgalmi irodában tudná meg
szerezni. Amikor forgalmista barátja nem elég gyors a 
kulcs átadásában, Csiki B. a bekapcsolva hagyott mik
rofon miatt az egész állomáson hallhatóan fejti ki a 
dolgokról a véleményét: 

„Vasúti tiszt: Nektek mindig sürgős. Nektek fiata
loknak. . . 

Csiki B.: Nem mi találtuk ki a zárt ajtókat. Nekünk 
még kell az oxigén. . . Vége a türelemnek! Minden ké
sik. A vonat, az értelem, a huszadik század és . . . Félti
tek a klozetet? Csak nem érzitek a szagát, mert benne 
ültök. Csupa becsinált ember. Én nem akarok . . . Mi 
nem akarunk . . . Nem akarok itt megöregedni!. . . 

Megafonhang: Közöljük az utazóközönséggel, hogy 
az előbb elhangzott sajnálatos magánvéleménnyel a 
MÁV nem azonosítja magát. Továbbá a pesti gyors 
negyven percet késik. . ." 

Az állomás peronján álldogáló fiataloknak ez a „nyi
latkozat" kelti fel a figyelmét. Pattantyús lánya, An
csa, aki egyébként is rokonszenvez a fiatal újságíróval, 
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ettől kifejezetten belészeret. Ez a megnyilatkozás azon
ban egy konformista, karrierista újságírótól ered, aki 
nemhogy harcolni nem óhajt, hanem még a városban 
maradni sem. A fiataloknak külön is nyilatkozva in
kább csak játszik, nem veszi komolyan őket, csupán 
próbálgatja azt a képességét, hogy mindent meg tud 
fogalmazni, mindennek hangot tud adni. Nem nagyobb 
stílű alkat ennél a Csiki B.-nél a film többi hőse sem. 
Pattantyús nem tud írni, a vezetők véleményét lesi, és 
titokban az orvos feleségét csábítgatja. A fiatalok in
kább bosszúságot okoznak, semmint harcot kezdenek. 
Egyszer magasodna a film tényleg a szatíra szintjére, 
amikor a közvélemény képviselői és a városi vezetőség 
összeül az ügy tisztázására, s az idézett levelek között 
véletlenül olyanokat is felolvasnak, amelyek a kórházi 
ellátással, a leomló házakkal stb. foglalkoznak, de eze
ket gyorsan félreteszik. A probléma nem lenne kissze
rű, de az emberek mint filmhősök annyira kisszerűek, 
hogy nem lehet a szatíra igényének megfelelően komo
lyan venni őket. Ez megmutatkozik a személyiségek 
eltúlzásában is. így lelepleződésük nem igényel különö
sebb nehézséget, és a karikatúraszerű figurák félreállí
tása csak nagyon időlegesen kétséges. 

Máriássy Félix tehát amint letért az ábrázolás — kü
lönösen az emberábrázolás — finomításának, az at
moszférateremtésnek stb. útjáról, keresése rögtön této
vává vált, annak ellenére, hogy új ellentmondások feltá
rására irányult. Ebben a tétovaságban azonban nem a 
saját alkotói csődje mutatkozott meg, hanem a magyar 
filmművészet terjes változása a hatvanas évek közepé
nek alkotásaihoz képest. Ehhez a változáshoz Máriássy 
Félix csak közvetetten volt képes csatlakozni. 
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RANÓDY LÁSZLÓ 

A reflexek 

Egy interjúban,31 amelyben az iránt érdeklődtek, hogy 
miért váltak uralkodóvá Ranódy László művészetében 
az irodalmi alkotások, pontosabban a klasszikus művek 
feldolgozásai, a rendező ezt válaszolta: „Filmes pályá
mon sok tilalomba ütköztem. 1945 előtt az Ének a 
búzamezőkről és a Szakadék, 1950-ben első igazán ön
álló vállalkozásom a Csillagosok vált lehetetlenné. 
Mindez és A tettes ismeretlen című munkámmal kap
csolatban a hivatalos kritika teljes értetlensége és eluta
sítása olyan reflexet alakított ki bennem, amely más 
irányba orientált . . . Az ember igyekszik elkerülni azo
kat a gyötrelmeket és válságokat, amelyek az elutasítás
ból fakadnak. Ez kétféleképpen lehetséges. Vagy vállal
ja a hazugságot, az igazság részletes elhallgatásával. 
Vagy pedig az igazság kimondása más lehetőségét ke
resi meg. így készült a két Kosztolányi Dezső filmem -
a Pacsirta és az Aranysárkány. . . . Az Akiket a pacsirta 
elkísér-ről a kritika azt írta, hogy a boldogtalanság köl
tészete. Abban az időben egyénileg-emberileg kiútta
lanságot éreztem, de valamiféle vitalitás továbbra is 
ösztönzött az élet szépségének, költészetének, humá
numának feltárására. Ezért próbálkoztam meg ezzel a 
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filmmel. A Légy jó mindhalálig hasonló élményből szü
letett." 

Bár Ranódy László meglehetősen régen — már a fel
szabadulás előtt - tevékenykedett a filmszakmában, 
első önálló és jelentős munkája — a Darvas József mű
vét felhasználó Szakadék — csak 1956-ban készült el. 
Ezért volt számára annyira jelentős az 1957-ben ké
szült A tettes ismeretlen, s ezért érintette olyan mélyen 
a film elutasító fogadtatása. 

,,A tettes ismeretlen" 

A tettes ismeretlen című film a rendező 1956-os élmé
nyéből született32 A háza mellett robbant fel az a lö
vedék, amelynek fia is majdnem áldozata lett (mivel 
korábban ő rejtegette a lövedéket). Nádasy Lászlóvaí 
együtt szinte azonnal dolgozni kezdtek a forgatóköny
vön és a film 1957-ben el is készült. Megjelenésének 
idején (1958. január 30.) A tettes ismeretlen-t sok tá
madás érte. Pesszimistának tartották, szemben a szerző 
véleményével, amely szerint a háború nyomai még min
dig élnek az emberekben. 

A filmet narrátor vezeti be: „Egyszerű emberekről 
szól ez a film..." Az öreg budai bérház lakói valóban 
nem tűnnek ki semmivel. A továbbiakban a következő 
sorsok emelkednek ki és fonódnak össze. 

A középpontban Matyi áll, akinek anyja a háború
ban halt meg. Öt a viceház mesterek nevelik. Szerelmes 
Ildibe, aki azonban még kicsinek tartja a fíút és a sofőr 
Jani udvarlásának majd csábításának enged. Matyi rész-
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ben ezért is álmodozik arról, hogy Amerikába megy. 
Szeretné megkapni azt az aknát, amelyet Pista talált 
egy gödörben. Pistával szülei nem sokat törődnek. A 
félkarú apát felesége a szeretője kedvéért éppen ott
hagyja, így a fiú még enni sem kap. Ennivalóért adja 
tovább az aknát, amely végül Gyurihoz kerül. Gyuri 
apja főorvos. Deportált családjának feltámadó emléke 
elidegeníti feleségétől. Matyitói Gyuri egy üveg likőrt 
kér az aknáért. Az a második kísérletre lop is egy üveg
gel, de ekkorra már a főorvosék cselédlánya a szemétbe 
dobja az aknát, így az ingyen kerül Matyihoz. Majd — 
éppen a játszó gyerekek között — bekövetkezik a rob
banás. Ez az esemény hazahozza Pista anyját, megbé
kíti a főorvosokat, de Matyi áldozatul esik. 

A cselekményvonal életképszerüen, széles emberi 
közegbe helyezve bontakozott ki, a háznak, az utcának 
egyaránt helyet engedve. Ez a sajátosság nagymérték
ben közelítette A tettes ismeretlen című alkotást azok
hoz a filmekhez (például Máriássy Félix 1955-ben ké
szült Egy pikoló világos című művéhez), amelyeket va
lamilyen módon az olasz neorealizmus ihletett. A neo-
realizmusnak nem tartalmi hatásáról van szó, bár A 
tettes ismeretlen esetében - legalább is dramaturgiai 
értelemben — így is lehetne analógiát találni. Az olasz 
neorealista alkotások nem interperszonális konfliktu
sokra épültek, hanem általában a személyek által nem 
képviselt, de a környezetben és a hősök életében érzé
kelt, nyomorúságot okozó társadalom képezte az ellen
tét forrását. A tettes ismeretlen című filmben a háború 
szinte minden családban „benne van" anélkül, hogy 
aktuálisan jelen lenne: A főorvos elvesztett családja 
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iránti nosztalgiájában, Miklósi rokkantságában, Matyi 
árvaságában, ezen túl a még látható romok s végül az 
akna miatt. Hogy mindez nemcsak külsőség, azt a meg
alázott Miklós szavai mutatják, amelyekkel megpróbál
ja visszatartani a szeretőjével távozni készülő feleségét: 
„Most gyűlölsz ugye? Pedig én nem haragszom. Ne
kem szükségem van rád." Vagy Jani mentegetőzése Ildi 
előtt: „Tudod a front nagyon eldurvítja az embert. Jó 
kis marhaság volt, egyik nap itt, a másik nap ott." S 
mutatják a rendőrtiszt szavai Matyi halála után. Ö nem 
tartja balesetnek a robbanást: „Gyilkosság." („És a tet-
tes? ") „A tettes ismeretlen." A noerealizmus formai 
hatására — különösen a környezet lakkozás és torzítás 
nélküli visszaadására, a színészi játék mikrorealisztikus 
precízségére stb. — éppen azért volt szükség (túl az 
illusztrálástól való elszakadáson), mert élő hatóténye
zőként kellett érzékeltetni a háborút, mint fenyegetést, 
mint megcsonkító, deformáló stb. erőt, s ez csak hús
vér emberek segítségével volt lehetséges, akik nem ki
vételként, nem kuriózumként őrizték kapcsolatukat a 
háborúval, hanem az általános következmény egyedi 
eseteként. A megvalósítás módjából válik leginkább 
nyilvánvalóvá, hogy bár tematikailag egy közvetlen 
környezetében megyfigyelt esemény adta Ranódy 
Lászlónak az élményt, filmje nem egyszerűen figyel
meztetés, hanem jelentős kritika volt akkor, amikor az 
ellenforradalom szereplői körül sokan elmondhatták, 
hogy „tudod, a front eldurvítja az embert". Az embe
rek féltéséből adódott a film bizonyos szentimentaliz-
musa is. (Erről sokkal inkább lehet beszélni, mint pesz-
szimizmusról.) Ez nemcsak a teljes egymásratalálásban 
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nyilvánul meg, hanem abban az érzelmi áradásban is, 
ami végül csökkentette a dráma életét. Az a szetimen-
talizmus kortünet volt, amely súlyos és fenyegetéssel 
terhes idők után lépett fel. Ranódy László Akiket a 
pacsirta elkísér (1959) és Légy jó mindhalálig (1960) 
című adaptációiban az ilyen mozzanatok szintén tet-
tenérhetők. 

A kitörés lehetetlensége 

Az Akiket a pacsirta elkísér, majd a Légy jó mindha
lálig című művek, de a később készült néhány alkotás 
is bezárt világot mutattak meg, amelyből lehetetlen 
kitörni.33 

Az Akiket a pacsirta elkísér-ben a társadalmilag jel
lemzett élethelyzet maga is a korlátokat fejezte ki. Sán
dor, mint Csiszérék bérese, hiába szereti Csíszérnét, az 
- annak ellenére, hogy urához úgy erőszakolták hozzá 
— nem viszonozhatja a fiú érzelmeit. Sőt a fiú kényte
len eltűrni a megaláztatást és gazdája durvaságait, hi
szen özvegy anyját és testvéreit kell eltartania. Ebben a 
helyzetben szinte magától adódik, hogy Sándor Julis-
nál, a cselédlánynál keres vigasztalást, akit amikor álla
potos lesz, el is kell vennie, végképpen félretéve álmait, 
hogy mesterséget tanuljon, más életet éljen. S bár Ra
nódy Lászlót az uralkodó filmművészeti gyakorlat 
nagymértékben kényszerítette a külső viszonyok hang
súlyozására, színházi tanulmányai módot adtak arra, 
hogy a színészek emberábrázolása segítségével jóval 
többet tárjon fel — egy más bezártságot is érzékeltes
sen. « 
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Sándor (Tordy Géza) számára az álmodozás is lehe
tetlenné válik. Az álmodozás tárgyát a film ismételten 
hangsúlyozza: a kovácsműhelyt, a fény játékát az ül
lőn. De Sándor nem lehet kovács. Tolnay Klári Csiszér-
néje is az álmodozás tárgya, amint a fiút átölelve tisz
títja annak sebét, majd meztelen vállakkal mutatkozik 
előtte, és hagyja, hogy a fiú megcsókolja. Kénytelen 
azonban elutasítani Sándor közeledését. Elementáris 
vágyakról van tehát szó, amelyek még részben sem 
valósulhatnak meg. Ennek súlya még nagyobb, mint a 
nyomorúságé, amelyet Sándor érez és lát maga körül. 
Nagyobb a megaláztatásnál is.. (S megaláztatás alatt 
nem csak azt kell érteni, amikor Csiszér vasvillával 
megy neki a borjú miatt, hanem amikor „cselédnek a 
gazda jelenlétében hallgass" kiszólással letorkolja.) Na
gyon logikusan kompenzálódik ez az álmodozás Sán
dor citerázásában vagy a pacsirta megfigyelésében, sőt 
abban is, hogy Julist (Pap Éva) — aki Csiszérné mel
lett nem asszonynak, hanem ügyetlen kislánynak tűnik 
— a maga asszonyaként vállalja. 

Sándor és Julis kettősét a ház sarkánál ismétlődő 
félközeli és közeli képekben mutatta az alkotó. Szét
válásaik lassan megszűnnek, a tartózkodó merevség ol
dódik, egység és közelség jön létre, kifejezve a lelki 
rokonságot. S míg korábban Csiszérné és Julis feje, 
Sándort figyelve egyaránt megjelent az ablakban, ez
után már Julis uralkodik Sándor környezetében. Létre
jön az ő világuk, amely nagyon zárt világ, de néha-néha 
magukra találnak benne. 

Nyilvánvaló, hogy ennek a bezártságnak átérezteté-
sében nagy szerepe volt a Darvas József regénye által 
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nyújtott lehetőségeknek. Mindezt talán felesleges ismé
telni a Légy jó mindhalálig-gal kapcsolatban. Nyilas 
Misi számára mindent jelentett a debreceni kollégium, 
és végül mégsem akar debreceni diák maradni. Eleté
nek ez az első csalódása nem rendkívüli eseményekből 
adódott — egy gyermek életéről van szó —, hanem az 
az emberek nagyon is köznapi magatartásának követ
kezménye lett. Az ezekre reagáló Nyilas Misi (Tóth 
Laci) lelkében összegeződtek úgy a hatások, hogy em-
bertelenségük kiderült. 

Ezekben a filmekben a kitörés lehetetlensége domi
nált. A következő két műben — mindkettő Kosztolányi 
Dezső írása nyomán készült — már a lázadási kísérlet is 
benne van. 

Kosztolányi Dezső és Ranódy László 

„Pest mellett a világot számomra Baja jelentette. . . . 
Ezek mind-mind erős és visszajáró gyerekkori emlékek 
ma is. . . . Ennek a helynek a varázslata a Pacsirtá-ban 
és az Aranysárkány-ban jön vissza. . . . számomra ő tes
tesítette meg ,az írót', hiszen Kosztolányi volt az első 
olyan élő művész, akit láthattam. . . . a hatvanas évek 
elején tértem vissza hozzá újra. Akkor jutott eszembe a 
Pacsirta megfilmesítése. Az időben sokat írtak az elide
genedésről. Okos tanulmányokat, de a szépirodalom
ban is gyakran botlott ebbe a tematikába az esmber. Es 
én úgy éreztem, ezt Kosztolányi már sokkal jobban, 
humánusabban és hitelesebben megrajzolta, észlelve a 
századvég magyar valóságában.34 Ranódy László vallo-
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mása tételeinek igazságát külön kellene megvizsgálni, 
de annyira kézenfekvő filmjeinek egyfajta hozzájáru
lása a magyar filmművészet eredményeihez, hogy lehe
tetlen nem kitekinteni rá. 

Az 1966-ban készült Aranysárkány tartalmaz egy 
jelenetet az 1963-ban készült Pacsirtá-ból. Azt, amikor 
a Vajkay házaspár csúnya, öregedő lánya — akit Pacsir
tának hívnak — egy remélt vőlegény miatt rokonaihoz 
utazik. Ez az állomáson játszódó jelenet be van építve 
az Aranysárkány-nak abba a részébe, amikor Novák ta
nár úr lánya, Hilda megszökik Tiborral, akitől gyereket 
vár. Lehetne ez csak egyszerű kuriózum, de nem az. A 
két film alkalmi egymásba olvasztásának — annak elle
nére, hogy az utóbbi színes — a századvégi kisvárosi 
világ atmoszférikus megrajzolása és a típusok megte
remtése ad objektív alapot. 

Vajkäy nyugalmazott megyei levéltáros Pacsirta 
nevű lányát más udvarlók után a forgalmista tiszt sem 
vette el. Ezért újabb kísérlet következik: elküldik lá
nyukat egy rokonukhoz, hátha annak özvegy, négy 
gyerekes ispánja hajlandó feleségül venni. A lány a szü
leivel való törődéssel próbálja meg igazolni létét. Szabá
lyokat állított fel számukra, mindentől óvta őket. 
Azok teljesén visszavonult életet éltek miatta. Pacsirta 
elutazásakor ez megszűnt. A kávéházban felkeresik régi 
társaságukat, amely színházba is meghívja őket. Újra 
élni kezdenek. A remények azonban nem válnak való
ra. Az ispánnak sem kell Pacsirta. A szülők számára 
újra a bezárt élet következik. 

A házaspár tagjai közül (Págér Antal és Tolnay Klári) 
a férj lázadása teljesebb. Páger Antal árnyalatokon ke-
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resztül jut el a teljes kitörésig. Amikor Pacsirtával el
indulnak az állomásra, Vajkay sürgetően megnézi zseb
óráját a szobában. Nemcsak rápillant, hanem a homály 
miatt meg is billenti az ablak felé egy kicsit, és úgy 
veszi szemügyre. Pontosan kifejezi ez a lakás sötét be
zártságát. S ez — amíg hárman vannak nem enyhül az 
utcán sem. Szűk, leszorított plánok fogják össze őket. 
A szabadságot az az étterem jelenti, ahová Pacsirta tá
volléte miatt járnak, a diéta felrúgása, a régi barátok, az 
ital. Ebbe a kitágult — Ígéretes — világba robban bele 
Vajkay számára a vállalkozás reménytelenségéről tudó
sító levél. Felesége nélkül indul el inni, majd részegen 
és kártyán nyert pénzzel a zsebében a forgalmistát ke
resi, hogy megvegye lánya férjéül. Egy fiatal katona
tiszt indítványára a nyilvánosházba indulnak, hogy 
megtalálják. Ott Vajkay szétszórja a pénzt a vendégek 
között, felszólítva őket, hogy vegyék el a lányokat. 
Hazatántorogva tör ki belőle, hogy mindenki boldog
talan — ők leginkább —, mert csúnya és gyűlölt lányuk 
miatt nem tudnak élni. 

A skálát tehát úgy járja végig Páger Antal, hogy el
lenkező előjelű hatások váltakoznak: a bezártság, a ki
táguló világ, a csalódás, a világ megváltoztatásának du
haj-részeg szándéka, a keserű letörtség. Leginkább en
nek a játéknak elementáris ereje adja a művészeti álta
lánosítás alapját - az emberi lázadásnak, s a kitörés 
lehetetlenségének élményét. 

Novák tanár úr az Aranysárkány-ban a lázadás más 
útját járja, öt két oldalról „kerítették be", két oldalról 
érte támadás. Egyfelől Hilda, a lánya szökött meg álla
potosán egy fiúval. Másfelől pedig az érettségin elbu-
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kott diák, Vili állt bosszút rajta, barátaival megverte 
volt tanárát. Novák nem bocsájt meg a lányának. Tudni 
sem akar róla, még a gyerek megszületése után sem. 
Nem adja ki azonban Vili nevét, és nem fogadja meg 
kollégája tanácsát, hogy hordjon ő is fegyvert magánál. 
„Én hiszek az emberben" - mondja, s amikor ezt a 
nézetet a valóság nem indokolja, mert megjelenik a zug
újság cikke, a halálba menekül. Novak tanár úr lázadása a 
„hit az emberben", kitartása olyan formák és eszmé
nyek mellett, amelynek nagyszerűségéről és erejéről 
meg van győződve. Azzal az új világgal azonban, amely 
körülveszi, hiába szegezi szembe eszményeit. Vilit csak 
a sport érdekli, az újságíró teljesen gátlástalan, Hilda 
makacs és hisztérikus, szeretője, Tibor gazdag család 
egyetlen gyermeke, aki sokmindent megenged magá
nak. Ezekhez képest Novák és a többi tanár, de a gim
názium régies épülete is maradinak, elavultnak tűnik, 
holott Novák szemében ez az igazi világ, a követendő 
példa. Sajátosan „széplelkű" lázadása áz erkölcs nevé
ben — általános szinten — egy kényelmes álláspont kri
tikája. Bírálata annak az elterjedt magatartásnak, amely 
nemhogy az alkalmazkodás, de a felismerés helyett is a 
prédikációs kárhoztatást választja az eszmék hangozta
tásával. 

A kapcsolat tehát Ranódy László művei és a hatva
nas évek valóságos helyzete között kétségtelen. De ta
lán ennél is fontosabb — hiszen a kapcsolat ilyen meg
valósulása mégiscsak bizonyos közvetettséget eredmé
nyezett — a színészi játék terén elért eredmény, külö
nös tekintettel arra, hogy a magyar filmszínészi játék 
módosulása elkerülhetetlenné vált. 
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MAKK KÁROLY 

A sematizmus után 

A Liliomfi (1954), a 9-es kórterem (1955) és a Mese a 
12 találatról (1956) voltak azok a művek, amelyekben 
— elsősorban Fábri Zoltán és Máriássy Félix mellett — 
Makk Károly szembefordult az illusztratív-sematikus 
ábrázolással. Ezekben nemcsak a kritikai mozzanat, ha
nem az emberábrázolás kidolgozottsága is figyelmet 
keltett. Jelentős fordulatot azonban a Ház a sziklák 
alatt (1958) hozott, amellyel Makk Károly már 1956 
nyarán foglalkozott.35 Tatay Sándor novellájára Ko
vács András, a dramaturgia vezetője hívta fel a figyel
met. Az ellenforradalom után és az utána következő 
bizonytalankodás miatt azonban a munka csak 1957 
végén lendült fel. így a film 1958-ban a maga erényei
vel a hatvanas években kibontakozó lendület korai kez
deményezőjévé vált. 

Bár Makk Károly művészetét nem lehet az 1957 és 
1968 közötti filmművészeti korszakra korlátozni, ezzel 
az alkotási időszakával, illetve a Ház a sziklák alatt 
című filmjével kapcsolatban is felvethető, hogy mi az, 
ami ennyire érzékennyé, illetve ennyire alkalmassá 
tette a magyar film újabb és újabb fordulataiban ját
szott jelentős szerepre. A valóságban megérett problé
mákra előbb-utóbb reagálni kell. Változik az egyetemes 
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filmművészet — és a művészetek általában —, ami mint 
szellemi szféra és mint feltárt ábrázolási lehetőség segíti 
a valóság új tényeinek lereagálását. £>e ez a folyamat 
nem automatikus. A művész nem általában érzékeny és 
nem általában képes ábrázolni. Különösen nem ha az 
újítás folyamatának kezdetéről van szó. Makk Károly 
nyilatkozata36 némi adalékot nyújt annak megértésé
hez, hogyan vált érzékennyé és ábrázolásra képessé bi
zonyos problémák kapcsán. 

A Ház a sziklák alatt című film el sem képzelhető; 
ha főhőse, János, nincs „otthon" az adott tájban, ha 
nem válik eggyé vele, nem talál magára benne. Érdemes 
ezzel kapcsolatban Makk Károly vidéki élményét fel
idézni. 

„Egy kis városban, vagy egy nagy községben szület
tem — Berettyóújfaluban. . . . Számomra azt jelenti ez 
az ifjúkor, melyet vidéken töltöttem, hogy otthon va
gyok egy közegben, amely ma is eleven számomra. Az 
ún. urbánus közeget én megismerni és felvenni tizen
nyolc éves korom után kezdtem. Ma már ebben is ott
hon érzem magam — ritmusában, életformájában. De 
számomra a falu nem tabu, nem szentség, nem egy 
nosztalgikus lehetőség valami ellen vagy valami mellett, 
hanem az élet egyik területe, melyet megismertem, s 
még ma is jól ismerek." 

Ha a fentiek fontosak a rendezőnek a falu és a falusi 
élet szükségletei (például a víz) iránti érzékenysége 
szempontjából, akkor a következők annak megértését 
segítik, miért vált érzékennyé Makk Károly viszonylag 
korán a társadalmi problémák iránt. A szakmába előbb 
került, mint a filmművészeti főiskolára. A főiskola szá-
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mára az adott időszakban inkább a szellemi életben 
való részvételnek adott formát, semmint a szakmai is
meretszerzésnek. 

„A tanulás, a szakmai munka meglehetősen melléke
sek voltak számunkra, hiszen valójában egy elementáris 
nagy mozgás részesei voltunk. . . .a főiskola tehát nem 
annyira tanoda volt, mint inkább egy kulturális roham
csapat funkcióját töltötte be." 

Egy későbbi szakaszt illetően fogalmazta meg hősei
ről a következőket: „. . . nehéz körülmények között, 
nagy külső nyomás alatt mozognak az emberek. Rész
ben olyanok, akik felismerik ezt a külső nyomást, rész
ben olyanok, akik az eszükkel nem tudták felfogni, 
hogy milyen helyzetben vannak, de érzik, hogy ki van
nak szolgáltatva. Minél kibogozhatatlanabb a helyzet, 
minél nagyobb a nyomás és minél szűkebb ezeknek az 
embereknek a mozgástere, engem annál jobban érde
kelnek. . ." Ez tulajdonképpen olyan konfliktus meg
rajzolása, amelyet csak a belső ábrázolás újabb szintjé
vel lehet megoldani. 

Makk Károly nagyon megfelelő interjúalany. Mindig 
csak a tényekről ad számot, nem nyilvánít ki feltétele
zéseket saját magáról sem és akkor sem, ha szembe
kerül a megszokott nyilatkozatokkal. A film iránti ér
deklődése és vonzalma saját munkájából, annak akadá
lyaiból és nehézségeiből született. Tevékenysége 1953-
tól olyan korszakra esett, amelyben az átértékelések 
sorozatban követték egymást, sokszor egy film elkészü-
lési ideje alatt is. Eközben nemcsak meg nem értést 
tapasztalt, hanem lehetetlen követelményeket is tá
masztottak vele szemben, mint például A 39-es dan-
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dár-ral kapcsolatban: „Évfordulói film volt, s kiderült, 
hogy nem lehet öntörvényű drámát csinálni, hanem az 
évforduló előtt kell tisztelegni. Én mint rendező tu
dom, hogy tisztelegni igazán csak hibátlan, pontos, jó 
munkával lehet. Mások viszont úgy tudják, hogy a mű
vészek pesszimisták és soha nem a szépre, a vívmányok
ra, hanem mindig a bukásra gondolnak. Ebből követke
zik a kör négyszögesítése: csináljunk a Tanácsköztársa
ság bukásából — ebből az emberi és társadalmi tragédiá
ból — olyan filmet, amely azt is megmutatja, hogy negy
ven év múlva hol tartunk.37 (. . .)Én azért vállaltam 
ezt a filmet, mert - hogy úgy mondjam - 101 százalé
kosan egyetértettem az üggyel. De mint rendező tud
tam, hogy csak szuverén módon lehet filmet csinálni, 
és a cselekményt végig kell vinni lépésről lépésre azon a 
végzetes és visszavonhatatlan módon, ahogy az a végé
hez eljut. Ez a művészet törvénye." 

Ez a probléma nemcsak 1959-ben jelentkezett, de 
sem akkor, sem máskor nem akadályozta Makk Károly 
alkotói erejének kibontakozását. 

„Ház a sziklák alatt" 

Az, hogy 1957-ben a konszolidáció és a személyi kul
tusz torzulásának kiküszöbölése stb. kétségtelenül 
energiákat szabadított fel és bizonyos lendületet adott, 
érthetővé teszi a Ház a sziklák alatt korabeli kritikái
nak elutasító hangját, mégha formai eredményeit el is 
ismerték. De a lendület, az energiák kibontakozásának 
élménye nem töltött el mindenkit. (Ezt mutatja azok-
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nak a disszidálása, akik nem büntetés elől menekülve, 
hanem a jövőtől félve távoztak az országból.) Makk 
Károly filmje nagyon hangsúlyozta ezt, amikor hadi
fogságból hazaérkező hőse — Kós Ferenc — a kompon 
beszélgetést kezdett az asszonyokkal. 

„Ferenc: Eladó a cigaretta? 
Asszony: Nálam minden eladó. De nem ám pénzért, 

hé! A fenének köll ez! 
Ferenc: Hát? 
Asszony: Borért, pálinkáért! A bor az úr most. . . 
Másik asszony: Gyógyítani kell a szíveket. 
Asszony: Azért neked adok egyet édesapám. Igaz, 

hogy elvesztetted a háborút, de egye fene. Annál job
ban örülnek otthon, hogy mégis megvagy. Most lehetsz 
ám úr a szemétdombon. Csak aztán tudd, hogyan kell 
kezdeni. ,, 

Másik asszony: Úgyis eltéveszti. Mind eltévesztik." 
Ezek után természetesen - bármilyen értelemben 

nézzük - Ferenc is „eltéveszti". Bár felesége meghalt, 
ő a sziklák alatti kis házba költözik, ahol boldog volt 
vele. Itt betegsége miatt sógornője, a púpos Tera gon
dozza, aki fiát is neveli Tera szerelmes Ferencbe, aki 
ezt nem veszi észre és új asszonyt hoz a házhoz, Zsu
zsát. Boldogságukat Tera féltékenysége mérgezi, aki — 
mivel a ház fele őt illeti — mindig zavarni próbál. Ez 
készteti Ferencet arra, hogy a baleset látszatát keltve 
megölje Terát. A gyilkosságot azonban sem felesége, 
sem mások előtt nem tudja titokban tartani. 

A háború és a fogság által meggyötört Fefenc békét 
és nyugalmat akart, amikor körülötte éppen minden 
forrni kezdett. Nem igényelt földet, a menedéket a 
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sziklák alatti kis házban látta. De hiába zárkózott el a 
világtól, félve annak támadásaitól, végzete éppen vissza-
vonultságában érte. A menekülés a valóság elől nem 
bizonyult megfelelő védekezésnek. S ebben az esetben 
a magyar filmművészet szembetalálkozott az eszme — a 
menekülés, a visszahúzódás, a nem beavatkozás esz
méje — ábrázolásának problémájával. 

Az újtól, a kezdeményezéstől való félelem az az esz
me, amely Fejencet megakadályozza abba, hogy új éle
tet próbáljon kezdeni. Ezt a félelmet egyéni tapaszta
lata és környezete1 egyaránt igazolja. Füredinek koráb
ban is jól ment, most is jól megy. A kompon Ferenc az 
ügyeskedésről hall. Ezekkel szemben a barátja, Sándor 
által vállalt új élet — a földigénylés — számára elvont 
igéret. Eddigi tapasztalatai között nincs ilyesmi, ko
rábbi életformája, beidegződései pedig ellentmondanak 
neki. így számára marad egy jó asszony, és gyógyulásá
val, a munka* lehetőségével a csendes élet reménye. 
Mindezt a pontos környezetrajz és az emberábrázolás 
hitelesíti. Ennek a magatartásnak azonban — amely el
lentétes a haladó társadalmi mozgással — negatív eszté
tikai minősítést kellett maga után vonnia. Ez nyilvánul 
meg Ferenc bűnében és bukásában. Ferenc tragédiája 
élményszerű kifejeződése volt annak, hogy a félelem 
eszméje reménytelen dolog. A bukást azonban nem 
olyan szinten alapozta meg a film, mint Ferenc többi 
megnyilvánulását. Egyrészt mert Tera túlságosan vélet
len és nem társadalmi apropója volt a bukásnak. Más
részt mert Tera megölése akkor következett be, amikor 
(a fát gyűjtve a külön szoba építéséhez) a tőle való 
megszabadulás már konkrét kilátássá vált. 
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Ez a pont azonban külön figyelmet érdemel. Igaz, 
hogy Ferenc bukása — mint az adott szituációban meg 
nem felelő eszme által meghatározott magatartás csőd
je — társadalmibb színezetű okot igényelt. Az is igaz, 
hogy a bukás okának fokozottabban kellett volna szük
ségszerűnek lennie. De Ferenc cselekvése Tera megölé
sének pillanatában teljesen hiteles. A Zsuzsa és közte 
kialakult rossz hangulat rendkívül türelmetlenné tette, 
s ezt a türelmetlenséget nem oldotta a munka sem. így 
Tera hisztérikus sikoltozása a róka láttán szinte auto
matikusan váltotta ki reagálását a hegy kiugrójának szé
lén álló nővel kapcsolatban. 

A Ház a sziklák alatt pontos, pszichológiailag árnyalt 
ábrázolással tűnt ki. Azzal, hogy nem olvasztotta fel 
hőse pszichikumát valamilyen társadalmi tényező egy
szerű — vagy éppen mechanikus — lereagálásában, ha
nem elismerte viszonylagos önállóságát. Ennek a pon
tos ábrázolásnak kedvezett egy olyan hős, akinek ma
gatartását 1945-ben nem a viharosan zajló társadalmi 
események, hanem a benne magában rögződött és be
lülről ható eszmei tényezők - a félelem és a nyugalom
vágy - határozták meg. A Ház a sziklák alatt kihasz
nálta ezt a lehetőséget. Ebből adódott művészeti gaz
dagsága. Makk Károly filmje nem elégedhetett meg az
zal, hogy megmutat valamit és az a maga dologiságával 
hat (mint a társadalmi követelmények egyszerűen -
anyagi befolyásolására — engedelmeskedő hősök eseté
ben). Az emberábrázolás és a mikrokörnyezet pontos 
rajza miatt fokozottabban számított a néző asszociáló 
készségére és az asszociációk irányíthatóságára. Az áb
rázolási közegnek ez a gazdagodása a magyar filmben 
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csak később bontakozott ki teljesebben, de már az öt
venes évek végén is megmutatkozott hatása. Az adott 
társadalmi és művészeti helyzetnek megfelelően válto
zott a korábbi egyszerű dramaturgiai képlet, s ez az 
egész filmművészet átalakulási igényét fejezte ki. Ez 
vonatkozik Makk Károlynak A 39-es dandár (1959) 
című művére is. Bár évfordulóra, a Tanácsköztársaság 
40. évfordulójára készült film volt, a rendező figyelmét 
Karikás Frigyes regényében sokkal inkább az anar
chista figurája keltette fel.38 Úgy emelte hőssé, hogy 
nem kisebbítette a Tanácsköztársaságért harcoló többi 
hőst sem. 

„A 39-es dandár" 

A film elején — a román csapatok előrenyomulásakor 
— a magyar csapatok visszavonulását, majd Karikás Fri
gyes és Korbély János közreműködésével újrarendező
désének képét látni: a szó szoros értelmében a képek 
beszélnek a szaggatott csoportok, szétesett alakulatok 
bemutatásával, majd a vezényszóra mozdulással, rend
be igazodással és iránytartó vonulással. S bár a továb
biakban nem hiányoznak a Karikás és Korbély emberi 
lényét hangsúlyozó mozzanatok (Korbély megbeszé
lése a feleségével, Karikás vitája az intézővel, aki nem 
akarja kiosztani a gabonát stb.), a legjellegzetesebben 
egyéni emberi arculat Nagy József (Szirtes Ádám) meg
jelenésével tűnik fel a filmben. Egyik szituáció túlhang
súlyozza ezt. Nagy olvas, társa - Temesi István - bo
rotválkozik, Erzsike - akit ők gondoznak - a bilin ül. 
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Ez előtt azt látjuk, hogy Nagy Jóska segítséget nyújt 
Karikásaknak a parancsmegtagadó rendőrtisztekkel 
szemben, majd a románok ellen. Nagy egyénisége azon
ban igazán akkor mutatkozik meg, amikor nem hajlan
dó besorakoztatni egységét Korbély csapatába. A szívé
re mutatva mondja: „Másra én nem hallgattam és nem 
is hallgatok." Legközelebb már egy kastélyban látni 
viszont Nagy Jóskát és Temesi Istvánt, amint ruhát és 
földet osztanak a parasztoknak. S Korbély letartóz
tatni sem képes Nagyot, mert igazat ad neki. Tehát az 
anarchista — politikai és emberi — igazsága győzött Kor
bély fegyelmezettsége felett. Csak Karikás megjelenésé
vel kerül sor Nagy és csapata lefegyverzésére, de elenge
dik őket. A film mégis velük fejeződik be. A visszavo
nuló Korbély a haldokló Nagy Jóskát a saját házába 
viszi. S Jóska tiltakozását az ellen, hogy őt felelőtlen 
anarchistának nevezzék, halála alapozza meg. 

Talán túl sokat kívánt a film bemutatni. A fehérter
rort (Korbély családjának kivégzését), az árulást (a 
rendőrtisztek parancsmegtagadását), a szociáldemok
rata munkások illúzióját (azt hiszik, hogy a szemben 
álló cseh szociáldemokraták nem lőnek), a forradalmi 
lendületet (a Karikás vezette támadás), a belső ellent
mondásokat, amelyek szinte kényszerítették Jóskát az 
önkényes cselekvésre. Jóska alakja mégis kiemelkedik 
ebből a zsúfoltságból, sőt a Tanácsköztársaságért folyó 
harc jellegzetes hősévé emelkedett, mivel számára a for
radalom, a forradalom védelme egy volt az életével. 
Nem rendkívüli feladat, nem kívülről jött ösztönzés 
amely harcra buzdítja, mert benne él a forradalomban 
és a harcban. Az emberséget is ő képviselte leginkább — 

176 



nemcsak Erzsikével és a parasztokkal szemben, hanem 
a sokfajta támadás és árulás környezetében megőrzött 
tisztaságával is, a szívére hivatkozott, nem parancsokra 
apellált. 

A 39-es dandár a fentiek ellenére sem fokozta fel a 
drámaiságot, bár ez nem hiányzott belőle. Érdeme, 
hogy bonyolultabb jelenségek ábrázolásával kísérlete
zett. S hogy erre a kísérletre mennyire szükség volt, ezt 
leginkább az aktuális tematika mutatta. 

Makk Károly sok nehézséggel küszködött, hogy az 
ábrázolást a külső követelményeknek és a saját igényei
nek megfelelően megújítsa. Próbálkozásai még csak to
vább élezték az érzékenységét. Foglalkozott Galambos 
Lajos Gonosz kátyú című regényével, eredetileg ő ké
szült filmrevinni a Két félidő a pokolban-t, sőt a Kato-
nazené-t is. Huszty Tamás Árnyék és napfény című 
forgatókönyvét viszont ő kapta Rényi Tamástól. De 
abból sem lett film. Sarkadi Imre Elveszett paradicsom 
című novellájával már Darvas Józsefnél is próbálkoz
tak, majd Horváth Mártonnál újra. A mű rádiójáték
ként és színdarabként már sikert ért el, amikor sikerül
hetett a filmrevitele. S közben adódott egy lehetőség — 
a Megszállottak (1961). 

„Megszállottak" 

A film születéséről így nyilatkozott a rendező:39 

„A Megszállottak-hoz úgy jutottam hozzá, hogy Má-
riássy Félix megbetegedett - ő rendezte volna a filmet 
- , és én kaptam meg a nagyon gyenge forgatóköny-

177 



vet.40 Azt Galambos Lajossal átírtuk, úgy kezdtünk el 
forgatni. így született a Megszállottak, s hogy olyan 
lett, amilyen, abban — nem tagadom — alapvető szere
pet játszott azoknak a nehézségeknek sora, amelyben 
részem volt az előző másfél évben. Azt csinálok a 
könyvvel, amit akarok, mondták, de a végéhez nem 
lehet hozzányúlni. . . . Az akkori igazgatónak talán az 
volt az álláspontja, hogy az adott helyzetben nem lehet 
,lázító' filmmel előállni, hanem a legélesebben kell fel
vetni a problémákat, azután elsimítani őket és akinek 
egy kis esze van, az úgy is ért a dolgokból. . . . Mindig 
az előző napon írtuk meg a következő nap jeleneteit 
Mindez már az első muszterek után visszahatott rám. 
Olyan musztereket láttam, amelyek egy kicsit külön
böztek az előző filmjeimtől, ezek megtetszettek és 
kezdtem a filmet abba az irányba vinni, amit azután tuda
tosan a vágásnál is érvényesítettem, . . . A Megszállot-
tak-ban, amit én eredetinek és szépnek érzek, az a két 
férfi kapcsolata. Ha hamarább felismerem ezt, akkor a 
lány szerepét teljesen kiiktattam volna a filmből, hogy 
az egész világosabb, egyértelműbb, egyszólamúbb le
gyen. Mindazt, amit ebben a filmben elmondtunk, 
mint ellentmondást vetettük fel, kár hogy a happy-end 
ezt elhomályosítja. Az az érzésem azonban, hogy tel
jesen áthúzni nem tudta. Némely kritika kérdésessé tet
te, hogy a szereplők valóban a kor hősei-e, szerintem 
ők voltak a kor hősei." 

Azokról a nehézségekről, amelyekre Makk Károly 
saját alkotásával kapcsolatban célzott, és amelyek nem 
egy filmben munkás stb. problémaként is megjelentek, 
képet ad annak a cikknek néhány részlete, amelyet 
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Galambos Lajos írt filmjük védelmében Film-ügy vagy 
vízügy? címmel.41 

„A filmtörténet egy Népszabadság-beli riport nyo
mán született. A maradi és az új módon gondolkodó és 
cselekvő emberek harca áll a középpontjában. . . . A 
baj ott kezdődik, hogy az Országos Vízügyi Főigazga
tóság, minthogy a filmben öntözésről is szó van, el
engedhetetlenül szükségesnek tartotta, hogy az ügybe 
beavatkozzon. A film gyártói közölték ugyan, hogy 
nem dokumentumfilmről van szó. . . A Főigazgatóság 
előbb kért. Azt kérte, hogy a film konfliktusa ne az 
legyen, ami. De ha már mindenképpen azt akarjuk, 
hogy az maradjon, a történet vége felé tegyünk bele 
egy jelenetet, amelyikben a Főigazgatóság vezetője 
oldja meg a problémát. Ellenkező esetben — s ekkor 
elővették a fenyegetést — a Főigazgatóság a pártköz
pont illetékeseihez fordul, és a filmet leállíttatja. . . . 
Néhány nap múlva azonban olyan levelet kaptunk két 
példányban a Vízügyi Főigazgatóságtól, ami már min
den emberi képzeletet felülmúl. Idézzünk a levélből: 
„A Megszállottak című filmforgatókönyv átdolgozásá
val kapcsolatos általános igények: 1. Az alapkonfliktust 
nem a csatorna-csőkút ellentét. . . hanem a csőkuta-
kat felkaroló lelkesedés és a pénzügyi, jogi, gazdasági 
óvatossági szabályok lassító hatása között kell kifej
teni. 2. Az ,Intézet' emberei ne önmagukból eredően 
álljanak szemben Benével (a film hősével), hanem őket 
is kényszerítse fékezésre a jogi, pénzügyi stb. akadály. 
3. A konfliktust a képviselőnek a nehézséget elhárító 
felső intézkedése oldja fel, de az illetékesen keresztül.' 

Senki ne gondolja, hogy ez agyrém. Ez van a levélben. 
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S még ennél is több: ,3. oldal, 1. kép törlendő. 11-17. 
oldal, 6. kép törlendő. Az egész jelenetsor felesleges, 
más módon kell érzékeltetni az ellentétet és okát.' Ezt 
ők csak jobban tudják, nem? De gyerünk tovább: ,41. 
oldal, 14. kép törlendő. 50. oldal 1-8 kép a dialógust 
módosítani!' Ök meg is adják, hogyan kell módosítani, 
nemcsak itt, a 69, 82, 83, 97, 98, 104, 114. stb. olda
lon is. Idézzünk azonban pontosan: ,121 — 123. oldal 
átdolgozandó. 150. oldal átírandó. 160. oldal, 60. kép 
törlendő. 186. oldal bővítendő a következőképpen: A 
képviselő intézkedik a hivatalában. Telefonok. Rend
kívüli pénzügyi engedmények. Tervfelmentések. Soron 
kívüli keret. Lázas mozgás, felszabadult sóhajtások, Hi
vatali táblák: gazdaságok vezetősége, vízügyi hatóság 
stb. Utazó emberek, vízügyi autók, csőgyár, szórófej-
szerelés stb.' Ez kérem nem vicc. ,192. oldal 71. kép 
átírandó.' Ez nem vicc. Átírandó, törlendő. Az ember 
csak áll és nem tudja mit szóljon. S mindez Magyar
országon történik ma, 1961 novemberében, két nappal 
a XXII. kongresszus után. Meddig?" 

A Vízügyi Főigazgatóság (az Élet és Irodalom 1961. 
XII. 16-i számában) válaszul precízen ismertette mind
azt, amit a csőkutas rendszer létrehozása érdekében 
tett. Más kommentárt Galambos Lajos cikkéhez nem 
fűzött és nem is fűzhetett. 

Ez az epizód érzékelteti, hogy nem Makk Károly 
érzékenysége kíván magyarázatot, hanem érzéketlen
sége követelte volna meg azt, ha minderre nem úgy 
reagál, ahogy tette. 

Kétségtelen, hogy filmje felvetette a korszak egyik 
legfontosabb — és sajátosan a szocialista építéssel járó 
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— problémáját. Bene László (Pálos György) vízügyi 
mérnök hivatali gáncsoskodások és rossz házassága 
miatt az intézet egyik kis telepére kéri áthelyezését. 
Visszavonul, feladja az ambícióit Ezt azonban nem bír
ja sokáig. Látja az állami gazdaság igazgatójának, Kecs
késnek (Szirtes Ádám) erőfeszítését, hogy az öntözés
hez akár kisiparossal fúratott kútból is vizet teremtsen, 
hiszen az előírt csatornás öntözés megvalósulása még 
igen messze van. Bene rájön, hogy a csőkutas rendszer 
kiépítésének nemcsak lehetősége van az adott terüle
ten, hanem az itt a leggazdaságosabb is. Nagy lendület
tel végzett munkájuk azonban a tekintély és a bürokrá
cia miatt számtalan akadályba ütközik és teljesen re
ménytelenné válik. A konfliktust az országgyűlési kép
viselő beavatkozása oldja meg. 

A film kritikai élű. Az alkotó kezdeményezés intéz
ményes és emberi elfojtása áthatja mindkét hős sorsát 
és az egész filmet. De az ellentábor — a bürokraták, a 
hivatali apparátus képviselői — teljesen jellegtelen, em
beri vonásokat nélkülöző sémái a hivatalnokoknak ön
magukban is, különösen Bene és Kecskés teljes rajzá
hoz képest. Ez a teljes emberi rajz a film legnagyobb 
élménye. Ennek révén vált igazán jelentőssé kritikai éle 
is. Aligha lehet utólag megállapítani, hogy a két főhős 
belső ábrázolása azért kapott-e akkora helyet, mert az 
ellentábor figurái gyengére sikerültek, és így a dráma 
nem épülhetett a velük való fokozottabb összecsapásra, 
vagy a rendező azon jogos vágya miatt, hogy a kort 
jellemző egyik ellentmondást belső konfliktusként áb
rázolja. Sok máson kívül valószínűleg mind a két ok 
szerepet játszott abban, hogy a hős és a konfliktus 
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tényleges egységben jelentkezett, csakúgy mint a társa
dalmi és az emberi. 

Bene és Kecskés kettősében következetesen pszicho
lógiai pontosságú ábrázolás érvényesült.42 

Először Bene rájön, hogy a Duna valaha itt folyt, s 
együtt álmodozik kint a szabadban Kecskéssel: a ka
mera hátrakocsizik Bene second plánjáról, és megmu
tatja a mellette ülő Kecskést is. Homokdombon ülnek, 
s a vízről beszélgetnek, amelynek itt kell lennie. Bene 
ezzel kapcsolatban mondja: „Kell lenni az ember életé
ben egy pillanatnak, amikor mindent rendbe lehet 
hozni." A vidámság játékosságban fejeződik ki — a két 
ember birkózni kezd. Kistotálban és secondban, sok 
gépmozgással látjuk őket a földön hemperegni. Totál
ban kergetik egymást, majd a vízhez érve — secondban 
— megmosakszanak. Mindez ragyogó napfényben törté
nik. Az életkedv, mint a víz a kutakból, tör fel belőlük, 
összhangban a természettel, illetve a természet megvál
toztatásának akarásával. 

Belső ábrázolásuk második közös jelenetükben, a 
kutak lepecsételésekor figyelhető meg. A víz elzárásá
nak hatását a két főszereplőre logikusan érzékelteti, 
hogy a jelenet sivatagra emlékeztető homokon játszó
dik, amit a szélvihar felemel, s a hirtelen emelkedett 
homokfal körülzárja, távlat nélkülivé teszi a képet. 
Kecskés megpillantja a gyalog baktató, bőröndjét ci
pelő Benét. Felveszi az autóra, s végighallgatja megfuta-
modásának magyarázatát: nincs értelme semminek, 
kommunista volt, de most már nem hisz semmiben, 
kiábrándult. Totálban látni a gépkocsit, majd oldalról 
secondban a két férfit: Kecskés anschnittjén keresztül 
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Benét, majd megfordítva. Bene kiszáll a kocsiból, Kecs
kés utánamegy. Majd megint second plán fogja össze 
őket oldalról, s miután Kecskés nem engedi barátját 
elmenni, a felvevőgép rájuk közelít. Az autó zárt és 
szűk tere még inkább fokozza a felkavarodott homok 
által keltett perspektívátlan zártságot, a kilátástalanság 
érzését, a kergetőzés derűs dinamikáját pedig dühös 
szaggatottság váltja fel. Ebben azonban kifejeződik bi
zonyos szándék a cselekvésre, ha nem másra, hát a me
nekülésre. 

A harmadik kettős jelenetben a belső feszültség meg
kövesedése érzékelhető. Kecskés megérkezik Bene 
lakókocsijához, és a kocsi mellé állított asztalhoz ül. A 
légpuskát töltögető és lövöldöző Benét oldalról, szem
ből, majd hátulról látni, a saját lakókocsijából kitekin
tő lány szemével (megszakításul a lány arcát vágták be, 
premierben). Az asztal mellett oldalról fényképezett 
Kecskés szembefordul a kamerával — mögötte a kiürült 
borosfiaskók. Kecskés Benéhez lép, aki egy szót sem 
szól, amikor Kecskés átkot szór a világra, Kecskés 
visszaül — a kamera ezt felülről mutatja, majd a még 
mindig lövöldöző Benére fordul. Visszatér a fejét hátra
hajtó Kecskésre, s azután egyre gyorsabb ütemben len
dül egyik férfiról a másikra. Végül Kecskés felugrik, 
megszakítja a lövöldözés szintén felgyorsult iramát az
zal, hogy eldobja Bene puskáját, és sírva barátja vállára 
borul. A kép kistó tálra ugrik, majd a kép tere szűkül. 
Bene a lakókocsihoz megy — premierben látszik fájdal
mas arca. Kecskés visszaül. A tehetetlenség válik itt 
intenzíven fájdalmas élménnyé. A céltalan levegőbe lö
völdözés, kettejük leszűkült, s a hangban, képben az 
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egészből kiszakított világ, a kamerarebbenések érzékel
tette vergődés, a tétova, céltalan mozgások stb. - pre
cíz képét rajzolják meg egy lelkiállapotnak, anélkül, 
hogy akár a speciális kifejezőeszközök felhasználásá
ban, akár a színészi cselekvésben túlzásokat, szélsőséges 
megoldásokat kellett volna alkalmazni. 

Kritikának jelentős az alkotó ember korlátozásának 
ez a semmittevésig vivő képe, de a semmittevés külön is 
figyelemreméltó. Igaz, hogy a film nem mutat valami
féle reprezentatív harcot a bürokráciával, de éles kont
rasztot teremtett a munka, az alkotás lendülete, izgal
ma, öröme és a kényszerű semmittevés lehangoló, em
bert megsemmisítő hatása között. A lövöldözés — a 
céltalan lövöldözés a semmibe - kitűnő alkalom volt 
ennek az állapotnak a visszaadására. S ezzel művészeti 
fokon a magyar filmben is megjelent az az ábrázolás, 
amely valamilyen belső mozzanatot nem egyszerűen az 
életben megszokott külső cselekvéshez kötve tár fel. 
Ezt nem is tehetné, mert ebben az esetben is — mint a 
nyugati filmekben ábrázolt elidegenedésben — negáció-
ról, hiányról lehet beszélni, amelynek cselekvésben 
való kifejezése igen nehéz. 

Makk Károly tehát nemcsak egy a szocialista épí
tésre jellemző ellentmondást emelt filmművészeti konf
liktussá, hanem ennek az új típusú (a valóságban új, 
más módon megjelenő) ellentmondásnak megfelelő áb
rázolást is teremtett. 

A Megszállottak élesen koncentrált egy olyan él
ményt, amely már benne élt a rendezőben: a teljes élet, 
az emberi erők felszabadításának élményét. Amikor az 
Elveszett paradicsom (1962) filmrevitelét tervezte, már 
ez élt benne. 



„Elveszett paradicsom" 

Az Elveszett paradicsom nemcsak formailag, hanem tar
talmilag is egységet alkot a Megszállottak-kai. Makk 
Károly az Elveszett paradicsom hőse életével kapcsolat
ba mutatott rá erre: „Akart ebben valami társadalom
kritika lenni. Az emberi energia gyakran azért válik 
önemésztővé, azért fordul visszafelé, mert kifelé nem 
fordulhat." „Egy alapvető változást még Sarkadi Imré
vel együtt határoztunk el. Azt, hogy a film folyamán 
az apa meghal. Nekem ugyanis kissé joviálisnak tűnt ez 
a nagyon szép szerep: az apa, aki minden nehéz hely
zetben, a maga humánus érzékenységével tanácsot ad a 
fiának. Leárnyékolta volna a főhős, az orvos cselekvési 
lehetőségét. Engem zavart, hogy az orvos nem volt 
olyan magárahagyott, olyan nehéz helyzetbe hozott, 
hogy a döntés tízszeres érvényű legyen. Magára kellett 
maradnia ezzel a nagyon friss, még csak bontakozó 
kapcsolattal, amit a lány jelentett."43 

Mindez megfelel annak, amire Sarkadi Imre is töre^ 
kedett, s amit egyik méltatója így jellemzett: „Szakí
tani akart a régifajta parasztábrázolással, s ezzel együtt 
a próza hagyományos, nagyon is meggyökeresedett 
,magyar módszerével', és kitörni a ,parasztíró' mind ne
hezebben tartható magatartásából. . . Kiűzni a még ma 
is ,nemzetien sajátosnak' felfogott szellemet, ami volta
képpen nem egyéb már, mint lemaradó magyar vidé
kiesség, és rátalálni a korszerű ábrázolás eszközei
re. . ."44 Ennek a törekvésnek következményeként ke
rült az Elveszett paradicsom-ba új problematika. Nem
csak a munkásábrázolás nehézsége ösztönzött az értel-
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miségi réteg ábrázolási tárgyul (és közegül) választá
sára, hanem azok a valóságos ellentmondások is, ame
lyek leginkább az egyénileg nagyobb társadalmi aktivi
tás igényéhez kapcsolódtak. Az ábrázolás megváltozása 
tekintetében pedig legalább olyan szerepe volt az el
lentmondás más típusának, mint új voltának. Nem ki
kristályosodott, általános érvényű szembenállásokban 
nyilatkoztak meg ezek az ellentmondások, hanem egy
fajta — a kiélezettebb helyzetekre jellemző — koncent
ráltság megszűnésében. Nem valami ellen fordultak 
azok a hősök, akik ezeket az ellentmondásokat kifejez
ték (átérezték), hanem a valamiért való küzdelem tűnt 
el életünkből vagy legalább is diffúzzá, megfoghatat
lanná, elérhetetlenné vált. 

Az Elveszett paradicsom hőse, Zoltán (Pálos 
György) gondtalan és felelőtlen életet élt, amelynek 
egyik megnyilvánulása az volt, hogy agysebész létére 
késői magzatelhajtást végzett barátnőjén, aki meghalt. 
Ez adta az alkalmat Zoltánnak a valóság érzékelésére, a 
saját múltjával, életformájával való szembenézésre. A rá 
váró börtönbüntetés előtt hazamegy vidékre apjához 
(Páger Antal), ahol éppen egyik unokahúga, Mira (Tö
rő esik Mari) is tartózkodik. Zoltán apja, fia ott-tartóz
kodása alatt meghal, Zoltán pedig beleszeret Mirába, 
akit azonban nem akar lekötni. Megismerteti a lányt 
sorsával, s az megértéssel fogadja. A történet egy ter
méketlen életformára való tragikus rádöbbenésen túl 
egy másik élet lehetőségét is felvillantja, amely azon
ban elveszett paradicsomként egyelőre el van zárva Zol
tán elől. Ebből adódnak a szaggatottság, a tétovázás, a 
vágyak és belátások okozta váltakozások. 
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A filmnek tehát egyszerre kellett a Balaton-melléki 
ház hétköznapi életével igen sokat jelenteni, és a jelen
tés alapjául szolgáló eseményeket sajátosan átértel
mezni, mert egyetlen cselekvés sem mentesülhetett a 
jövő fenyegetésétől. Ez leginkább a keletkező szerelem
ben mutatkozott meg, hiszen ennek az érzésnek a ki
bontakozása adta a film fővonalát. Makk Károly ennek 
ábrázolásával volt képes túllépni a direkt jelentésű cse
lekedetek használatán és a magatartásokba — a filmmű
vészet specifikus eszközei segítségével — belesűríteni 
mindazt a félelmet, vágyat stb., aminek váltakozása, 
feszültsége Zoltán és Mira kapcsolatát jellemezte. En
nek megvilágításához ki kell emelni a film legjelentő
sebb, központi részét, amely Zoltán és Mira sétáját mu
tatja, Zoltán apjának temetése után, a temetőből in
dulva. 

Totálban látni a világos tónusú temetőt. A kamera a 
sírok közül jövő Zoltánra és Mirára közelít. Mindkettő
jüket felülről látni. Majd Zoltán van egyedül a képen, 
utána látni Mirát is. Hátulról kistotál mutatja a romok
hoz közeledő Zoltánt, Zoltán és Mira alulról fényké
pezve. Mira felülről, majd szemből fényképezve sétál 
elő a romok közül. A kamera követi Zoltánt, aki egy 
fához lép és nekidől. A Zoltánhoz közeledő Mirát ko-
csizás tartja az első képsíkban, kettejüket second zárja 
össze. Majd Zoltán eltávolodik, s Mira követi őt — a 
kamera oldalról totálban mutatja őket. Eközben Zol
tán élete értelmetlenségéről beszél. 

A temetőből Mira és Zoltán a Balaton-partra jutnak. 
Egészen a víz szélén állnak - a kamera felülről, totál
ban fényképezi őket. Háttérben a vízzel összeolvadó 
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világos ég (ez a temető tónusát őrzi), s kettejük szi
luettje látszik. Mira a kép első síkja felé közeledik, de
rékszögben távolodva a parttól — a kamera vele hátrál 
—, majd a lány egy pad beton lábazatára ül. Már nem 
árnyképét látjuk, mert a háttér nem a víz és az ég, 
hanem a szürke part. Magához hívja Zoltánt, a szürke 
tónus összeköti őket, a kamera pedig — nem úgy, mint 
az indító képben, amikor hátulról láttatta őket — nyíl
tan szembenéz velük. Az egymásra találásukat érzékel
tető kép után szaggatottan játékos keresés kezdődik, 
ennek hangulata azonban nem felfelé ívelő. Ezt nem
csak a téli táj sivár növényzete — nyesett, kopasz fái, a 
sövény stb. — érzékelteti, hanem a tompa megvilágítá
son kívül a továbbiak is. 

Zoltán elindul, a felvevőgép fordulattal követi. Az 
előtérben egy fánál Zoltán megáll, a háttérben Mira 
még a padon ül. Zoltán egyik fától a másikig megy. 
Mira nézi, majd feláll és eltávolodik. Zoltán utána for
dul és kiált neki valamit. Mira — totálban - egy fánál 
vár Zoltánra. Zoltán a fák között keresi a lányt, miköz
ben a kamera felülről totálban mutatja. Szemben, to
tálban Mira a fánál, amint Zoltán bejön a képbe, s a 
lányhoz megy. Megfogják egymás kezét, és futva indul
nak el a parton. A gép kíséri őket, s eközben látjuk 
külön-külön Zoltánt és Mirát, secondban, majd együtt 
totálban. Végül — már a sínek között — szembefordul
nak a kamerával, s a közelében megállnak. 

Az ezekben a képsorokban felfutó élményvonal a 
továbbiakban mintegy spirálszerűen tágul a következő 
jelenetekben: kettősük a váróteremben, illetve a pálya
udvaron, Zoltán a Balaton-parton, a csónakházban, a 
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bálon, majd az állomáson, végül ketten együtt a vasúti 
kocsiban. Ez után búcsúzásuk jelenete következik. 

A temető képét váltó Balaton-part szürkesége és 
bizonyos kietlensége, meztelen fái, a partot kitakaró 
sövény, Mira és Zoltán eltávolodásának és közeledésé
nek ismétlődése, majd Zoltán önálló sétája a gondtalan, 
boldog emberek között, végül vergődésük a vonaton — 
mindez a pszichológiai ábrázolás mélyülésének eredmé
nye. S ezt az eredményt különösen értékessé teszi, 
hogy a rendező nem irodalmi-illusztratív eszközökkel 
érte el, hanem művészete önálló eszközeinek igénybe
vételével, illetve a hagyományos formanyelv megválto
zott felhasználásával. Az Elveszett paradicsom bonyo
lult lelki mozgásainak visszaadásához Makk Károly újí
tó alkotásában tehát a dedramatizálás csakúgy végbe
ment, mint a nagy drámai csúcsokra épített szerkezet 
felbontása, annak megfelelően, hogy a valóságban is 
közvetettebbé vált az új és jellegzetes társadalmi ellent
mondások és az egyéni magatartások közötti kapcsolat. 
A lelki szféra előtérbe kerülése együtt járt a valóság 
változásával, az új ellentmondások megjelenésével. Ta
lán kissé nyers, kidolgozatlan volt még mindez, a kere
sés stádiumára jellemző felemás megoldások jellemez
ték, de az újra irányuló kísérletezés kétségtelen. A fele
másság még inkább tapasztalható volt Az utolsó előtti 
ember-ben (1963). 
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„Az utolsó előtti ember" 

A magyar film fordulataiban részt vevő Makk Károly
nak nem a leglátványosabb, de talán a legjelentősebb 
volt az a próbálkozása, hogy az új — alig cselekményes, 
nem látványos, nem reprezentatív megnyilatkozása — 
ellentmondásokat úgy dramatizálja, hogy azok ne tor
zuljanak el, ne váljanak rendkívülivé, kivételessé, ne ve
szítsék el kapcsolatukat az általános emberivel. Ennek 
érdekében Makk Károly igen jelentős mértékben aktivi
zálta a film speciális művészeti eszközeit, olymódon, 
hogy az életanyagot pszichológiailag mélyítette. A Ház 
a sziklák alatt, a Megszállottak, az Elveszett paradi
csom már megmutatták az e téren elért eredményeit. 
Ezen kívül — különösen a Megszállottak - tartalmazta 
azt a problematikát is, amelynek jelentős felfedező sze
repe volt a társadalmi ellentmondások viszonylatában. 
Az utolsó előtti ember ezt folytatta. 

Az, hogy milyen mértékben avatkozhat bele valaki 
más életébe - akár az illető, akár egy kollektíva objek
tív érdekének védelmében - , mindig fontos probléma, 
s különösen fontos akkor és olyan körülmények kö
zött, amikor ezt a társadalom hivatalos célkitűzésként 
kifejezetten ambicionálja. Az utolsó előtti ember két 
főhősének — a filmet bevezető — beszélgetése utal erre: 

„Peti: . . . tulajdonképpen milyen jogon rendezed 
ezt a lelkizést? 

Orodán: Azon a jogon, amilyen jogon az őrültekre 
kényszerzubbonyt húznak az egészségesek. 

Peti: Természetesen te állapítottad meg, hogy ki az 
őrült. 
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Orodán: Aki a saját érdekei ellen él, az őrült. Aki 
nem hajlandó tudomásul venni azt, hogy mi volna jó 
neki, mitől lenne más az élete. Azt kényszeríteni kell. 
. . . En azt tanultam, hogy bele kell avatkoznunk a 
többi ember sorsába." 

Korábban nem volt ez ismeretlen — például a mező
gazdaság kollektivizálása idején — országos méretekben 
sem, de 1963-ra már az ilyen kényszerítés válsága volt 
tapasztalható. A film főhőse megéli a kényszerítés vál
ságát, mint tragikus hős. Sorsa a következőképpen ala
kul: 

Orodán rá akarja venni ejtőernyős oktatótársát, Pe
tit, aki mindig az utolsó pillanatban nyitja ki az ejtő
ernyőjét és erre biztat másokat is, hogy hagyjon fel 
ezzel a hősködéssel. Ennek érdekében maga veszi fel 
vele a versenyt. A közös ugrás alkalmával azonban Peti 
a legutolsó pillanatot is elmulasztja, lezuhan és meghal. 
Peti halála miatt a kiképzendő csoport — különösen 
Kati - Orodánt vádolj., és a gyakorlatokon testi épsé
gét veszélyeztetik. Kati közben tudomást szerez arról, 
hogy Orodán vádolja magát Peti halála miatt, és ennek 
a rendőrségen is hangot adott. Belátva a fiú ártatlansá
gát, megpróbálja meggyőzni Orodánt és figyelmezteti, 
hogy ő csak akkor fogja kinyitni a gyakorlaton az ejtő
ernyőjét, ha Orodán is kinyitja. így akadályozza meg a 
férfi öngyilkosságát. 

A film — s ez talán a legfontosabb mozzanata — nem 
emel gátat az emberek közé, nem tagadja az egymásra 
való hatás jogosultságát, de ennek bizonyos feltételeket 
szab. Ez két beszélgetésben is nyilvánvalóvá válik. Az 
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egyik beszélgetést Orodán a csoport néhány tagjával 
folytatja, a másikat pedig egy alkalmi nőismerőssel. 

„Intelligens arcú: . . . ne gyere többet. A csapat kéri. 
Orodán: A csapat nevében beszéltek, de nem ti vagy

tok a csapat. 
Intelligens arcú: Te is mindig a csapat nevében be

széltél. Pedig te aztán igazán nem voltál a csapat. 
Orodán: Ez igaz. Nem én voltam. De én szerveztem. 
Vagány képű: Meg Peti, meg a Hosszú. 
Orodán: Igen, ők is. De én kezdtem. Én szaladgál

tam, hogy egyáltalán lehessünk. Mert szerettem volna 
benn lenni valamilyen csapatban. 

Vagányképű: Azért, hogy parancsolgathass. 
Orodán: Miért? A Peti, az parancsolgathatott? 
Vagány képű: ö igen, - őt. . . szerettük." 
„Éjszakai lány: Miért? Azt szeretné, hogy sokan 

szeressék? . . . Ezren? 
Orodán: Nem. 
Éjszakai lány: Mindenki? 
Orodán: Igen." 
Ezek a mozzanatok megvilágítják azt, hogy Orodán, 

a film hőse igen elterjedt nézetet képviselt, amikor az 
általa is szervezett csoportot szinte saját tulajdonának 
tekintette, amelynek tagjaival szabadon rendelkezett, 
azokat szabadon alakíthatta a maga elképzelése szerint. 
S éppen ezzel a tevékenységével vélte kiérdemelni min
denkinek a szeretetét. Mindez azonban a filmben nem 
elvont tanulság. Orodán figuráját nagyon pontosan ki
dolgozták. 

A film elején a rendező ábrázolási bravúrral oldotta 
meg a feladatot. Amikor Orodán egy presszóban elő-
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adja Petinek, hogy kényszeríteni fogja a vagánykodás 
elhagyására, Petit egyáltalán nem látni. A hangját hal
lani, a képi kompozíció azonban mindig kizárja őt a 
térből. A premier és second plánok csak Orodánt mu
tatják. Szavakban tárul fel néhány viszonylat, anélkül, 
hogy Peti saját emberi adottságai, mint esetleges men
tesítő körülmények megjelennének. Peti Orodán szá
mára akkor egy magatartásforma, s csak később válik 
emberi teljességgé. Ennek megfelelően a néző is csak 
később ismeri meg igazán. Ebben a megismerésben az a 
legfontosabb, amikor Orodán megtudja, hogy Peti féle
lemből vállalta a vagányszerepet. „Attól félt, hogy ha 
abbahagyja az ernyőzést, akkor visszasüllyed a többi 
szürke ember közé" — mondja a csoport egyik tagja 
Orodánnak. Ezután jön rá Orodán, hogy ő is fél. Nem 
elsősorban attól, hogy meg akarják ölni a csoport tagjai 
- amikor provokálják, hogy a nagy szélben ugorjék ki 
- , hanem az élettől. Attól az élettől, amelyet számára 
az általa elindított események annyira megváltoztattak, 
így kerül sor arra a jelenetre, amelyben az idegen nő
nek elmondja, hogy halálra szánta magát. Bravúrosan 
van megoldva ez a kettős is, amelynek a zaklatottságot 
kell érzékeltetnie. Kettőjük mögött ismételten változ
nak a helyszínek — bár, szoba, presszó stb., de leggya
koribb az a mozgásban lévő autó, amely mögött az 
utcai fények villódzása, a helyiségek hatásvilágításával 
összhangban még külön izgalom forrása is. 

A „legnagyobb nyomás alatt" megélt élmények, 
belső küzdelmek tehát elsősorban a viszonyítások és a 
hangulatteremtő speciális eszközök segítségével nyer
tek pontos megfogalmazást, összefüggésben a zárt — 
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szinte kamarajellegű — ábrázolással, amely viszont a 
filmet a hagyományos dramaturgiával kapcsolta össze. 
Nem maga a probléma, hanem annak filmművészeti ki
bontása Az utolsó előtti ember-t némileg megkülön
böztette a Megszállottak sokszor szinte dokumentális 
ihletésétől, de csatlakozva annak más vonásaihoz és a 
többi Makk Károly mű alapvető jellegéhez, szintén a 
pszichológiai mélységre törekedve igyekezett az ember-
ábrázolást hitelesebbé és hatásosabbá tenni. Ennek a 
törekvésnek összekapcsolódása a legfontosabb problé
mák tárgyul választásával biztosított Makk Károlynak 
igen jelentős helyet a magyar filmművészet változásá
ban, lendülete előkészítésében. 
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A FIATALOK BALÁZS BÉLA FILMSTÚDIÓJA 

Egy új jelenség? 

A filmgyártás, ipari alapjai és méretei miatt, kezdettől 
megkövetelte a gyári szervezettséget. Azt, hogy a film
gyár szolgáltató vállalatként legyen kapcsolatban a 
filmalkotókkal. A filmkészítés gyártás jellege atomizál
ja a filmművészeket, valamennyiüket egyénileg kap
csolva a gyártási apparátushoz és segédszemélyzethez. 
Ez kizárta azt a műhelyt, azt a közösséget, amelyet 
például a képzőművészet oly jól ismert, de amely az 
irodalomtól és a zenétől sem volt idegen. Ezt a hiányt a 
dramaturgia, majd a dramaturgiák létrehozása vala
mennyire pótolni kívánta. Ám ezek nem a közös szel
lemiségnek adtak keretet, hanem csak a gyártás folya
matosságát biztosították. A művészeti szövetség, a mű
vészeti klub pedig legfeljebb a tájékoztatást szolgálhat
ta, de nem pótolta az alkotóműhelyt. 

A filmművészet története már bebizonyította, hogy 
a szokásos gyári szervezettségben értékes műalkotások 
jöhetnek létre. Sőt ezen túlmenően a gyári munka szer
vezettsége bizonyos biztosítékot is jelentett az alkotás 
színvonalát illetően. Mégis a filmművészetben nemegy
szer — s nem mellékes, hogy mikor — kialakultak alko
tói műhelyek. A húszas évek avantgarde mozgalmai 
idején különösen Franciaországban, méginkább a Szov-
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jetunióban volt megfigyelhető több műhely létrejötte. 
De alkotóműhelynek számítható az angol dokumen
tumfilm iskola csoportja is a harmincas évek első felé
ben, és alkotóműhely jelleget öltött - különösen a leg-
kezdetibb szakaszában — az olasz neorealizmus is. A 
modern filmművészet szintén ismeri az alkotóműhelye
ket. Az amerikai avantgarde nem is eggyel tűnt ki. De 
alkotóműhely jellegű volt például Ingmar Bergman 
Cinematograph R. T. nevű vállalata is, ahol Bergman 
Kjell Grede filmkészítését támogatta. Ezeket — a még 
sorolható — különböző szervezettségű és formájú, de 
egyaránt műhely jellegű csoportokat nem pótolhatták 
(legfeljebb kiegészíthették) a folyóiratok, a klubok, a 
művészeti szövetségek, a dramaturgiák stb. A műhelye
ket a hasonló világszemlélet és az azonos alkotói törek
vések hozzák létre, általában olyankor, amikor a film
művészet haladását a hagyományossal, az elavulttal 
szemben kellett előmozdítani, tehát amikor a kollek
tíva ereje nagyon is szükséges volt a filmművészeti át
alakuláshoz. 

Nem véletlen, hogy a hatvanas évek elején a magyar 
filmgyártásban is megjelent egy műhely. Pontosabban a 
már előbb létrehozott csoportosulás a hatvanas évek 
elején vált műhellyé. Természetesen a fiatalok számára 
teremtett Balázs Béla filmstúdiónak a keretei akkor is 
fennmaradtak, amikor már nem volt fúmműhely. Ez 
sok ellentmondás forrása lett. De egy célt kétségtelenül 
mindenképpen szolgált később is a stúdió: filmkészítési 
(általában ugyan csak rövidfilm-készítési) lehetőséget 
nyújtott a főiskoláról kikerült, sokáig asszisztensi mun
kakörben tevékenykedő alkotók számára. 
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Keletkezés és kezdet 

A fiatal, illetve főiskolás filmművészek ösztönzésére a 
Művelődésügyi Minisztérium Filmfőigazgatóságának ve
zetője, Révész Miklós már 1958-ban felvetette egy szer
vezet megalakulásának gondolatát. Kezdetben (1958-
tól) ez a szervezet nem volt több mint vitaklub, ahol a 
fiatal alkotók filmeket tekintettek és vitattak meg. Bár 
a létrehozás összekapcsolódott egy forgatókönyv-pá
lyázattal, és a fő törekvés eleve a filmkészítés volt, vál
tozást csak az 1959-ben megalakult Művészeti Szakszer
vezetek Szövetsége Filmművész Szakosztálya (később: 
Magyar Filmművészek Szövetsége) támogatása hozott. 
Jelképesen ugyan már korábban is a Fiatalok Balázs 
Béla Filmstúdiójához számítottak néhány filmet, de 
filmkészítésre a stúdió kereteiben csak 1961-ben került 
sor. (1960-ban egy Film 60 nevű folyóirat két száma is 
megjelent, amely főleg forgatókönyveket, filmterveket 
közölt, tehát előkészítette a filmkészítést.) 

A filmkészítésre végül is leginkább az ösztönzött, 
hogy 1960-ban és 1961-ben igen jelentős tehetségű fia
talok végezték el a főiskolát (Gaál István, Sára Sándor 
stb. illetve Szabó István, Kardos Ferenc stb.). Olyanok, 
akik már a főiskolai vizsgafilmekkel is bizonyították 
tehetségüket. Az induláshoz az 1961. évi huszonhat tag 
számára másfélmillió forint - tehát kb. öt rövidfilm 
elkészítését biztosító összeg — állt rendelkezésre. A fil
mek készítéséről — a téma tagság általi megvitatása 
után — az öttagú vezetőség döntött, és a Filmfőigazga
tóság adott gyártási engedélyt. Tag lehetett minden 
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végzős főiskolás, illetve a főiskolát elvégzett alkotó. A 
tagokat passzivitásuk miatt kizárhatták. 

A közös generációs és helyzeti vonások, az egyező 
érdeklődési kör stb. nemcsak a szervezeti összefogott
ságnak, hanem a kollektív munkának is kedvezett. Az 
egyetemes filmművészet változását — főleg a francia új 
hullám megjelenését és a lengyel film megváltozását -
a fiatalok mindenkinél jobban érzékelték, s vetítése
ken, vitákban tudatosították is. Mivel nem kifejezetten 
a forgalmazás számára készítették műveiket, hanem in
kább tanulmányi céllal, a kísérletezésben is szabadab
bak voltak. Ezért - de a magyar film egészére ható 
okok miatt is — filmstúdiójuk igen hamar filmművé
szeti mozgalmat jelölt és eredményeket hozott. Bár 
1961-ben csak három, 1962-ben pedig csak öt filmet 
készítettek, de ezekből legalább négyet ki kell emelni a 
magyar filmművészet egészére vonatkozó jelentősége 
miatt. 

A négy film két különböző irányzatot, törekvést 
képviselt. Az egyiket Szabó István Variációk egy témá
ra (1961) és Te (1962) című filmjei, valamint Novák 
Márk Csendélet (1962) című alkotása, a másikat Sára 
Sándor Cigányok (1962) című műve. Mivel Szabó Ist
ván a vizsgált korszak egyik legjelentősebb alkotójává 
vált, nem lenne helyes korai műveit kiszakítani művé
szete egészének jellemzéséből.45 A két vonalat Novák 
Márk, illetve Sára Sándor alkotásai amúgy is reprezen
tálják. 

Novák Márk Csendélet című filmje igen rövid. Elő
ször egy halász és egy üvegfúvó portréját látni. Utána 
egy csendéletet hallal és pohárral. A hal fejének lerob-
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bánását követi az üveg széttörése. Végül megjelennek 
az ettől döbbentté vált, kezdetben látott arcok. 

Nincs tehát durva szimbólum, mert a szubjektivizá-
lás ezt kiküszöbölte, ugyanakkor az egymásra vonat
koztatott tárgyak, események és emberek nyilván
valóvá teszik a munka hiábavalóságának, a pusztulás
nak a szörnyűségét — főleg mert az emberre gyakorolt 
hatását fejezik ki. így érhető tetten az embercentrikus 
ábrázolás. Az emberi sorsok elsődleges tényezők, ame
lyek így — tagadva az illusztrálást — sokkal átfogóbb 
élményt hordoznak. 

A Balázs Béla stúdióban született — a kísérletezés 
másik irányzatának reprezentánsaként — az a film is, 
amely a megújuló magyar dokumentumfilm első, köz
vetlenül társadalmi vonatkozású alkotásának számítha
tó, Sára Sándor Cigányok című műve. 

A film újságcikkeket mutat a cigányokról, a cigány
kérdésről. Fényképeket látunk róluk és településeikről. 
Majd mindennapi életükből villant fel képeket a ka
mera. Cigánygyerekeket látni orvosi vizsgálaton. In
terjúrészletek cigányokkal: lakás- és munkaproblémák, 
a megkülönböztetettség problémái. Halottsiratás. Ci
gánykovácsok munkában. Cigánygyerekek iskolai dol
gozataikat olvassák arról, hogy mik szeretnének fel
nőttkorukban lenni. A tanítás végén hazafelé indulnak. 
Majd a kunyhók világában látni őket. 

Sok és sokfajta elem keveredik a filmben. A közvet
len információt nyújtó ismertetés mellett megjelennek 
az interjúk és életképek, a dokumentatív és díszítő áb
rázolás elemei is. Hatnak a szép arcok, a nehézségekről, 
nyomorúságról valló tények. De a film legfőbb hatás-
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forrása mégiscsak az emberábrázolásban van, sőt talán 
leginkább a cigánygyerekek ábrázolásában. 

Az iskolai környezet kifejezi a gondoskodást, amely 
azonban az átöltöztetéssel, a közösen használt mosdó
tálakkal, a WC-re emlékeztető öltözőfülkékkel inkább 
a megaláztatást hangsúlyozza, semmint az emberi fel
emelkedést. S ezzel a külső — még a gondoskodásban is 
nyomorúságos — körülményekkel kerül szembe a ci
gánygyerekek szavalatainak, rajzainak, nyilatkozatai
nak szépsége, (hasonlóan ahhoz, ahogy a film végén a 
kisfiú krétával virágot rajzol a viskó falára). Ez a kont
raszt erőseb b hatású külső tények felsorakoztatásánál 
vagy a felnőtt interjúknál, mert a belső világ viszony
lagos teljessége nyilvánul meg benne, és exponálja a 
drámát. Azt, hogy milyen csekélyek a kívánságok, 
amelyeknek teljesülése mégis nagyon kétséges, és mi
lyen erőfeszítést kell tenni, hogy a külső korlátok fölé 
emelkedjenek a gyermeki érzelmek és gondolatok. 

Néhány év és néhány film igazolta a Balázs Béla stú
dió életét, de csak az elindulást jelölte. A kiteljesedés 
később következett be. 
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VÁLTOZÁSOK A RÖVIDFILMBEN 

Fokozott érzékenység 

A rövidfilm művészeti és tudományos értelemben nem 
műfajt jelöl, használata a filmvilágban mégis szélesen 
elterjedt. Általában az animációs, riport, dokumentum 
és népszerű tudományos alkotásokat (esetleg — de rit
kábban — a rövid játékfilmeket is) értik alatta. Jelen 
esetben a rövidfilm kifejezést — a riport- és népszerű 
tudományos film feltételes figyelmen kívül hagyásával 
— az animációs és a dokumentumfilmre vonatkoztat
juk. Ezeknek közös sajátossága, hogy érzékenyebb a 
valóság és a filmművészet változásaira, a változások ha
tására dinamikusan átalakulnak. Ennek oka, hogy a tel
jes hosszúságú játékfilmektől eltérően egyrészt sokkal 
olcsóbbak, így alkalmasabbak a kísérletezésre, másrészt 
sokkal rövidebb az átfutási, gyártási idejük. A kulturá
lis irányító szervek részéről sem kapnak olyan meg
különböztetett figyelmet, mint a játékfilmek. 

Mindez nem sajátosan magyar jelenség. A filmtörté
net folyamán a filmművészeti megújulás általában ki
fejezetten a rövidfilmekkel kezdődött, vagy legalább is 
teret engedett a rövidfilmek változásainak. Nemcsak 
annak érdekében, hogy a filmművészet új élettényeket, 
életanyagot vonjon be az ábrázolásba, hanem a művé-

201 



szeti általánosítás új módszerének kidolgozása céljá
ból is. 

A rövidfilmek bizonyos változásaira már az előző 
fejezetek is utaltak,46 de inkább csak az átalakulás kö
zegeként említettük őket. A hatvanas évek elején a rö
vidfilm műfajaiban nagy lendület bontakozott ki, nem
csak Magyarországon, hanem azt megelőzően külföl
dön is. 

A dokumentumfilm átalakulása 

A filmművészetre, illetve a filmfajtákra fokozottan ér
vényes a közös esztétikai törvényszerűségek hatása, 
mert a valóság nemcsak ábrázolási tárgya, hanem bizo
nyos értelemben ábrázolási közege is a filmnek. Legfel
jebb ritmuseltolódás — és természetesen a filmfajták 
különböző sajátosságai — érvényesülnek azokban a 
nagy átalakulási folyamatokban, amelyek a filmművé
szet egész területére kiterjednek. Ebben a változási fo
lyamatban lehet egyik vagy másik filmfajta a kezdemé
nyező. Jelentős szerephez juthat a dokumentumfilm, 
az animációs film (sőt a népszerű tudományos film is). 
E műfajok sokat tehetnek a szemlélet átalakulásáért 
azzal, hogy saját speciális feladataikon túl bonyolul
tabb valóságközeget vonnak be az ábrázolásba. 

A Dziga Vertov által kialakított dokumentumfilm 
műfaj, amelyet később John Grierson újított meg, a 
második világháborúban és az utána következő ideoló
giai küzdelmekben lendült fel ismét. A háború borzal
mai a maguk valóságosságában jobban hatottak, mint a 
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játékfilmekben. (Nem véletlen, hogy a játékfilmek is 
mindig felhasználták a dokumentum- és riportfilmek 
részleteit.) A háború utáni filmekről ez már nem volt 
elmondható. Megnövekedtek a cenzurális akadályok, 
csökkent a felvételek lehetősége. Előbb a francia doku
mentumfilm-iskola bomlott fel, ezt követte Paul 
Strand Frontier csoportjának megszűnése Amerikában. 
Rövidesen azonban megjelentek azok az irányzatok — 
a francia Cinéma Vérité, az angol Free Cinema, az ame
rikai New Cinema —, amelyek inkább rokonvonásokat 
mutattak, semmint tényleges csoportosulást jelentet
tek, és amelyek a rokonvonások alapján később össze
foglalóan a cinema direct nevet kapták. 

A cinema direct nem jelentette a hagyományos do
kumentumfilm sajátosságainak teljes tagadását, de elő
térbe került benne az interjú és az ellesés (a szoktatott 
kamera használata, amikor a fényképezett személy már 
nem fordít figyelmet a felvevőgép jelenlétére). Az alko
tó, kiválasztva a jelenséget, kivárta, hogy az spontánul 
nyilvánítsa meg lényegét (ez leginkább Richard 
Leacock művészetét jellemezte), és így adott teljessé
get. Másrészt az interjúval — a vizuális kontroll köze
pette — a fényképezett alany belső világát sikerült 
visszaadni, árnyalatnyi reagálásoktól a nagyon bonyo
lult jelenségekig (ennek példái Jean Rouch munkái). 
Míg tehát a hagyományos módszerű dokumentumfilm 
egy általános tételt bizonyított (dokumentált) a részek
re szedett valóság — néha önkényesen — Összekompo
nált jeleneteivel, addig a cinema direct a folyamatosság
nak, a teljességnek, a belső világnak tulajdonított fon
tosságot, mindannak, amely a hitelességet maximálisan 
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biztosíthatta, és főleg a külsőséges megnyilatkozások 
(háború stb.) nélkül is képes volt a valóságot ábrázolni. 
Ebben a törekvésben olyan szélsőséges filmek is létre
jöttek, amelyek néha szinte teljes időazonosságban 
bontották ki a jelenség lényegét (elsősorban Shirley 
Clarke művében). 

Ezeknek az alkotóknak valamennyi műve természe
tesen nem jutott el a magyar mozikba, és műsorra tűzé
sük időpontja sem állapítható meg olyan egyszerűen, 
mint a játékfilmeké, de hatásuk a magyar filmművé
szekre kétségtelen, hiszen szakmai vetítéseken már az 
ötvenes évek második felétől bemutatták őket. Sőt — 
mivel a cinema direct kialakulásában igen nagy szerepe 
volt a televízió sajátosságainak és műsorigényének — a 
televízióval kapcsolatban is felhívták magukra a figyel
met. A hatvanas évektől egyre több filmművész jelent
kezett a televízióban dokumentumfilmmel (majd játék
filmmel is). 

A dokumentumfilm ugyanolyan fokozatosan alakult 
át, mint a játékfilm, bár a mozgékonyabb rövidfilm 
gyorsabban érlelt meg új módszereket. A dokumen
tumfilm azért is érzékenyebb a valóságra, mert közvet
lenebbül ábrázolja, nyitottabb az új jelenségek, anya
gok irányában. Az átalakulás elméleti támogatása sem 
maradt el. Ennek egyik bizonyítéka Létay Vera A léte
zés hitele című cikkének néhány tétele (a Filmvilág 
1962. 13. számában): „A film az élet utánzásának leg
tökéletesebb formáját teremti meg és a filmművészet 
legújabb próbálkozásai éppen erre az egyedülálló tulaj
donságára építenek. Cél: a valóságos létezés érzetét fel
kelteni időben, térben, hangulatban, ritmusban egya-
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ránt." Ez nem lehetséges csupán a felszín megmutatásá
val. A dokumentumfilmmel kapcsolatban a cikk kifeje
zetten elmarasztalja a naturalizmust, amely „bár hát
borzongató hitelességgel villantja fel az élet egyes részle
teit, de meg sem próbálkozik azzal, hogy megkeresse a 
mélyebb és szélesebb összefüggéseket, feltárja a pszi
chológiai momentumokat. . . . ez az út lesz a modern 
filmművészet iránya, ahol a létezés magas izzású, doku
mentumszerű hitelességét egyesíteni tudják a bonyolult 
és igaz pszichológiával, a valósághű társadalomrajzot az 
emberi lélek mélységeinek feltárásával." A cikk kitért a 
változás különböző síkjaira is. „. . .felforgatja az épít
kezés megszokott törvényeit és nemcsak újfajta techni
kát kíván meg a feldolgozásban, de már a dramaturgiai 
kiindulásnál is számos problémát okoz. . . . bizonyos, 
hogy a film dramaturgiája mindinkább hasonlít az élet 
dramaturgiájához. A rendezőnek . . . Hagynia kell, 
hogy a vásznon megjelenített élet önmagáért beszél
jen." 

A Fiatalok Balázs Béla Filmstúdiója mellett az alko
tók idősebb generációjának képviselői is lereagálták a 
változás szükségességét. Erre utaltak — a többi között 
— olyan filmek, mint Mönich Ferenc Holládi ballada 
(1960) és Jancsó Miklós Alkonyok és hajnalok 
(1961)47 című műve. Mindkettő sajátos átmenetet ké
pezett a dokumentum- és a játékfilm között, éppen 
azért, mert hőseik belső világát is fel kívánta tárni, s az 
ennek megfelelő új módszert még nem találta meg. A 
további kísérletek ennek a módszernek a kidolgozására 
irányultak. Ebben talán legtöbbet Kis József és Kolo-
nits Ilona tettek. Mindketten a hagyományos irányza-
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ton belül kezdték filmművészeti tevékenységüket. (Kis 
József színészi és színházrendezői pályáról került a 
Híradó és Dokumentum Filmgyár művészeti vezetője
ként és rendezőként a filmgyártáshoz 1949-ben. Rövid 
játékfilmet is készített, szinkronrendezőként is dolgo
zott. 1959-től teljes hosszúságú játékfilmeket rende
zett, de visszatért a dokumentumfilm készítéséhez. 
Kolonits Ilona munkás volt, s a felszabadulás után vé
gezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, majd a 
Szovjetunióban szerzett kandidátusi fokozatot. 1949-
tős részt vállalt a magyar film ellenforradalom utáni 
film területén. így történt című filmjével (1957) jelen
tős részt vállalat a magyar film ellenforradalom utáni 
konszolidáló feladatában.)48 

Kis József Szentkút (1961) című dokumentumfilmje 
mutatja, hogy a hagyományos dokumentumfilm alap
vető jellegzetességei nem tűntek el azonnal, s az átala
kulás igen fokozatos volt. A szentkúti búcsújáró hely
ről a film előzetesen közöl véleményt. Hermann Ottó 
szavaival mondja el: a szentkúti búcsújáró hely gyászos 
szerepet játszik a különböző fertőző betegségek terjesz
tésében, mivel az ide zarándoklók egymás után csókol
ják meg a feszületet, a Jézus-szobor lábát. A film azon
ban nem maradt meg ennek az igazságnak kimondásá
nál, hanem igyekezett végigkísérni egy mai kétnapos 
búcsú zarándokait — megfigyelni a misét, a kegyszer-
árusítást, a csodatevőnek képzelt vízben való mosdást 
stb. Ezeket a képeket azonban a film nem az átfogó 
igazság illusztrációiként sorakoztatta fel, hanem minél 
több anyag bemutatásával a nézőre bízta a szükséges 
következtetések levonását. 
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A Szentkút az egyedi cselekvések minél teljesebb fel
tárásával engedett az egyéni pszichikumra következ
tetni. E tekintetben nem a feszület csókolgatására kell 
gondolni, ami egyszerűen csak undorító, hanem a kü
lönböző meglesett cselekvések sorára. A perselyezés 
egyik epizódja az, amikor a pap visszaad az adakozó
nak a papírpénzből. Ez az üzletben szokásos gesztus 
azonnal leleplezi az egyoldalúságot: a fizető nem ka
pott semmit, csak fizetett. Hasonló a helyzet a szentelt 
vízben való mosdásnál. A betegek és nyomorékok vára
kozással telve locsolják magukra a vizet, de nem törté
nik semmi. Ugyanolyan elesetten vánszorognak vissza a 
búcsúból, ahogy jöttek, vagy a fáradtság miatt még 
gyötrelmesebben. Ezek talán a legleleplezőbb részletek. 
De nem elszigeteltségükben jelennek meg, hanem a za
rándokok normális tevékenysége és imádkozása köze
pette — tehát megérkezésük, pihenésük, evésük stb. ré
szeként. A gyógyulás nélkül hazainduló hivők drámájá
nak élménye úgy jön létre, hogy látni a fáradozást és 
odaadást, az imádságot, a térdelést, az adakozást. 

A kritika nem az eseménybe kívülről bevitt tételen 
nyugszik, hanem az egyszerű, egészséges emberi élettel 
és tevékenységgel kapcsolatos asszociációkon. S ez az 
emberi mérce sokkal hatásoabb, mint valamiféle tétel. 

Kolonits Ilona Ellesett percek (1961) című filmje 
kifejezetten az embereket állította előtérbe. A filmen 
az Orion gyár óvodásainak és a gyár munkásnőinek egy 
napja látható. Az alkotó nem a dolgozók termelésére, 
hanem a dolgozók munka közben megnyüvánuló em
beri arculatára koncentrált. 

A gyermekek képeinek közbevágása a filmen ábrá-
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zolt életet a valóságosnál derűsebbre lakkozta. Ennek 
ellenére a munkásnőkről szoktatott kamerával készített 
felvételek nemcsak a munkamenettel ismertetik meg a 
nézőt, hanem az emberi élményekkel is. Látjuk az el
mélyülést, a szeretteik fényképére vetett pillantásokat, 
a fáradságot és idegességet, a vitákat. 

A dokumentumfilm tehát olyat nyújtott, amit ko
rábban ritkán: zsánerképet, életképet. Nem a nagy le
leplezés érdekében éleződött a drámai csúcsra, hanem 
felvillantotta tárgya szépségét, átéreztette líraiságát. Ez 
megmutatkozott Gaál István49 két filmjében is. Az 
Oda-vissza (1962) című a szabolcsi ingázók életét állí
totta a néző elé. A film nemcsak munkaképeket sora
koztatott fel, nemcsak a korán kelő emberek fáradsá
gos utazását mutatta be, hanem ezek mellett a súlyos 
hangulati képek mellett felvillantotta munkásszállásbeli 
életüket (például főzésüket), sőt emberi arculatukból is 
törekedett valamit visszaadni. A filmben a munkások 
nem egy életforma illusztrálói csupán, egyéniségük, ka
rakterük van. Ezt szolgálta, hogy a kamera „helyet fog
lalt" közöttük a vonaton, vagy például az, hogy ki
emelte kezeiket, visszaadta kezeik életét. 

Mindez nem jelentett valamiféle passzivitást az al
kotó részéről. A mindenáron elérendő propaganda cél 
és az egyoldalúan szélsőséges drámaiság helyére az ol
dottabb dramaturgiával megmutatott teljesebb élet lé
pett. Ennek visszaadása nem volt lehetséges a passzív 
megfigyelés révén. Gaál István Tisza — Őszi vázlatok 
(1962) című filmje mutatja ezt. A film nem tűzte célul, 
hogy hírt adjon a tiszai építkezésekről, a csatornázásról 
stb. A folyó és a part természeti szépségét mutatta be, 

208 



de ezen túl az emberi munka, az alakító-teremtő tevé
kenység szépségét is. 

Ezekben a filmekben, bár nem elsősorban embert 
ábrázoltak, a szemlélődő, a világra rácsodálkozó ember 
került a középpontba. Nem a politikusként vagy agitá
torként, hanem ennél átfogóbban, a napi életét élő, 
mindenütt jelenlévő ember, aki felfedezi a maga számá
ra a világot a dolgokban, eseményekben, más emberek
ben. Amikor — élve a színek erejével — a Tisza össze
vetette a természet változatosságát az uszályt festő em
berek teremtette színskálával, és átéreztette a hasonló
ságot, ebben lényegében jobban visszaadta a teremtés 
nagyságát, mint egy új épület statikus képével. 

A magyar dokumentumfilmnek ezek a változásai 
nemcsak a játékfilm változásaihoz kapcsolódtak. Jelen
tős kölcsönhatásban voltak az animációs filmmel, 
amelynek területén az új vonások ugyancsak megmu
tatkoztak, az idősebb és a fiatalabb generáció művei
ben egyaránt. 

Űj vonások az animációs filmben 

1953-ban már megfontolás tárgyává tették, hogy a Hír
adó és Dokumentum Filmgyárban működő animációs 
filmrészleget önállósítsák. Végül nem került erre sor, 
de 1954-ben áttették a később Pannónia Filmstúdió 
nevet nyert Szinkronfilmgyártó Vállalathoz, ahol na
gyobb teret és lehetőséget kapott. Ez azonban csak 
1955-ben, átmeneti leépítés után vált valósággá. A meg
indult fejlődést az 1956 utáni óvatoskodás vetette 
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vissza, amikor főleg ismert mesék megfilmesítésére ke
rülhetett sor. Végül a gyártás 1961-ben lendült fel. Ez 
egyrészt az amerikai rendeléseknek (bérmunkának) 
volt köszönhető, másrészt annak a nemzetközi elisme
résnek, amelyet 1959-től a magyar rajzfilm kapott. 
Ezek következtében nemcsak az anyagi és szervezeti 
alapok erősödtek, hanem a tapasztalatok és ismeretek 
is gyarapodtak, ami kihatott a magyar animációs 
filmre. 

A képzőművészet változásai mellett az egyetemes 
animációs film átalakulása is alapot adott a magyar ani
mációs film fejlődéséhez. A hatvanas években elfordul
tak a Walt Disney-féle sajátosságoktól, és kiterjesztet
ték a kísérletezést. 1960-ban a franciaországi 
Annency-ben animációs filmfesztivált szerveztek, 
amelynek seregszemléi és retrospektív vetítései a tájé
kozódást is szolgálták. így egyre inkább tudatosodott a 
Walt Disney-féle mesevilágtól való elfordulás (nemcsak 
az ábrázolásban, hanem a szemléletben is), és az ex-
perimentalista-avantgarde filmekkel való rokonság té
nye. A fesztiválokon és bemutatókon a magyar művé
szek a korábbi újításokkal — főleg Norman Mac Laren 
műveivel — is megismerkedhettek. A hatvanas évekre 
azonban az animációs film már új nevekhez kötődött. 
Ems Pinthoff — különösen Interjú (1961, The inter
view) című filmjével — az emberábrázolást hozta elő
térbe. A dobos jellemzésében, akivel az interjú készül, 
helyet kaptak a a legapróbb megfigyelések (a cigaretta 
tartása stb.). Ugyanebben az évben John Hubley Csilla
gokról és emberekről (Of stars and men) címmel már a 
bolygók világáról készített filmet. S talán ugyanilyen 
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jelentős Stephen Bosustow 1950-től létező figurája, 
Mr. Magoo, amely az amerikai életforma karikaturisz-
tikus kritikáját adta. 

Az állatok és a mesék világának helyét elfoglalta a 
valóságos világ, más konfliktust, más dramaturgiát kö
vetelve. Sőt a mese egyszerűségének helyén az emberi 
világ összetettsége jelent meg, ez pedig — a művészeti 
általánosítás sajátosságai miatt — kihatott a jelzésekre 
is. Az ezópuszi mese - az állatokra vetített emberi 
tulajdonságok — helyére a karikatúra, a fotómontázs, a 
kollázs stb. illetve azok a nonfiguratív (sokszor a filmre 
karcolt) rajzolatok álltak, amelyek éppen absztrakt mi
voltukban voltak szabadabban kezelhetők, mint az ál
latfigurák. 

Mindez természetesen nemcsak az amerikai animá
ciós filmet jellemezte, hanem a szocialista filmművésze
tet is, különösen Jugoszláviát és Lengyelországot. 

Dusán Vukotic Cowboy Jimmi (1957) című paródiá
jában a cowboy a vászonról „kiesik a nézőtérre", és 
kiderül, hogy az életben sokkal nehezebb hősnek lenni, 
mint egy western-filmben. Vatroslav Mimica az Egye-
dül-ben (1958, Samac) egy kisember lidérces álmának 
bemutatásával azt a korlátolt életet bírálta, amelybe 
hőse belekényszerült. 

Jan Lenica és Walerian Borowczyk Egyszer volt 
(1957, Byl sobie raz) című filmjükben egy pacni útját 
követve egy egész emberi életet rajzoltak meg — az 
akadályokat, a társratalálást, a hűtlenséget stb. Nem 
lehet eltekinteni a csehszlovák animációs film — külö
nösen Jiri Trnka - hatásától sem. (A Jiri Trnka műveit 
bemutató kiállítás 1958. május 15-én nyílt meg a Mű-
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csarnokban.) Trnka Svejk, a derék katona kalandjai 
(1954, Osudy dobreho vojaka Svejka) című filmje már 
akkor rámutatott az animációs film új lehetőségeire, 
amikor Magyarországon az amerikai kísérletek még ke
véssé voltak ismertek. 

Mindezek azonban csak a változás körülményei, leg
feljebb elvont lehetőségei. Magának az átalakulásnak a 
mozgatója sokkal inkább egy társadalmi és művészeti 
szituációban gyökerezett. 

Macskássy Gyula például a Telhetetlen méhecske 
(1958) című filmjét az egy évvel korábban készült Ma
gyar méz című reklámfilm ihletésére készítette. Való
jában a Telhetetlen méhecske sokkal inkább kifejezte a 
kollektivitás szükségességét, mint bármelyik ennek a 
témának szentelt játékfilm. Egyrészt azzal, hogy a kap
tártól külön vonuló méhecskét a többiek mentik meg, 
másrészt mert szervezettségükkel ők eleve kevesebb 
veszélynek vannak kitéve, s védekezni is jobban tud
nak. Ezt húzza alá a modern technika megjelenése a 
filmben - a radarkeresés, a helikopter stb. Ez még csak 
átmenet volt a gyermek- és a felnőttfilm között. A 
rendező A ceruza és radír (1960) című filmje már in
kább a felnőttekhez szólt. A ceruza és radír kölcsönös 
tevékenysége egy vitával szakad meg: merre menjen a 
rajzolt autó. Ezt követi szembefordulásuk, amely 
mindkettőnek a létét veszélyezteti. A békés együttélés 
problémája megjelenését aláhúzza a két eszköz „emberi 
magatartása". Emberi indulatokkal, bosszúvággyal stb. 
tűnnek ki. A Párbaj (1960-1961) című filmben a tu
dós harca a Marssal az atom háborús célokra való fel
használása ellen már azért sem lehetett gyermekfilm, 
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mert olyan ismereteket tételezett fel, amelyekkel egy 
kisgyerek nem rendelkezhet (Mars mint a háború iste
ne, az atom jelölése stb.). 

Formai vonatkozásban azonban ezek a filmek még a 
hagyományos animációs film ábrázolási körén belül 
maradtak, s ez a • forma némi ellentmondást is muta
tott a súlyosabb tartalommal (a ceruza és a radír így 
együtt inkább a gyermekek világához kapcsolódik, kü
lönösen ha a kettősük által létrehozott rajzok is gyer
metegek), túl egyszerűvé, általánossá oldotta a tartal
mat. 

Macskássy Gyula nemcsak az idősebb generáció kép
viselőjének számított az animációs filmen belül, hanem 
a magyar animációs film megteremtőjének is. Eredeti
leg grafikus volt. A reklámrajzokról tért át a reklám
filmekre. A felszabadulás után nemcsak filmeket készí
tett, hanem egy csoport is szerveződött körülötte, 
amely 1950-re az animációs film stábjává alakult. 
1960-tól Várnai Györggyel együttműködve újította 
meg stílusát, és egyre inkább elszakadt a Walt Disney-
féle szemlélettől, hozzájárulva ezzel a magyar animá
ciós film „felnőtté válásához". Ez a hozzájárulás az új 
szakemberek nevelésében is megnyilvánult. 

Macskássy Gyula mellett talán Dargay Attila volt a 
magyar animációs film egyik korai képviselője. Képző
művészeti tanulmányok után már 1951-ben részt vett a 
munkában, bár csak 1957-től dolgozott önálló rende
zőként. 

Ne hagyd magad emberke (1959) című filmje még 
fokozottabban épített a felnőttek ismeretanyagára, 
asszociációira, amikor két kis emberfigura segítségével 
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bemutatta a történelmen végighúzódó elnyomási és ki
zsákmányolási formákat. Az „emberke és a másik" fi
gurája inkább karikatúrára emlékeztet mint hagyomá
nyos rajzfilm figurára, de mindenképpen karakterizált 
felnőtt figura, amelyet sikerült beépíteni a különböző 
korok környezetébe. Ezzel az animációs film területén 
is megjelent a bonyolultabb jelentések követelménye, 
amely esztétikai és dramaturgiai átalakulást igényelt. 

A magyar Iparművészeti Főiskolán 1961-ben indí
tották meg a rajzfilmképzést. Ugyancsak ebben az év
ben alakult meg az Ifjúsági Filmbizottság, amelynek 
munkája hatással volt a rajzfilm készítésére is. Macs-
kássy Gyula például 1961-ben kezdte el a Peti sorozat 
készítését, amelyet gyerekeknek szánt, de a modern 
technika eredményeit is bemutatta. Az alapvető válto
zás azonban az egyedi filmekben fejeződött igazán ki. 

Albert Lamorisse 1956-ban készítette A piros lég
gömb (La ballon rouge) című művét, amely Magyar
országra is eljutott, és lírai képet adott egy kisfiúról a 
rövid játékfilm keretei között. Csermák Tibor A piros
pöttyös labda (1961) című alkotása leginkább erre em
lékeztetett, persze rajzfilm lévén különbözött is tőle. 

Csermák Tibor grafikusi diplomával már 1951-ben a 
rajzfilmhez került, s több mű elkészítésében részt vett. 
1957-től önállóan alkotott. Változást művészetében A 
pirospöttyös labda hozott. A film teljesen reális szituá
cióval indul. A kislány, amíg anyja az üzletben tartóz
kodik, magára marad az utcán a labdájával. Ez ad lehe
tőséget neki, hogy az előbb még oly szokványos kör
nyezetben a maga világát fedezze fel: az üveggombon 
át látott világot, a táncoló világot, a megmozduló rek-
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lámképet, a gyári gépek részvételét a játékban, a repü
lők, az űrhajó, sőt a nap beavatkozását. 

A kislány líraian oldott belső világának kivetítéséhez 
a rendező nem alkalmazhatta a Walt Disneynél meg
ismert technikát és stílust. Csermák Tibor nem papírról 
vitte át a rajzot a fényképezendő celluloidra, hanem 
zsírceruzával magára a celluloid lapokra rajzolt, a rajz 
és fényképezés közül kiiktatott egy olyan mozzanatot, 
amely általában módosította az eredeti elképzelést. 
Emellett vállalta a rajz sajátosságait (például a síkszerű
séget), sőt némi elnagyoltsággal, vázlatossággal fokozta 
a hatás meseszerűségét, vagy inkább álomszerűségét. 
Mindennek következtében az ötletek sem annyira kü
lönálló gagek voltak, nem annyira a burleszkre emlé
keztettek, hanem szorosabban kapcsolódtak a rajzhoz, 
a látványhoz. 

Bizonyos szemszögből nézve A pírospöttyös labda 
azt az utat járta, amit a filmművészet egésze: közelebb 
hozta egymáshoz az ábrázolás közegét és tárgyát. A 
modern világ (gépek, űrhajó stb.) újfajta rajzos megol
dásával és ötleteivel az alkotó nem óhajtott nagy tanul
ságot kifejezni, hanem egy lírai élménnyel kívánta meg
ajándékozni a nézőt. A meseszerű formába öltöztetett 
tételek (a jó elveszi jutalmát stb.) illusztrálása helyére 
az érzékelt — rajzolt — világból adódó élmény került. S 
ez a törekvés — amelyet a sematizmus-ellenesség is ihle
tett — annyira erős volt, hogy a későbbiekben a ma
gyar animációs film egészére átalakító hatást gyakorolt. 

A dokumentumfilm és az animációs film változásain 
túl néhány rövid játékfilm is segítette a magyar film-
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művészet átalakulását. Ezek között leginkább Jancsó 
Miklós képzőművészeti tárgyú Halhatatlanság-a (1959) 
és Zolnay Pál Eljegyzés (1959) című rövid játékfilmje 
érdemelnek figyelmet. Tárgyalásuk azonban célszerűbb 
a rendezők portréján belül.50 
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TÉNYEK ÉS TENDENCIÁK 





A FEJLŐDÉS MOZZANATAI 

Eredmények és hiányok 

A művészeti fejlődést eredményező, sokszor csak ár
nyalatnyi változások alkotások sorában jelentkeznek. 
Érvényesülésüket igen nehéz tényként tetten érni, de 
tendenciaként mindenképpen lehet. Ez különösen a 
filmművészetre vonatkozik, amely az ötvenes évek vé
gén és a hatvanas évek legelején — a többi művészethez 
viszonyítva — az érdeklődés középpontjában állt. Ezt 
néhány adaton túl a film fényképszerű jellegéből adó
dó népszerűség magyarázza. Az adatokat kézenfekvő 
az 1960-as évre vonatkoztatni, mert 1961-től a mozik 
közönsége fokozatosan csökkent. 

1960-ban összesen 4558 mozi volt Magyarországon, 
718 536 hellyel. Ebből 3549 állami kezelésben, 1009 
társadalmi kezelésben állott. A teljes mozimennyiség
ből 842 városokban, 3716 falvakban üzemelt. A 4558 
mozi közül 158 volt alkalmas szélesvásznú filmek vetí
tésére is. 3825 mozi csak keskeny filmet tudott vetí
teni. 

1960-ban összesen 140 000 000 mozilátogató volt. 
1960-ban a filmforgalmazás 148 filmet mutatott be 

18 országból. Köztük 17 volt a magyar film. 
Ebben az időszakban még sem a forgalmazásban, 

sem az alkotói tevékenységben nem kellett számolni a 
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televízióval. 1956. június 27-én avatták fel azt a kísér
leti televíziós adót, amely már a lakosság számára is 
közvetített műsort. A kísérleti jelleg 1958. márciusá
ban szűnt meg. Ekkor vezették be az előfizetési díjat. 
Az előfizetők száma 6000 volt. 1960-ban a televízió 
heti műsorideje nem volt több huszonkét óránál. Az 
előfizetők száma ekkor 103 700. 

1960-ban magyar film érte el a legnagyobb nézőszá
mot - 2 172 999 főt - Gertler Viktor 1959-ben készí
tett Vörös tinta című művével. 

A film — s benne a magyar film — jelentőségét ezek 
a tények már önmagukban is indokolják. Ehhez járul 
az, hogy 1960-ban egy film átlagos előállítási költsége 
3 075 000 forint volt, amely sokkal inkább az építé
szet, mint az irodalom költségeire emlékeztet. A kiadá
sok, a tömeghatás, a népszerűség, a propaganda, a szó
rakoztatási lehetőségek stb. stb. mind a társadalmi ér
deklődés középpontjába állították a filmet. Ez egy
szerre volt ösztönzője, de akadályozója is a fejlődés
nek, hiszen a felelősség és a költségek nagysága a kísér
letezés, az újítás ellen hatott. A valóság új tényei, a 
szellemi élet megélénkülése stb. mellett a filmművé
szeti fejlődésnek ezeket a koordinátáit is figyelembe 
kell venni. Ezek ugyanis sokkal inkább megértetik, 
miért léteztek egymás mellett — sokszor szinte össze
fonódva — különböző tendenciák, s mennyire nem 
nyilvánvaló tényekben mutatkozott meg az a vonulat, 
amely végül az előrelépést eredményezte. 

Az 1957-től 1967-68-ig tartó fejlődési korszak ki
indulópontja nemcsak tetten érhető, hanem a fejlődés 
irányának meghatározásához is adalékul szolgál. A mű-
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vészetet a valóság alakítja. Nemcsak mint a műalkotás 
tárgyát és tárgya változásait magában foglaló dolog, ha
nem mint társadalmi helyzet is. Erről legpontosabban 
Kovács András Filmművészetünk és a valóság című 
cikke adott számot 1956-ban.51 Jelezte a sematizmus 
forrásait, alapvető okáról pedig a következőket írta: 
„Ha hiányoznak azok a társadalmi, politikai feltételek, 
amelyek a valóság konfliktusainak bátrabb ábrázolását 
lehetővé is teszik, hiábavaló a legerőteljesebb követelés 
az élet gazdagabb ábrázolásáért." A társadalmi feltéte
lek mellé másikat is állított: „A társadalmi feltételek 
mellett ugyanilyen fontos azoknak az esztétikai dog
máknak az elméleti felülvizsgálata, amelyekre a leg
utóbbi év sikeres tapasztalatai eléggé rácáfoltak." Ezért 
nem véletlenül érintette a filmművészeti sajátosság 
problémáját: „A film sajátos feladatának kutatása te
remtette meg a lehetőséget a filmszerűség érvényesülé
sére is. Ma már filmtémákat viszünk filmre, amelyek 
számolnak a film lehetőségeivel, mert a filmszerűség — 
a filmtémánál kezdődik." 

Bármennyire is elsődleges a valóság filmművészetre 
gyakorolt hatása, nem lehet eltekinteni attól, hogy a 
filmművészet adott állapota meghatározza lehetőségeit. 
A valóság mindig meghatározott szintű és fejlődési sajá
tosságokkal rendelkező filmművészetre hat. S ez a bel
ső — immanens — meghatározottság fontos tényezője a 
valóság alakító hatásának. Ahogy a sematizmus nem 
tűnt el az ellene már 1951-ben meghirdetett harccal -
tehát a magyar filmművészet nem volt képes megvál
tozni a kedvező társadalmi feltételek nélkül —, úgy a 
társadalmi feltételek megváltozása 1953-ban nem te-
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remtett azonnal új filmművészetet, hanem csak belső, 
művészeti feltételeit hozta létre az újnak, ezeket sem 
ellentmondás nélkül. 

A megfelelő társadalmi lehetőségek létrejöttével a 
korábban uralkodó lakkozással szemben megjelent a 
filmekben a kritika, sőt a szélsőséges kritika. A sema
tizmus tehát nemcsak sematizmus-ellenességet, hanem 
ellensematizmust is kiváltott. De nem a túlzások érde
melnek figyelmet. Az illusztratív-sematikus ábrázolás 
nemcsak a dogmatikus kultúrpolitika következménye 
volt (amely a filmalkotások napi politikában való rész
vételét követelte meg a példamutató hősök segítségé
vel), hanem egy objektív ábrázolási nehézség is indo
kolta. A harmincas-negyvenes években kialakult film
művészet a személyiség megrajzolásában sokat bízott a 
színészre, a hős belső világának ábrázolását pedig a be
szédre építette. így az összeütközések általában inter
perszonálisak voltak. Ha személyileg nem képviselt el
lentmondásra utaltak — mint például az olasz neorealis-
ta alkotások esetében —, akkor is a külsőségesség ural
kodott, abban az értelemben, hogy külső tények és 
események tették egyértelműen nyilvánvalóvá a szemé
lyiséget, a cselekvés motivációját, a magatartásokat. Ez 
az ábrázolás elsősorban akkor felelt meg, amikor látvá
nyosan megmutatkozó konfliktusokhoz — háborúhoz, 
éles szociális kontraszthoz stb. — kapcsolódott. Énei
kül a társadalom lényeges mozzanatait a filmművészet 
meglehetős közvetettséggel érintette. A harmincas évek 
szovjet filmművészete például szembenézett az új hő
sök ábrázolásának problémájával. A hősök szocialista 
környezete nem volt ellentmondásmentes, de ezek az 
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ellentmondások nem jelentek meg olyan érzékletesen, 
olyan látványosan, mint a háborúban, a nyomorban 
stb. kifejeződő konfliktusok. A szocialista környezet 
ellentmondásainak megváltozott jellege a társadalom 
lényegi előrelépéséből adódott. A kultúrpolitika dog-
matizmusa nem abban állt, hogy a korábbinál pozití
vabb helyzet visszaadását követelte meg, hanem abban, 
hogy eltekintett a filmművészet — és általában a művé
szet — új ábrázolási feladatok megoldásához szükséges 
kísérletezésétől és figyelmen kívül hagyta, hogy a társa
dalom lényegi, pozitív előrelépése nem jelenti az ellent
mondások megszűnését, legkevésbé a jelenségek szférá
jában, így született meg az álkonfliktusokat teremtő 
művek sora. Az ilyen konfliktusokhoz természetesen 
csak papírfigurák csatlakozhattak, mint az új helyzet 
apologetái. A lényeg megjelenítése csak illusztratív mó
don mehetett végbe, kizárult a gazdag, valódi élet. A 
spekulatív ábrázolási közegben sémák ismétlődtek. 
Mindez az ötvenes évek eleji magyar filmművészetre is 
vonatkozik. Érthető, hogy nemcsak a kritikát ösztö
nözte az illusztratív-sematikus ábrázolással való szem
befordulás, az ellentmondások vállalásának lehetősége, 
hanem az emberábrázolás követelményét is ki kellett 
elégíteni, hús-vér hősöket állítva a papírosfigurák helyé
re. Sőt, mivel a film tételek illusztrációjaként formailag 
szinte teljesen elszegényedett és önállótlanná vált 
(ugyanis az előre ellenőrizhető irodalmi alap kapott 
túlzott szerepet), a film művészeti eszközeit, a filmmű
vészet sajátos formanyelvét is vissza kellett helyezni 
jogaiba. Mindez számtalan alkotásra kiterjedő művészi 
munkát igényelt, s eredményül nem kínált mást, mint a 
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negyvenes évek filmművészetének feltámasztását. Az 
ötvenes évek közepén a kritikailag túlzó művek mellett 
megtalálhatók azok, amelyek a valóságos konfliktuso
kat keresték, új szintre emelték az emberábrázolást, 
aktivizálták a formanyelvet. Mindezek ellenére az ötve
nes évek közepének magyar filmművészete a negyvenes 
évek végének alkotásaihoz csatlakozott. Hátra volt még 
az az átalakulás, amelynek alapján a magyar filmművé
szet tovább léphetett volna, az új társadalmi helyzet új 
ábrázolási feladatainak megfelelően. A magyar film
művészet ezt éppencsak megkezdte, amikor az ellen
forradalom megszakította a kiteljesedő folyamatot. 

A magyar filmművészet a fejlődést megzavaró ellen
forradalom után csak arról a szintről indulhatott el, 
amelyre már eljutott. Azok az ábrázolási problémák 
pedig, amelyeket korábban még nem sikerült megolda
nia, továbbra is megoldásra vártak. Ugyanakkor a film
művészet hagyományos társadalmi helye szerint a ma
gyar filmnek részt kellett vennie olyan feladatokban, 
mint az ellenforradalom utáni konszolidáció segítése, a 
mezőgazdaság kollektivizálásának támogatása stb. Ezek 
csak hagyományos értelemben vett filmművészeti ref
lexiót jelentettek. 

Az ötvenes évek közepén kialakult filmművészeti 
lendület vállalta a valóságos ellentmondások ábrázolá
sát, kiteljesítette az emberábrázolást, aktivizálta a for
manyelvet. Ezzel együtt hatott az a politikai-szellemi 
mozgás, amely az ellenforradalmat követő konszolidá
cióval, különösen pedig a mezőgazdaság kollektivizálá
sának befejezésével kibontakozott, s amely megmutat
kozott a publicisztikában, a tudományban és a művé-
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szetben egyaránt. Ennek a hatásnak talán legfontosabb 
következményeként előtérbe kerültek az emberi élmé
nyek, más oldalról megfogalmazva: erősödött a művész 
szuverén látásmódja. Azok a művek készítették elő a 
filmművészeti fejlődést, amelyek nem egyszerűen az 
ellenforradalom szörnyűségeit vagy a kollektív gazdál
kodás nagyszerűségét akarták megmutatni, hanem az 
emberhez szóltak, a művészeti általánosítás olyan fo
kára törekedtek, amellyel az embert mint embert tet
ték érdekeltté, az ember számára adtak élményt. 

Ennek a feladatnak megoldásában az irodalom két
ségtelenül jelentősen segített. A Csempészek-tői (Szabó 
Pál) az Elveszett paradicsom-ig (Sarkadi Imre) több ki
emelkedő film köszönhette hősei rajzát az irodalmi 
alapnak, s a sematizmust az írói munka eredményének 
felhasználásával küzdhette le. Mivel a magyar film tör
ténete folyamán egyébként is sok irodalmi művet dol
gozott fel, nem kell külön indokolni az irodalmi művek 
ihlető forrásként és ábrázolási eszközként való felhasz
nálásának tényét. De az irodalmi alkotások nem mindig 
ösztönözték a filmet új esztétikai-művészeti felfede
zésre. Fejlődését sokszor csak az illusztrálás, a sematiz
mus elleni küzdelemben segítették, nem pedig az előre
lépésben, a valóságról adandó önálló és sajátos esztéti
kai kép kialakításában, az új dramaturgia létrehozásá
ban. Ahogy a filmművész a valóságos hatásokat csak 
művészete szintje által meghatározottan foghatta fel, 
úgy az irodalom segítő felhasználását korlátozta a ki
alakult dramaturgiai gyakorlat, amely saját szabályai 
szerint alkalmazta az irodalmi alkotásokat. 

A vizsgált korszak (1957-1967) 196 filmjének el-

225 



készítésében (a forgatókönyvírásban is szerepet vállaló 
rendezőkkel együtt) 130 forgatókönyvíró működött 
közre. Közülük Bacsó Péter, Thurzó Gábor és Száz 
Péter bábáskodtak a legtöbb (kilenc, illetve nyolc
nyolc) film születésénél. A magyar film lendületét be
vezető rövidebb — 1957-től 1960-ig tartó — szakasz 
vizsgálata még inkább a hármas javára billenti a mérle
get. Négy év alatt 60 teljes hosszúságú játékfilm készült 
el. Ebből négynek Bacsó Péter, hatnak Thurzó Gábor, 
ötnek Szász Péter készítette a forgatókönyvét. De a 
forgatókönyvírói munkán kívül dramaturgként is részt 
vettek még további filmek elkészítésében, Bacsó Péter 
ötben, Thurzó Gábor nyolcban, Szász Péter kettőben. 
Tehát négy év összes teljes hosszúságú játékfilmjeinek 
feléhez három művésznek volt köze. 

Bacsó Péter huszonkét évesen, 1950-ben kapott 
filmrendezői diplomát a Filmművészeti Főiskolán. Az 
1950-ben végzett egész rendezői osztályt a Magyar 
Filmgyártó Vállalat dramaturgiájára irányították, de ő 
már 1949-től dolgozott dramaturgként a filmgyárban. 
1957-ig tizenöt filmben vett részt mint író, for
gatókönyvíró vagy dramaturg. Egész tevékenységét a 
filmnek szentelte. 

Thurzó Gábor 1951-ben került a filmgyár dramatur
giájára mint ismert író, műfordító és kritikus, illetve 
szerkesztő. Dramaturgiai gyakorlata is jelentős volt, hi
szen 1945 és 1951 között a Művész Színházban volt 
dramaturg. (Filmgyári munkáját 1961-ben felcserélte a 
televízióval.) 1957-ig nyolc filmben vett részt mint for
gatókönyvíró illetve dramaturg. 

Szász Péter 1953-ban, huszonhat évesen került a 
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filmgyár dramaturgiájára. Előzőleg a Magyar Rádió 
munkatársaként (1949-től 1952-ig) jelentős gyakorla
tot szerzett nemcsak a dramaturgiai munkában, hanem 
hangjátékok megírásával (sőt egy színdarab szerzője is 
volt). 1957-ig nyolc film forgatókönyvírója illetve dra
maturgja. 

A dramaturgia szerepe és jelentősége az ötvenes 
években sokkal nagyobb volt, mint korábban vagy 
később. Éppen ezért létezett központi dramaturgia (Si
mon Zsuzsa, majd 1951-től Kovács András vezetésé
vel). Ez gondoskodott a minisztériumban jóváhagyott 
tematikai tervek megvalósításáról, a rendezőknek fel
kínálható forgatókönyvek elkészítéséről. Az ötvenes 
évek legelején a dramaturgia megerősítése elsősorban 
ideológiai céllal történt. Figyelembe véve az írók és 
rendezők némelyikének korát, az ebből fakadó esetle
ges kötöttségeket a dramaturgia lett volna hivatva felol
dani. Fontosabb azonban az a hagyomány, amely a 
dramaturgia létét — minden ideológiai megfontoláson 
túl - szükségessé tette, és munkája jellegét megszabta. 

A hagyományos eljárás szerint — részben anyagi 
okok miatt — általában csak a kész forgatókönyvek 
megrendezése várt a rendezőre. Ez a művészeti lehető
ségek szűkítésével járt. A forgatókönyvnek túl sokat 
kellett vállalnia, mert túl keveset adhatott a rendezés. 
A formanyelv aktivizálódása, illetve a lakkozás helyett 
a kritikai mozzanat megjelenése önmagában még nem 
változtatott ezen. Az átalakuláshoz szükség volt az iro
dalom változására, illetve arra, hogy a rendezők a való
ságból növesszék ki alkotásukat. 

Az ötvenes évek végén, még inkább a hatvanas évek 
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elején mindkét követelmény kielégült vagy legalább is 
megjelentek a változás tényei. Makk Károly rendező és 
Galambos Lajos forgatókönyvíró például a Megszállot-
tak-at eredetileg egy riport nyomán készítették. Az El
veszett paradicsom-mai Sarkadi Imre már az irodalom 
területén kezdődő változásba kapcsolódott bele. A vál
tozásnak ez a tendeciája később fokozódott. A hagyo
mányos drámai szerkezet felbontásával először az ún. 
dedramatizált művek sora, majd az ún. szerzői filmek 
jelentek meg, amelyek megszüntették a forgatókönyv
író és a rendező kettősét. Ezek a változások a magyar 
film kibontakozó nagy lendületében értek be. Az iro
dalom módosulása, amely a filmművészet átalakulását 
segítette, már a hatvanas évek elején végbement. f> bár 
ezzel irodalomtörténeti művek kötetei foglalkoznak, 
legalább a prózára utalni kell. 

A magyar prózairodalom néhány változása 
és eredménye (1957 és 1967 között), 
a filmművészet szemszögébőls 2 

Az irodalomtörténeti kutatás (az irodalom belső tör
vényszerűségei szerint) kevésbé tekinti korszakhatár
nak az 1956-os és 1957-es évet, mint a filmművészet. 
Az irodalom hatvanas évekbeli lendületének is megvol
tak a maga előzményei — ha azokért nem is az azt 
közvetlenül megelőző korba, hanem a negyvenes évek 
végén elindult irodalmi fejlődéshez kell visszanyúlni. A 
felszabadulás utáni években az írók joggal érezhették, 
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hogy haladó mondanivalójuk művészi megfogalmazását 
immár semmilyen akadály nem gátolhatja. Az akkori 
évek termése ebből következően sokszínű szemlélet és 
stílus jelenlétét tanúsítja — köztük a magyar irodalom 
haladó hagyományainak, a móriczi realizmusnak to
vábbélését, s a Nyugat harmadik nemzedékének a pró
za megújítására tett kísérleteit. A negyvenes évek regé
nyei az összegezés lehetőségét Ígérték a magyar regény 
számára (például Illés Béla: Honfoglalás, Veres Péter: 
Próbatétel, Szabó Pál: Új föld, Németh László: Égető 
Eszter, Déry Tibor: A befejezetlen mondat című művé
ben). Az ötvenes évek sematikus, a szocialista realiz
mus fogalmát mereven értelmező, s ezt az értelmezést 
szigorú követelményként állító irodalompolitikája e le
hetőséget fojtotta el. A 60-as évek fellendülését nem 
indokolja pusztán a sematizmus leküzdése és meghala
dása, hanem azt úgy kell tekinteni, mint visszatérést a 
negyvenes években megindult kezdeményezésekhez. Ez 
gazdagodott az 1956-os ellenforradalom tapasztalatai
val, s azzal a szándékkal és törekvéssel, hogy korának 
témáit, érzéseit, hangulatait jelenítse meg. 

Ezen előzmények figyelembe vételével együtt 1957-
tel olyan változások indultak meg a társadalomban, 
amelyek alapvetően hatottak a szellemi, kulturális élet
re is, s így a hatvanas évek irodalmáról beszélve meg 
kell említeni azokat a változásokat, amelyek ha kor
szakhatárrá nem is, mindenesetre meghatározó ponttá 
teszik 1957-et és az utána következő éveket a magyar 
irodalomban. 

Az ellenforradalom után újjászerveződött az iro
dalmi élet. Előbb megalakult az Irodalmi Tanács, majd 
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újjáalakult a Magyar írók Szövetsége, amely 1959-ben 
tartotta alakuló közgyűlését. 1957 után több irodalmi 
lap és folyóirat jelent meg: az Elet és Irodalom, ame
lyet Bölöni György indított és szerkesztett haláláig, a 
Kortárs, az Új írás, a Tiszatáj, az Alföld, a Jelenkor és a 
Napjaink. Nagyon jelentős a Nagyvilág megjelentetése, 
amely az oly sokáig nélkülözött külföldi irodalom jobb 
megismerését segítette elő. 1958-ban — a felszabadulás 
után először — megtörtént a művelődéspolitika elvei
nek kidolgozása, megjelent az MSZMP művelődéspoliti
kai irányelveiről szóló határozat. 

Az irányítás új elvei szintén az alkotókedv fokozó
dását idézték elő. Része volt ebben annak az írócso
portnak is, amely írói és közéleti súlyával a szocializ
mus ügye mellé állt, és a magyar írók egyre nagyobb 
részét vonta be az irodalmi életbe. A szocializmustól 
időlegesen elfordult volt kommunista írók és költők 
tértek vissza az irodalmi életbe (például Benjámin 
László), és több konzervatív, vagy vallásos világnézetű 
író is megszólalt, kiállt a szocializmus mellett (Illés 
Endre, Thurzó Gábor, Birkás Endre). Az irodalmi élet 
tehát — az írói kör kibővülésével — sokszínűbbé, gazda
gabbá vált. 

Az egész szellemi és kulturális életet jellemző fellen
dülés az irodalmon belül a prózában ment végbe a leg
meghatározóbb módon. A líra ebben a korszakban is 
megőrizte hagyományos vezető szerepét, de a próza 
hirtelen kiemelkedett. Egyrészt tematikában, másrészt 
terjedelemben. A prózairodalom egyik fő jellemzője, s 
a korábbi korszakokhoz képest változásként könyvel
hető el, hogy a nagyepika központi szerepe fokozato-
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san megszűnt. Ennek oka valószínűleg az író és a való
ság megváltozott viszonya. Átalakult a társadalom szer
kezete, felgyorsult az élet tempója, új információk, 
összefüggések, viszonylatok kerültek be a tudatba, s 
formálták a gondolkodást. A nagyepika szintetizáló tu
lajdonságát így szükségszerűen váltotta fel az analízisre 
való törekvés, amelynek leginkább a rövidebb terjedel
mű irodalmi formák, a kisregény és a novella tehettek 
eleget. A terjedelem változása sok esetben magával hoz
ta a stílus megújulását, az új formákkal való sikeres 
kísérleteket is. A prózairodalom fellendülését azonban 
nemcsak e lényeges, de sok tekintetben külső szempon
tok tették bizonyossá, hanem elsősorban az, hogy a 
regény világképe gyökeresen átformálódott. A kerek és 
lezárt világú, biztonságérzetet sugalló eseményregényt 
felváltotta a problémakereső, kérdező irodalom. S ez 
az új szemlélet a regényekben, novellákban megjelenő 
hősök jellemének változására is hatással volt. Átalakult 
a pozitív hős fogalma. Nem eszmei, hanem etikai oldal
ról váltak pozitívvá a hősök, s az etikus szemléletmód 
gazdagabban, sokoldalúbban, emberibben megmintá-
zottá tette alakjaikat. Nem „politikailag" lettek pozití
vak, hanem egész magatartásukat és egész jellemüket 
minden porcikájában áthatotta a pozitivitás. (Például a 
Megszállottak vagy a Húsz óra hőseit.) S ez az új világ
kép végül az oka annak, hogy a hatvanas évek a felsza
badulás után a leggazdagabb, egyszerre összefoglaló és 
új távlatokat nyitó korszak lett. 

A prózairodalom egységes egészét az irodalomtudo
mány két lényeges tendenciára bontja, amelyek — 
nagyjában és egészében magukban foglalják a korszak 
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legjellemzőbb irodalmi törekvéseit: tényirodalomra, 
szociografikus prózára és az elvonatkoztató, jelképes 
ábrázolásra. A konszolidáció időszaka felvetette a tár
sadalmi valóság tényszerű megismerésének szükségessé
gét. Nyersen, stilizálás nélkül meg kellett ismerkedni a 
tényekkel. Ugyanakkor szükség volt az elveket meg
nyilvánító elvonatkoztatásokhoz, általánosításhoz veze
tő jelképes ábrázolásra is. így az analízis is ketté vált. 
Egyik oldalon található a tényirodalom, a szociográfia, 
a dokumentumregény, a másikon a parabola, a gro
teszk, az abszurd olykor végletes elvontsága. A két ten
dencia egymás mellett élése az egész korszak irodalom-
képére jellemző. Vannak évek amelyekben az egyik, 
vannak amelyekben a másik kerül előtérbe, válik jellem
zőbbé, de sohasem egyeduralkodóvá. A tényirodalom a 
hatvanas évek elején indult el, s nagy viharokat kavarva 
maga körül a hatvanas évek közepén élte virágkorát, 
de egészen a hatvanas évek végéig jellemző maradt az 
irodalomra. 1964-66 között erősödött fel mindjobban 
a másik pólus. Az irodalomtudomány megállapítja, 
hogy a két tendencia egymás mellett élése nem polari
zálódást, hanem inkább szintézist jelent. 

Ismeretes, hogy a szociográfiának megvannak a ha
gyományai a magyar irodalomban. A hatvanas években 
sokszor fogadta bizalmatlanság abból a szempontból, 
hogy a valaha haladó — a feudális Magyarországot le
leplező —, s ily módon ellenzéki irodalom alkalmas-e a 
szocialista társadalom valóságának megismerésére. A 
felszabadulás után a szociográfia eltűnt az irodalmi 
életből. Az ötvenes évek légköre nem kedvezett ennek 
a műfajnak. A voluntarista politika nem bátorította 
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valóságkutatást. Jellemző, hogy amint valamivel nyíl
tabbá vált a légkör (1953—54 táján), azonnal megin
dult a kísérletezés a szociográfia irányában. (Például 
Karinthy Ferenc: Ezer év.) A műfaj igazán csak az öt
venes évek végén indulhatott el a „másodvirágzás" út
ján, 1958-ban jelent meg a Valóság, amely szociográ
fiák, szociológiai kutatások publikálását biztosította, 
fokozatosan megindult a harmincas évekbeli szociográ
fiai irodalom kiadása, megjelent a Valóság vonzásában 
című kötet, amely történeti áttekintést volt hivatva 
nyújtani a hazai szociográfia fejlődéséről és legjobb 
megnyilvánulásairól. A konszolidáció korszakának poli
tikája nem akadályozta, hanem egyenesen szorgalmazta 
a valóság minél teljesebb, minél mélyebb megismerését. 
1963-ban jelent meg Csoóri Sándor Tudósítás a torony
ból, Csák Gyula Mélytengeri áramlás és Féja Géza Sar
jadás című szociográfiája. 

A másik tendencia kialakulásának okairól az iroda
lomtudomány egyik tanulmánya a következőket álla
pítja meg: „A figyelem fokozatos irányváltozása a tár
sadalom változását és igényét is kifejezte: ezek voltak 
az új gazdaságirányítási rendszer bevezetését közvetle
nül megelőző évek (1965-66), amikor már érződött, 
hogy a magyar társadalom előrehaladása új szakasz felé 
közeledik. A felelősség és az elkötelezettség, a morál és 
a hatalom, a feladatvállalás és a kritikai szellem, az 
önállóság és a nagy távlatokban gondolkodó tervszerű
ség kérdései kerültek ekkor előtérbe."53 A tendencia 
legjellemzőbb művei: Sánta Ferenc ötödik pecsét 
(1963), Déry Tibor G. A. úr X.-ben (1964), Örkény 
István Jeruzsálem hercegnője (1966), Mészöly Miklós 
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Jelentés öt egérről (1967), Hernádi Gyula Száraz ba
rokk (1967), majd később Csurka István A ló is ember 
(1968), Illyés Gyula Kháron ladikján (1969), Konrád 
György A látogató (1969), Hernádi Gyula Sirokkó 
(1969), Karinthy Ferenc Epepe (1970) stb. 

E két fő tendencián belül az irodalomtudomány 
nemzedékek — illetve az egyes nemzedékek társada
lomhoz való viszonya s az ebből fakadó szemlélet — 
szerint osztályoz, természetesen nem merev választó
vonalakkal. Az osztályozás szerint létezett egyrészt a 
szocialista próza, amely már a felszabadulást megelő
zően, a két világháború között megszületett, de igazán 
csak 1945 után alkothatott szabadon. Ide tartozik 
Déry Tibor, Lengyel József, Darvas József. Műveik 
(Igéző, Részeg eső stb.) egyrészt leszámolást jelentenek 
a személyi kultusszal, másrészt — Déry írásaiban — az 
értelmiség problémáit jelenítik meg, amely a szocializ
mus vonzásában keresi helyét a kor ellentmondásai kö
zött. Ide tartoznak még Vas István prózai írásai (Nehéz 
szerelem), Illés Béla, Sándor Kálmán, Rideg Sándor, 
Gergely Sándor, Hidas Antal, Tamás Aladár, Fodor Jó
zsef írásai is. Tovább élt és átalakult a „népi próza", 
amely már a szocializmusra igent mondva, annak pers
pektíváiban gondolkozik: Veres Péter Kelletlen lány 
(1960), Illyés Gyula Ebéd a kastélyban (1962), Szabó 
Pál Ahogy lehet (1962), Németh László Irgalom (1965). 
A polgári humanista írók arra törekedtek, hogy mű
veikben megteremtsék világképük mérlegét, s szocializ
mussal szembeni szkepszisüket meghaladva eljussanak a 
szocialista humanizmusig. Illés Endre, Kolozsvári 
Grandpierre Emil, Bóka László, Goda Gábor, Jékely 
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Zoltán, Rónay György, Thurzó Gábor, Birkás Endre, 
Ottlik Géza, Mándy Iván, Mészöly Miklós művei tartoz
nak ide. Művészi szempontból kiemelkedő Ottlik Géza 
Iskola a határon című regénye, amely a társadalmi em
ber, a küzdő hős lehetőségeit keresi, valamint Mándy 
Iván regényei és novellisztikája (Fabulya feleségei, 1959, 
A pálya szélén, 1963), amely a sivár környezetével 
szembeforduló embert ábrázolja. 

A „derékhad írói" névvel látta el a kritika és az iro
dalomtudomány az írók azon nemzedékét, amelyik az 
ötvenes években irodalmunk élcsapatát jelentette. Ide 
tartozik, s egyben a csoport legkiemelkedőbb egyénisé
ge Sarkadi Imre, akinek A gyáva című kisregénye a 
derékhad alapkonfliktusát jelenítette meg: ide tartozik 
Örkény István novellisztikája (Jeruzsálem hercegnője, 
1966, Tóték, 1967). amely jellegzetes intellektuális 
szemszögből mutatta meg az élet groteszk helyzeteit, 
racionalista világlátását szinte dadaista abszurdumokkal 
ötvözte, humanista fájdalmát iróniával elegyítette. To
vábbá Cseres Tibor, akinek Hideg napok című műve 
(1964) a helytállás általános emberi problémáival fog
lalkozott, ugyanakkor a nemzeti önvizsgálatnak tett 
nagy szolgálatot szigorú tárgyilagosságával, Mesterházi 
Lajos (Pokoljárás, 1959, A négylábú kutya, 1961, Az 
ártatlanság kora, 1963, Férfikor, 1967), Karinthy Fe
renc (Hátország, 1965, Víz fölött, víz alatt, 1966), Fe
kete Gyula (Az orvos halála, 1963). 

A „megújulás nemzedéke" az a nemzedék, amely az 
ötvenes évek közepén tűnt fel az irodalomban, s amely
nek az 1956 körüli időszak jelentett meghatározó él
ményeket. Ide tartoznak Szakonyi Károly, Bertha Bul-
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csu, Kertész Ákos stb. ök voltak azok, akik a fellendü
lésben a legnagyobb szerepet játszották. A generáció 
igazi munkássága a hatvanas évekre esett. E nemzedék 
egyik tagja, Sánta Ferenc, Húsz óra című regénye 
(1964) a magyar irodalom egyik legjelentősebb teljesít
ménye. A leglényegesebb kérdést teszi fel: hogyan függ 
össze a társadalomátalakító forradalmi tett és a huma
nizmus. A mű azt a feleletet adja erre, hogy a kettő 
átmenetileg szembe kerülhet egymással, de a néphata
lom talaján, a szocializmus építése sodrában megvan a 
lehetősége szerves egységüknek, és ez ki is alakult. A 
nemzedék jelentős egyénisége még Fejes Endre, s híres 
regénye, a Rozsdatemető (1962), amely teljesen új
szerű valóságlátásával és megformálásával hatott. (Az 
akkori szemlélet szerint például elképzelhetetlen volt, 
hogy egy 40 év történetén átívelő regény ilyen „rövid" 
legyen.) Fejes azt állítja, hogy „ . . .van a magyar társa
dalomnak egy olyan városi rétege, amely a magyar 
munkásosztály, a lumpenproletariátus és a kispolgárság 
határterületén élve nem is lépett rá a munkásság törzsé
nek történelmi útjára — az ösztöntől nem jutott el az 
öntudatig, a vegetálástól nem jutott el az emberhez 
méltó életig." s 4 Itt kell megemlíteni Galambos Lajos 
nevét is, főleg Megszállottak című filmregénye miatt 
(Új írás, 1961). 

Mindez nem egyszerűen az irodalom változására mu
tat, hanem a megismerés, a valóságszemlélet módosulá
sára is. S nemcsak azért hatott a filmművészetre, mert 
az szorosan kapcsolódott az irodalmi alapokhoz — és 
felhasználta az írók írói és forgatókönyvírói munkáját 
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—, hanem egy általános szemléleti változás, magatartás 
módosulás részeként és koncentrált kifejezőjeként. 

A változásra ható sokféle tényező hatása alól nem 
vonhatta ki magát a filmművészet egyik generációja, 
egyik műfaja sem. Természetesen az idősebb generáció 
tagjainak műveiben inkább tetten érhető a váltás, hi
szen az összevetés egy művészi egyéniségen belül végez
hető el. A fiataloknál viszont élesebb, túlzottabb for
mában jelennek meg a tendenciák. Ez jellemző a nem 
játékfilm műfajokra is. 

Mindezek legjavának felsorakoztatása fog egy újabb 
— és még kiterjesztettebb — elméleti vizsgálódást be
vezetni. 
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A R E N D E Z Ő K 
IDŐSEBB GENERÁCIÓJA 
A HATVANAS ÉVEK 
FILMMŰVÉSZETI 
L E N D Ü L E T É B E N 





AZ ALKOTÁS EGYSÉGE 

Életkor és művészeti szerep 

A műalkotások kategorizálásánál, a művészeti fejlődés 
korszakolásánál kényelmes - bár nem mindig célra
vezető — a generációs különbségekből kiindulni. A 
filmművészetben talán több jogosultsága van mint más 
művészetekben, hiszen a gyártás költségei és szerve
zete, változás esetén is, elsősorban a már nevet szerzett, 
művészeti jelentőségre szert tett alkotóknak kedvez
nek. 

Jelen esetben azonban többről van szó. Az idősebb 
generáció — amely önmagában is tagozódik - a magyar 
filmművészetben nemcsak fejlődési korszakokat fogott 
át, hanem ugyanolyan szerepet játszott a magyar film 
hatvanas évekbeli nagy lendületének kibontakoztatásá
ban, mint a fiatalabb alkotói nemzedék. Filmjei sajá
tosságai szerint alig különült el azok műveitől, így 
munkásságuk előzetes ismertetése csak egyfajta krono
lógiai rend szempontjából igazolt. 

A sorrend tehát nem rangsorolást jelent sem a gene
rációk között sem az egyes generációkon belül, hanem 
egy többé-kevésbé érvényesíthető időrend követelmé
nye, amelyben természetesen a változásokat hozó mű
veknek — és nem egyszerűen a rendezett filmeknek — 
van szerepe. Ezt a fajta csoportosítást indokolja az a — 
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már érvényesített — módszer is, amely tekintettel van 
egy-egy művész alkotási egységére, hogy ne csak a fej
lődés fő tendenciája legyen kimutatható, hanem bizo
nyos teljességet is biztosítsunk. 

A két generáció szétválasztásának az a szempontja, 
hogy a hatvanas évek előtt — akár rendezőként, akár 
forgatókönyvíróként — végzett-e a kiemelt művész 
filmművészetileg jelentős tevékenységet. Ennek megfe
lelően elsőnek Fábri Zoltán, Herskó János, Bacsó Péter 
és Kovács András művészetét vizsgáljuk. Generációsán 
átmenetinek számít Zolnay Pál és Jancsó Miklós. De 
kétségtelenül a fiatalabb nemzedékhez sorolható Gaál 
István, Szabó István, Kardos Ferenc és Sándor Pál. Ter
mészetesen a fejlődés fő tendenciáját reprezentáló ki
emelt alkotók ismertetését ki kell egészíteni a műveik 
közegét képező, kevésbé jelentős alkotások és a rövid
filmek bemutatásával. 
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FÁBRI ZOLTÁN 

A fokozás lehetősége 

1957-ben Fábri Zoltán még csak negyven éves volt, 
mégis ő lett a magyar film nagy öregje. Nemcsak jelen
tékeny idősebb rendezők hiánya, hanem főleg a Kör
hinta (1955) és a Hannibál tanár úr (1956) című filmjei 
tették azzá. Bár ezek is az illusztrativizmus-sematizmus 
ellenesség jegyében fogantak, nem számíthatók egysze
rűen sematikus-ellenes műveknek. A Körhintá-ban az 
egyéni paraszt és a kollektívában dolgozók szembeállí
tásával a hatvanas évek közepéig szinte egyedülálló mó
don sikerült a két életforma képviselőinek igazán drá
mai összeütközését ábrázolni anélkül, hogy az emberi 
és a társadalmi (életformai) oldal erőltetetten került 
volna kapcsolatba. A Hannibál tanár úr-ban pedig 
ugyancsak egy emberi drámaként a politikai hazugság, 
a demagógia, a szolgalelkűség lepleződött le. Űgy tűnt, 
hogy ezeket a teljesítményeket Fábri Zoltán már nem 
múlhatja felül. S valóban az 1957. évi Bolond április 
című filmje messze elmaradt mögöttük. De nem érte el 
őket az Édes Anna (1958), a Dúvad (1959) vagy akár a 
Két félidő a pokolban (1961) sem. Ezeknek a filmek
nek legalább összefoglaló vizsgálata mégsem kerülhető 
el — egyrészt tendenciájuk miatt, másrészt azért, mert 
előkészítették a rendező újabb jelentős filmjét, a Húsz 
órá-t(1964). 
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„Bolond április 

A Bolond április ötlete már 1957 januárjában megszü
letett55 amikor Karinthy Ferenc író Irodalmi történe
tek című kötetével felkereste Fábri Zoltánt. így került 
filmre a harmincas években játszódó, meglehetősen 
igénytelen történet. Katinkába, a csinos özvegyasz-
szonyba beleszeret egy mindig éhes egyetemi hallgató, 
Gida. Sikertelen pesti kísérlet után a nő esztergomi ker
tes házában lehetnek együtt. Itt azonban Gida nem 
képes kielégíteni az özvegy vágyait, mert a szokatlanul 
bőséges vacsorától rosszul lesz. Sőt véletlenek sorozata
ként éjszakai sétájáról a rendőrségre kerül. Másnap pe
dig már hiába keresi fel Katinkát, annak a házasságára 
kell gondolnia. Gida fájdalommal telten utazik vissza 
Pestre. A hajón azonban a magába roskadt fiúból szinte 
pillanatok alatt válik boldog ember, ahogy ezt maga 
Gida elmondja: „Nem messze tőlem egy fiatal lány ült. 
Levelet írt, szemmel láthatóan szakító levelet. Később 
elővette a szeretett fiú képét és darabokra szaggatta. 
Szánakozva néztem. Odaálltam melléje a hajókorláthoz 
és beszélgetni kezdtünk. S mire a hajó befutott velünk 
a Lánchíd alá, mi úgy éreztük, hogy a híd . . . a nap
fény . . . a város . . . a Duna sose volt még olyan szép, 
mint azon a reggelen." 

Gida csalódik az özvegyben, aki élete biztosítását 
előbbre helyezte a vele való újabb kísérletezésnél, de ez 
a csalódás nem enyhíti a szakítás miatti fájdalmát. Ez 
ellen úgy védekezik, hogy igyekszik semmibevenni, meg
fosztani jelentőségétől a saját érzelmét. Ezért fordult 
egy másik nő felé. S egy rövid hajóút elegendő ahhoz, 
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hogy ne csak megszabaduljon fájdalmától, de boldog
nak is érezze magát. 

A történet jelentéktelensége miatt a film tendenciája 
nem érdemelne figyelmet. S a legkevésbé sem jutna 
eszébe senkinek, hogy akkor készült, amikor igen so
kan fájdalmasan csalódtak olyan eszmékben, amelyek
nek jelentéktelenné tételével igyekeztek a csalódást 
okozó rossz közérzettől megszabadulni. Pedig a film 
éppen ezekből a csalódásokból ad vissza valamit. Pon
tosabban a csalódásoktól való megszabadulás módjáról 
mond ítéletet. A választott anyag azonban sem hihető 
erőt, sem tényleges lehetőséget nem adott valódi film
dráma megteremtéséhez. Az ellenforradalom lereagálá
sára egy már nyugodtabb, stabilabb időszakban került 
sor 1958-ban úgy, hogy filmjével maga Fábri Zoltán is 
hozzájárult a konszolidálódáshoz. 

„Édes Anna" 

Kosztolányi Dezső Édes Anna című műve szinte magá
tól értetődő alkalmul kínálkozott Fábri Zoltán számá
ra, annak érzékletessé tételéhez, hogy mit jelentett vol
na az ellenforradalom győzelme. Édes Anna a Tanács
köztársaság bukása után - nagybátyja kiszolgáltatott
sága miatt - kényszerűen kerül Vizyékhez. Itteni éle
tét szakadatlan munka és megaláztatások sora jellemzi. 
Ezek kőzött a legfájóbb a munkaadóinak rokonától, 
Jancsitól elszenvedett megaláztatás, aki szerelmet ha
zudva kapta meg Annát. S talán a legvégzetesebb a 
kitörés lehetetlensége. Bár Bátori kéményseprő meg-

245 



kéri Anna kezét, a lány nagybátyja, akit Vizyék felje
lentéssel fenyegetnek a Tanácsköztársaság iránti szim
pátiája miatt, nem engedi elmenni. így kerül sor arra, 
hogy Anna meggyilkolja gazdáit, egy számára különö
sen sok megaláztatást jelentő estély után. 

Fábri Zoltán ebben a művében érvényesítette a film
művészet klasszikus formanyelvének olyan színvonalú 
felhasználását, amellyel már a Körhinta és a Hannibál 
tanár úr című művei is kitűntek. Űj filmjében sem ha
tásvadászat volt a speciális művészeti eszközök fel
adata, még csak nem is a hatást akarta fokozni velük, 
hanem a cselekvések belső motivációit erősítette. Ele
gendő a konyhában lévő kis cseléd víziószerű látomá
sára utalni: a konyhai eszközök, csontok, maradékok 
stb. bizarr közelképei fejezték ki Anna szélsőséges ér
zelmi állapotát. 

A fentiek alapján úgy tűnt, hogy az Édes Anna című 
film eredményei nem kívánnak külön taglalást. Az el
lenforradalom teremtette helyzet tragikus következmé
nyének érzékletes, sőt filmművészetileg felfokozott ha
tású bemutatása szinte önmagáért beszél. Azonban 
nem egyszerűen ellenforradalom utáni mementóról 
volt szó. Ehhez az 1958. év túlságosan késői lett volna. 
Amikor az Édes Anna igen nagy hangsúllyal összekap
csolta az ellenforradalmat a kiszolgáltatottsággal, a 
megalázassál, s mindezt a „méltóságosék" sajátos lelki 
terrorjaként leplezte le, egyáltalán nem csak politikai 
tanulságú példázatot mutatott, hanem egyrészt számot 
vetett bizonyos körülmények deformáló hatásával 
(Anna nagybátyjának gyávaságát és Anna gyilkosságát 
egyaránt érintve), másrészt feltárta, hogy az embertele-
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nítő hatás forrása nem feltétlenül fizikai terror, tehát 
mindenek előtt és felett az emberiesség veszélyeztetett
ségét hangsúlyozta. Vagy fordítva: az emberiesség meg
őrzésének társadalmi feltételeit tette érzékletessé. A 
film a fényképszerűség (a hangos mozgófénykép) erejé
vel azokat a mozzanatokat is emberellenes támadássá 
tette, amelyek az irodalmi leírásban vagy túlhangsúlyo
zódtak, vagy jelentéktelenek maradtak. Anna össze
csukható ócska vaságyát a konyhában, otromba cipőit, 
Vizyné felharsanó hívásait stb. Az emberi és a társadal
mi kapcsolatának megtalálása főleg az irodalmi műnek 
volt köszönhető. A film képes volt ezt szorosabbá 
tenni, úgy, hogy az emberi méltóság központi szerepe 
nem veszett el, sőt éppen ez által hangsúlyozódott. 

Fábri Zoltánnak szinte minden jelentős művében 
alaptendenciaként szerepelt az emberi méltóság. A 
Körhinta egyéni parasztja ezt veszélyeztette, a Hanni
bál tanár úr politikai karrieristái ezzel számoltak le. 
Ebből fakadt tehát az a törekvés — amelynek a sema
tizmussal szemben olyan nagy jelentősége volt —, hogy 
a társadalmi mindig az emberivel, az emberiben jelen
jék meg. S amikor Fábri Zoltán valamelyik műve hiá
nyosnak mutatkozott, akkor a társadalmi és az emberi 
kapcsolatában mutatkozott meg a hiányosság. Ezt pél
dázza a Dúvad. 
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„Dúvad" 

A Sarkadi Imre regényét felhasználó film szerint a fő
hős, Ulveczki kirobbanó ereje az egyéni gazdaságában 
kapott helyet, a közös gazdálkodási formába képtelen 
beilleszkedni, nem tudja indulatait megfelelő irányba 
terelni. Ulveczki erőszakos szerelme Zsuzsa iránt, vagy 
az, hogy lovát többre becsüli mint az embert, olyan 
emberi-paraszti érzésekként jelentek meg a filmben, 
amelyek nem szolgáltak elegendő alapul Ulveczki dú-
vaddá minősítéséhez, elítéléséhez, a mindenképpen 
gyengébt) és kevésbé karakteres figurák részéről. Ennek 
hiányában pedig Zsuzsa férje - a tsz egyik vezetője — 
nem képviselhetett olyan életformát, amelynek maga-
sabbrendűsége élménnyé vált volna. 

Következésképpen a dráma a Fábri Zoltán-műveket 
jellemző társadalmi töltés nélkül maradt. Zárt dráma 
volt, amelyben inkább a szerelmi szál dominált, hiszen 
ezt a szerelemben megnyilvánuló vad erőt és erőszakos
ságot a főhős egyéni paraszti mivolta nem motiválta. 
Az erőszakosság átcsapása más területekre — például a 
ló megsérülésénél — csak utalás volt az egyéni gazdál
kodó életformájára, nem pedig leleplező erejű mozza
nat. Azoknak a hősöknek jelentékenysége hiányzott, 
akik szenvedtek az elbembertelenítő hatású magatartás
tól. Ez dramaturgiailag is megmutatkozott abban, hogy 
Zsuzsa — aki nem tudott a férfi fölé kerekedni — a film 
végén lelőtte Ulveczkit. Ez azonban nem az emberte-
lenség elleni lázadás volt (mint például Édes Anna gyil
kossága), hanem a tehetetlenség kifejeződése. 

A Dúvad kísérőjelensége volt az újra aktuálissá váló 
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mezőgazdasági kollektivizálás múló tematikai divatjá
nak. Az emberi méltóság védelmének alapvető tenden
ciája azonban megmaradt Fábri Zoltán művészetében, 
és helyet kapott következő alkotásában, a Két félidő a 
pokolban című filmben. 

„ Két félidő a pokolban "• 

Jevgenyij Karjelov szovjet rendező 1962-ben készítette 
el A harmadik félidő (Trétyij tájm) című filmjét. Eb
ben egy 1942. évi kievi futballmeccset mutatott be 
megtörtént eseményből kiindulva. A Kondor légió 
csapatával egy hadifogolytáborokból összeszedett szov
jet csapatot állítottak szembe. Ennek tagjai - egyikük 
árulása miatt — nem tudtak megszökni. A mérkőzésen 
pedig tudatában voltak annak, hogy ha győznek, kivég
zik őket. Mégis győztek. Ez az esemény Karjelov szá
mára a bátorság és odaadás demonstrálásául szolgált. 
Ezért ő a meccsre helyezte a hangsúlyt. 

Fábri Zoltán egy évvel előbb készített Két félidő a 
pokolban című filmje a bizarr eseményt másképpen 
használta ki. Az ő filmjében a vállalkozás helyi méretű. 
Ónodinak (Sinkovits Imre), a volt futballistának mun
kaszolgálatos századokból kell összeállítania a csapatot, 
hogy Hitler születésnapján megmérkőzzön a német csa
pattal. S a magyar filmben nem térnek ki a felkészülés 
elől, mert ez előnyöket biztosít az életben maradáshoz 
a tábor mostoha körülményei között. A kommunista 
Rácz (Molnár Tibor) a húzódozókat is ráveszi a szökés
re, de elfogják őket. Ez után jön a mérkőzés. A kiállás-
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ra azzal is kényszerítik őket, hogy kilátásba helyezik a 
szökési kísérlet miatti büntetés elengedését. Győzel
mük után a helyszínen legéppuskázzák őket. 

A film a tábor közösségi életét mutatja, a szintén 
magyar keretlegényekhez és az őrmesterhez való vi
szonyt, valamint a munkaszolgálatosok egymáshoz való 
viszonyát. A József Attila-vers felmondása-felolva
sása, amikor posta helyett faleveleket osztanak ki a 
munkaszolgálatosok között, az emberi felülkerekedés-
nek, az emberi méltóság megőrzése kísérletének pél
dája. Amikor a barakkban a primitív eszközökkel do
bolnak, szintén megnyilvánítanak magukból valamit. A 
portrék sorából — jámbor, mozdíthatatlan baka, kom
munista stb. — kiemelkedik Steiner (Garas Dezső) figu
rája, aki jelentkezik a csapatba, bár egyáltalán nem tud 
futballozni. Az élni akarás különböző ellentétekben 
robban ki, emberi gyengeségek és korlátoltságok nyil
vánulnak meg. Nem egyszerűen áldozatok vagy hősök 
állnak szemben a gyilkosokkal, hanem egymással is har
coló emberek. 

Ezt a sokszínűséget, ezt a kritikai képet nem szóla
mok, hanem hangulati egységek fogják össze, amelyek 
újra és újra létrejönnek. Legjelentősebb a mérkőzés vé
gének képsora. A pályán közeliben mutatja a film 
Steiner szemüvegét, amely a maga leszigeteltségében 
még fokozza a feszültséget, mielőtt a néző tisztába jön
ne a tragédia méreteivel. A kamera azután egyre többet 
mutat a pályából, egyre több holttestet a csapatból. 
Mégsem a halál ténye határozza meg a néző élményét, 
hanem az a személyes viszony, amelyet a film képes 
volt megteremteni a szereplőkkel. Az izgalom forrása 
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nem egyszerűen az az előre sejthető vég, amely a ke
gyetlenséget demonstrálja. Az izgalmat nem a csapat 
hordozza, hanem az egyének sorsa. A mérkőzés csak 
tovább építi azokat a magatartásokat, amelyeket előző
leg a néző már megismert, mint különböző múltban, 
különböző helyzetekben, és alkatokban gyökerező cse
lekvéseket. 

A Két félidő a pokolban sajátos tiltakozás az ember-
telenség ellen. Nem öntudatos, bátor hősöket és ártat
lan mártírokat szembesített a halállal, egyszerű, esen
dő, hibákat és vétkeket elkövető embereket emelt tra
gikus hősökké. Társadalmi körülményekkel való kap
csolatukat nemcsak a munkaszolgálatos tábor biztosí
totta, hanem korábbi életükre való emlékezésük, maga
tartásuk és gondolkodásuk számtalan társadalmi telí
tettségű mozzanata. Az ábrázolás módszere közös a 
Húsz órá-éval, amelyben az 1956-os ellenforradalmi ese
mények szintén pregnánsan képviselik a társadalmi té
nyezőt. 

„Húsz óra" 

Fábri Zoltán általában kész írói művekben érzett rá 
élményei kifejezésének lehetőségeire. Sánta Ferenc ri
portregénye alapján a Húsz óra esetében is ez történt. 
A film azonban — hasonlóan a többi Fábri Zoltán mű
höz — szuverén alkotássá vált, sőt egyikévé a hatvanas 
évek magyar filmművészeti lendületét reprezentáló mű
veknek. 

Látszatra ez a film csak szerkezetében különbözik a 
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hagyományos ábrázolási módtól. Ez a „csak szerkeze
tében való különbözés" azonban igen messze vivő kö
vetkezményekkel járt, s éppen ezek mutatják, hogy 
nem egyszerű sorrendiségről van szó. Ezért a Húsz órá-t 
legalább vázlatosan fel kell idézni. 

Reggel a falun: munkába induló és zsákoló emberek. 
Az újságíró (aki riportot készíteni jött le a faluba) szál
lása ablakából pizsamában figyeli az eseményeket. Em
lékezetébe villannak a gróf szavai, aki az emberi tevé
kenységet a hangyák oktalan nyüzsgéséhez hasonlí
totta. (Az emlékkép felidéződik.) Az odaérkező éjjeliőr 
átadja a szövetkezet vezetőségi ülésének jegyzőköny
vét, és kéri a riportert, hogy amit előző este mesélt 
neki az elnök Jóska és Balogh Anti közötti viszályról, 
azt ne írja meg az újságban, hiszen az csak az itteniek 
ügye. 

Mi ez az ügy és hogyan ismerkedik meg vele a néző, 
hogyan tárja elébe a film? 

A Balogh Antinál reggeliző riporter megismerkedik a 
főhősökkel — Antival, Jóskával, Kocsis Bénivel, Varga 
Sándorral — annak a fényképnek a nyomán, amely 
mint újgazdákat a Parlamentben ábrázolja őket. A ri
porter a kocsmában az öreg Vargával találkozik, aki 
keserű gúnnyal nevezi magát a gyilkos Varga apjának, 
hiszen fiát 1956 óta így hívják a faluban. A riporter 
újra Baloghgal beszél, aki nem tud semmit Vargáról 
azóta, hogy az elnök Jóska megverte és kórházba vit
ték. Varga Sándort azóta nem látták a faluban. Rögtön 
ez után a rész után terelődik beszélgetésük arra, hogy 
Balogh Antit is megverte Jóska. S bár a fia el akarta 
vinni őt a faluból, ő nem ment, és azóta a fiát sem 
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látta. A riporterben felidéződik a Jóskával folytatott 
beszélgetés arról, hogy mit érzett, amikor Anti, azok 
élén, akikért dolgozott, fegyvert fogott rá. A riporter 
ezután a mezőn sétálva konstatálja, hogy aligha tudja 
megírni ezt a cikket. Barátok, azonos ügy elkötelezett
jei fordultak egymással szembe, szakadék keletkezett 
közöttük. Felidézi a hallottakat: Baloghék fájdalmát, 
hogy fiuk elszakadt tőlük. Máthé, a pártfunkcionárius 
panaszait, hogy tizenöt évi munka után le akarják vál
tani. Az öreg Varga fájdalmas visszaemlékezését, hogy 
a szegény embernek már 1919-ben a legnagyobb ellen
sége maga a szegény ember volt. Ezt látszik igazolni a 
Balogh Antallal folytatott beszélgetés következő része, 
amelyben hangsúlyozódik, hogy mind a négyen cselé
dek voltak, együtt dolgoztak, s utána Varga Sándor 
megölte Kocsis Bénit, Jóska pedig őt nyomorította 
meg. A Máthéval való beszélgetésből viszont az derül 
ki, hogy Varga Sándor párttitkár Máthé jó embere volt. 
Ekkor idéződik fel a Kocsiséknál tett látogatás. Kocsis-
né nem akar megválni attól az ajtótól, amely a golyó
nyomokat őrzi. 

A riporter a múltnak ezen a tényein tűnődik az or
vosra várva. Tőle is felvilágosítást kér, de ehelyett a 
doktor a Budapest iránti nosztalgiájából készített kis 
bárját mutatja meg, és egy Piaf-lemezt tesz fel. Az or
vost nem érdekli a dolog, bár az ügy összes sérültjét ő 
kezelte. Van tehát, akinek tudatában nem él és nem 
számít mindaz, ami történt. De ez nem általános. Ezt 
mutatja a termelőszövetkezet vezetőségi ülése Jóska el
nökletével. Az egyik talajvizes földterület feljavításával 
kapcsolatban — amelyet az elnök Jóska terjeszt be — 
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nemcsak a munkaegység romlásának problémája kerül 
elő, hanem az is, hogy Jóska túl erőszakos, és a tagság 
véleménye sokszor különbözik a vezetőség véleményé
től. Ez Jóskában idézi fel a régi emlékeket. Azt az 
1956. évi napot, amikor egy csoport a kulák Kiskovács 
fia vezetésével megérkezett Jóska háza elé. Amikor 
Jóska meggyújtotta a villanyt, Balogh Anti golyója ép
pen csak elment mellette. A vezetőség más tagjainak 
más jut eszébe. Vencelnek az, hogy 1945-ben Jóska 
erőszakkal kényszerítette földigénylésre. Kovácsnak 
pedig az, hogy a szövetkezet megalakulása után Varga 
Sanyi elment az asztaltól, amikor ő odaült. S mivel a 
vezetőség egyelőre más napirendre tér át, mód nyílik a 
további emlékezésre. Jóska felidézi, hogy csalódott 
azokban az emberekben, akikért dolgozott. Vencel arra 
emlékezik, hogy Csókos Czuha András 1945-ben mi
lyen pátosszal igényelt földet. 

Az újságíró éppen Csókos Czuhával beszélget, aki 
egyike a járás kilenc egyéni parasztjának, elszigetelő
dött a hajdani társaktól, hiszen mások a problémái, 
más az élete — dehát nincs már neki sok hátra. A haj
dani földnélkülivel való beszélgetést követi a hajdani 
kulák fiával való beszélgetés. Kiskovács elmondja, hogy 
ötven holdjuk volt, de őt kitették az egyetemről a ku-
láklista miatt. Az apja elment vele Jóskához, hogy segít
séget kérjen. Jóska ebédre invitálta őket, de nem hagyta, 
hogy az öreg Kiskovács vegyen a húsból. Régi sérelmét 
törlesztette így, mert egyszer mint az öreg Kiskovács 
napszámosa, a gyereke számára vett húst annak asztalá
nál, és ezért elveszítette munkáját. Kiskovács azt sérel
mezi, hogy a megaláztatás, a bosszú őt is érte, pedig ő 
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nem volt bűnös a dologban. A tanácselnöknél beszél
gető riporter tanúja, ahogy a grófot gondozó volt cse
léd, Terus segélyt kér. Megesett valamikor a gróftól, de 
az akkor nem törődött vele, ő most mégis gondozza. A 
beszélgetésben felidéződik 1952, amikor Balogh Anti 
letette a párttitkár Varga Sanyi elé a tagkönyvét és az 
ezért izgatással vádolta meg. Ezt az eseményt a mázsáló 
Gecsével való beszélgetés érteti meg, aki jelen volt ami
kor — 1952-ben — az azóta disszidált tanácstitkár és 
egy rendőr el akarta venni Antitól azt a harminc kiló 
lisztet, amit az unokája számára küldtek neki. Anti bal
tát fogott és a rendőr a titkár utasítására sem mert lőni. 
Utána Jóska sem Vargával, sem Baloghgal nem tudott 
szót érteni, hogy tisztázzák az ügyet. így érthető — 
amit a fiatal rendőr elmesél a riporternek —, hogy 
1956-ban Varga jobbnak látta, ha elbújik. Amikor pe
dig Jóskánál megjelent az ellene elkövetett merénylet 
után, az csak Kiskovácsot hibáztatta. Varga mégis Ko
csis Béniékhez ment, hogy házkutatást tartson. S mivel 
Béni leszidta és becsukta előtte az ajtót, az ajtón ke
resztül lőtte le. Ezután verte meg Jóska Vargát. 

A vezetőségi értekezlet végül megszavazza a talajjaví
tást, de Jóskának kell a tagság előtt indokolnia a kiadás 
szükségességét. S ez lesz a legnehezebb: az emberek 
meggyőzése. Nem is mindig sikerül Jóskának. Amikor a 
merénylet után egy hónappal felkereste Balogh Anti, 
akkor sem sikerült. Hiába mondta el neki, hogy hajda
nában a kizsákmányoló grófra nem emelt kezet, a hi
bák kijavításának szorgalmazása helyett félreállt, és vé
gül az övéi ellen fordult. A meggyőzés sikertelensége 

255 



vezetett a verekedéshez, amelynek végén zokogva bo
rult az eltört karú Antira. 

Ezért mondja az éjjeliőr a riporternek, hogy az em
berek nem tudnak békében élni. Ezért hasonlítja a gróf 
az embereket a hangyákhoz, amelyek megölik a másik 
bolyból valót, és értelmetlenül nyüzsögnek. Pedig, 
mint ahogy a riporter tapasztalta, az emberek nem ilye
nek. Balogh szívességre kéri a városba induló Jóskát 
(hogy hozza el a szemüvegét). Az meg éppen Balogh fia 
ügyében megy a városba. Csak Balogh felesége néz át 
rajta, csakúgy — mondja —, mint Varga nővére. 

Ügy tűnhet, hogy mindez megoldható lett volna 
egyszerű kronológiai kibontással is. Ebben az esetben 
azonban a történet nem lett volna más, mint történel
mi illusztráció, s ezzel elvesztette volna emberi-művészi 
hitelességét. Hiszen a hitelességet éppen a két szemlé
leti sík találkozása adja a meghatározott — egyéni emlé
keket jelentő és nem önállóan szereplő — események 
kapcsán. Az egyik szemléleti síkot a riporter képviseli, 
aki a különböző embereknél való érdeklődése után 
megpróbálja összeállítani az események objektív képét, 
annak érdekében, hogy a történtek krónikáját tudja 
nyújtani. A másik síkot az emlékezők adják, akik az 
újságíró érdeklődésére, vagy a dolgok menete miatt 
(például a vezetőségi ülésen elhangzott némileg vádoló 
szavak hatására) felelevenítik magukban a történeteket. 
Tehát a történelem a Húsz órá-ban nem események 
kronológiája, hanem különböző emberek belső világá
nak tényeit jelenti. Olyan emberekét, akik együtt élnek 
és dolgoznak. Hol vannak e két sík metszéspontjai? Az 
első részben a riporter egyszerűen tudomást szerez az 
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eseményekről. Tudása a legfelületesebb. Ezért ebben a 
stádiumban még indokoltnak tűnhet Máthé panasza, az 
öreg Varga nézete a társait pusztító szegénységről, a 
gróf filozófiája az értelmetlen nyüzsgésről, az orvos 
közönye és elvágyódása. A felületes pillantás a múltra 
embertelennek mutatja azt, mert eseményei döbbene
tes következményekkel jártak. A felszínes megismerés 
ilyen összefoglalójával azonban szemben áll egy egy
szerű tény (amit a film a hősök tudatától függetlenül 
konstatál): a termelőszövetkezet léte, tagságának mun
kája, vezetőségének töprengése a továbblépésen, amely 
— megint — nem tűnik túl tetszetős lépésnek. És Ba
logh Anti lövése a maga vizuális-auditív konkrétságában 
ekkor jelenik meg az elnök Jóska tudatában — ha tet
szik fenyegetésként a népszerűtlen vállakózás miatt, ha 
tetszik általánosabb mementóként. Ami pedig ezután 
következik, az már nem a történtek felszínes regisztrá
lása az újságíró által, hanem egyrészt riporteri oknyo
mozás, másrészt a belső küzdelmek emberi élménye. 
Benne van ebben a küzdelemben Vencel gyávasága, 
Varga túlhajtott „kommunista" öntudata, a Kisko-
vács-féle megaláztatás és az ezáltal kiváltott bosszúvágy 
csakúgy, mint Terus ragaszkodása az őt korábban em
berszámba nem vevő grófhoz, de a nehézségeket csak 
keménységgel leküzdeni akaró túlkapás és ennek nyo
mán a sértettség, a félreállás is. Mindez és még más 
tényezők hatása sűrűsödött és forrt az emberekben, és 
robbant ki alkatuknak megfelelően a válságos pillanat
ban, így került sor a rendcsinálás helyett az ölésre, a 
meggyőzés helyett a verekedésre. De mindennek katali
zátora az ellenforradalom volt, az emberek Kiskovács 
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(tehát az osztályellenség) általi felbujtása. Éppen ezért 
vált végül lehetségessé az együttélés Anti és Jóska kö
zött, ami tényként cáfolta meg az öreg Varga pesszi
mizmusát és a gróf filozófiáját. 

A történelmi illusztrálás legfeljebb azt demonstrál
hatta volna, hogy bizonyos nehézségeken és ellent
mondásokon sikerült túljutni, a kronológia felbontása, 
az események belső tényként való megmutatása viszont 
annak támadó élményét adta, hogy az emberi változá
sok nélkül nem halad a történelem, hogy a történelem 
— a társadalom és az egyén történelmi egysége, egység
ben való mozdulása — követelményeket támaszt az 
egyénnel szemben, amelynek eleget kell tenni, vagy az 
egyén félreszorul. 

Az egyén és a társadalom kapcsolatának változásai 
egy új történelmi szakaszban csak olyan filmalkotás 
számára szolgálhattak konfliktusalapul, amely képes 
volt az ábrázolást megújítani. Olyan újításra volt képes, 
amely a filmművészet magyar és nem magyar kísérlete
zésén alapult, tehát a hagyományos ábrázolási mód fel
bontásán, és új tárgyi-jelentésbeli összefüggések kidol
gozásán. Mennyire mást jelentenek a dolgok és az em
berek a Húsz óra első felében, a riporter kezdeti ismer
kedésekor, és később, amikor már minden emberi él
mény hordozójaként jelenik meg - a golyólyuggatta 
ajtó csakúgy, mint a hangyák, a vezetőségi ülés jegyző
könyve vagy a sérült kéz, s természetesen maguk az 
emberek a kimondott szavakkal, elvégzett cselekvések
kel stb. A Húsz óra az ábrázolás egyetlen szférája — az 
események tanulságossá élezett kronologikus felsora
koztatása — helyett több szférát vett igénybe, és ezzel 
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a bővítéssel volt képes visszaadni egy bonyolult ellent
mondást. 

A Húsz óra irodalmi alapja (Sánta Ferenc Húsz óra 
című, 1964-ben megjelent riportregénye) felveti azt a 
kérdést, vajon tényleg szükség volt-e a magyar film ön
álló kísérletezésére. Lehetséges lett volna a megújulás 
egyszerűen az irodalomra támaszkodva? Ezzel kapcso
latban két dologra érdemes utalni. 

Egyrészt arra, hogy a filmművészet kezdettől fogva 
felhasznál bizonyos irodalmi alkotásokat, de ezek fel
használási szintje nagyon különböző. Egyes irodalmi 
alkotások felhasználásához a filmnek a szó szoros értel
mében fel kellett nőnie. Enélkül nem lett volna képes 
visszaadni a hősök belső világának azt a teljességét, 
amelyet a regény adott. 

Másrészt az irodalmi alkotásoknak különböző fel
használása létezik. Vannak egyszerű adaptációk, ami
kor a film csak illusztrálja az irodalmi művet, illetve 
annak cselekményes részeit. Fábri Zoltán filmje nem 
ilyen. Nem esztétikai teljességében számol az irodalmi 
alappal — sőt nagyon is tudatában van a valóság irodal
mi és filmművészeti megközelítése esztétikai különbsé
gének - , hanem dramaturgiai segítségül használja. A 
film és az irodalom közös és sajátos vonásait taglaló 
külön tanulmány feladata lenne Sánta Ferenc és Fábri 
Zoltán Húsz óra című műveinek összevetése. Ebben 
nyilván szót kellene ejteni az olvasva felidézés és a lát
vány általi determináltság különbségéről csakúgy, mint 
az epikus előadásmód és a koncentráltabb dráma elté
réséről. Az adott vonatkozásban főleg az érdemel fi
gyelmet, hogy a történelmet általában egyéni emberi 

259 



sorsokkal illusztráló művekkel szemben a Húsz óra az 
egyéni emberi sorsok darabjaiban — az emberi integri
tás csorbítása, az emberi belső világ leegyszerűsítése 
nélkül — ábrázolta a történelmet. Az irodalmi műre 
hatott a filmben általánosan elterjedt (bár oda is nagy
részt az irodalomból került) vágás (montázs). Így nem 
véletlen, hogy a Húsz óra című filmben ez a filmművé
szeti eszköz előtérbe került és olyan gazdagságot, azon 
belül olyan egymásra vonatkoztatást eredményezett, 
amely a lehető legnagyobb teljességet eredményezte. 
Az évszázados nyomorúság korlátozó hatása, emberi 
szenvedélyek, történelmi lázadások stb. ötvöződtek 
eggyé. A módszer a jelenségből a lényegnek a film
művészet sajátos eszközeivel való kiemelése volt, szem
ben a hősöknek a lényeghez igazításával. 

A Húsz óra nemcsak Fábri Zoltán művészetét tette 
még ismertebbé, hanem a magyar filmnek is hírt szer
zett a világban.57 Ezzel a művel ért meg Fábri Zoltán 
művészete annyira, hogy joggal mondhatta: „A végső 
megformálás során általában törekszem arra, hogy az 
anyag ,polifonikus' legyen, ne csak arról szóljon, ami
ről szól — bár arról konkrétan kell szólnia —, hanem 
azon túl szélesebb hatósugarú legyen. Azt hiszem, az 
esetek többségében a filmipari vállalkozások sorából 
akkor emelkedik művé egyik vagy másik, ha ez a több
értékűség megvan benne: hogyha azon kívül, amiről 
szól, másra is vonatkoztatható."58 

Ez a polifonikusság tette lehetővé Fábri Zoltán szá
mára, hogy a felelősség problémájának felvetésével az 
Utószezon című filmben a magyar filmművészet lendü-
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léte idején csatlakozzék a hasonló tárgyú és célkitűzésű 
művekhez. 

„Utószezon" 

A Rónay György regényének felhasználásával 1966-
ban készült mű szerint 1961-ben, Adolf Eichmann bí
rósági tárgyalása idején egy másik tárgyaláson — Ma
gyarországon — Kerekes nyugdíjas gyógyszerész a kö
vetkezőket vallotta: „1944 októberében. . . . én Szilá
gyiak segédje voltam. . . övéké volt az Ezüst Sas pati
ka. . . Nem volt köztudomású róluk, hogy zsidók. Én is 
csak megsejtettem.. . Egy este Hohl Péter főkapitány, 
akivel baráti viszonyban voltam.. . megkérdezte, mit 
gondolok van-e még a városban zsidó, erre én azt felel
tem. . . hacsak Szilágyiék nem. . . Szilágyiékat másnap 
gettóba vitték és onnan. . . onnan. Aztán soha többé 
nem láttam őket. . . " 

Az Eichmann ügy atmoszférájában és nyugdíjas ba
rátai egy ostoba tréfája folytán (telefonon a rendőrség
re rendelik) Kerekesben küzdelem indul meg: meg akar 
bűnhődni vagy felmentést akar kapni a „hacsak"-ért. 
így kerül sor a részeg baráti társaságban megrendezett 
tárgyalásra, ahol egy koncentrációs táborban volt ba
rátja „vádbeszéde" hangzik el ítélet helyett. A hivata
los hatóság nem foglalkozik a „hacsak"-kal, Kerekes
nek pedig nincs ereje az öngyilkosságra. 

Mindez alig több mint felhívás a tisztességre, a min
denki által oly sokszor kimondott „hacsak"-ok követ
kezményeinek feltárásával. A film azonban nem tanul-
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ságot deklarál, hanem emberi drámát mutatott: egy 
gyenge ember küzdelmét önmagával. E küzdelem ki
bontása érdekében az alkotók nemcsak Kerekes belső 
világát — emlékeit és benyomásait — igyekeztek feltár
ni, hanem a körülmények felett is ítéletet mondottak 
— elsősorban a közömbösök, a nyugalmukat féltők fe
lett. Hiszen Kerekes gyávasága nem ritka kivétel. 

Az Utószezon szerencsésen elkerülte azt a már sab
lonná váló módszert, hogy úgy leplezzen le egy maga
tartást, hogy felrajzolja a hős szubjektív viszonyát cse
lekedeteihez, és mellé a cselekedetek, események ob
jektív képét. így elkerülte azt is, hogy a szörnyűségek 
kereszttüzébe állítsa a nézőt. Ezért lett a film a külön
böző emberi magatartásoknak megfelelően keserű-iro
nikus, kissé tragikomikus színezetű. Ez annak köszön
hető, hogy a film megtartotta a valóság bonyolultságát. 
Kifejezi Kerekes Szilágyiak iránti barátságát, félelmét a 
példát statuáló akasztás miatt, sőt még abból is meg
éreztet valamit, ami Kerekes legrejtettebb gondolata le
hetett, hogy ideje lenne patikussegédből tulajdonossá 
válni. Mindehhez csatlakozik egyfelől barátsága Hohl 
iránt, másrészt kiszolgáltatottsága neki. így születik az 
árulás. Az egyéniség hiánya a bátorság hiányával egyen
lő, s ez jó, ha egyeseknél bűntudathoz visz. Ez a bűn
tudat rajzolja fel Kerekes álmának pokoli vízióját az 
elgázosításról, ez hajtja az öngyilkossági kísérletig, ön
magával való meghasonlásba viszi. Szánalmasan nevet
séges ez a figura, mert tehetetlen és képzelgő, de fel
magasodik, mert az igazságot keresi. E kettősség meg
oldására való törekvés a film legfőbb értéke. A felma-
gasztosulás mellett nem tűnik el a rendező által szóban 
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is hangsúlyozott mozzanat: „. . . a potenciális bűnös 
mindenkiben ott rejlik, s mihelyt olyan társadalmi 
helyzet alakul ki, hogy a rettegés általános közérzetté 
válik, a félelem könnyen arra kényszeríti az embert, 
hogy olyasmit tegyen, amit más körülmények között 
soha nem követne el."59 Egy magatartás — víziószerű 
— ad absurdum viteléről van szó annak érdekében, 
hogy a magatartás tendenciája nyilvánvalóvá váljék. A 
groteszk — a legszélsőségesebben ellentétes elemek ko
mikus összefonódása — az abszurditásnak megfelelően 
kapott helyet a filmben. Az Utószezon hőse rokon
vonásokat mutat Nyúl tanár úrral a Hannibál tanár úr
ból, aki az igazság iránti teljes odaadása mellett tehetet
lenségében a hazugokhoz csatlakozott. 

A film a közönyt, a gyávaságot támadta. Ezzel új 
viszonyba helyezte az emberiesség, az emberi méltóság 
problémáját — a tiltakozás viszonylatába, a passzivitás 
ellen. Fábri Zoltán egy nyilatkozatában60 kitért erre: 
„. . . az az életmód, ahogyan együtt vegetál ez a hat 
öregúr — a régi világnak ezek a panoptikumfigurái, 
akiket maga az idő torzított karikatúrává — egymás 
idétlen tréfáival szórakozva ezekben a poshadt állóvízre 
emlékeztető resti-szituációkban, az már önmagában is 
abszurd jelenség." A társadalmi jelentőségű cselekvés, a 
társadalom iránti felelős magatartás hiánya ebben az 
esetben az elembertelenedés kritériumává vált. Az em
beri méltóság elleni támadások filmművészeti elítélése 
pedig Fábri Zoltán műveinek továbbra is alapvető esz
tétikai tendenciája maradt. 

! 
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HERSKÓ JÁNOS 

Az igazi kezdet 

Herskó János 1957 előtt három rövid dokumentumfil
met és egy teljes hosszúságú játékfilmet (A város alatt 
— 1953) készített. Ennek ellenére igazi művészi pályája 
1957 után kezdődött. 

Budapesten született kispolgári családban, s már 
gimnazista korában — az önképzőköri tevékenységben 
- tudatára ébredt annak, hogy filmrendező szeretne 
lenni. Érettségi után munkaszolgálatos lett. A felszaba
dulás után beiratkozott Gertler Viktor filmiskolájába 
és az egyetem bölcsészkarára, amelyet ott hagyott, 
amikor megszűnt az ún. szabad bölcsészet és csak ta
nárképzés folyt. Tanulmányaival párhuzamosan a film
gyár kisfilm osztályán dolgozott, így nyílt módja rövid
filmek készítésében részt venni 1949-ben. Közben a 
Gertler-féle filmiskola beolvadt a Filmművészeti Főis
kolába. Herskó János 1951-ben a moszkvai filmművé
szeti főiskola aspiránsa lett. 1952-ben azonban haza
tért, s éppen az aspirantúra miatt kapott lehetőséget 
telj es hosszúságú játékfilm készítésére viszonylag korán. 
Ezzel a filmmel azonban maga sem volt megelégedve. 

A Vasvirág alapját adó Gelléri Andor Endre novel
lákkal már 1954-ben foglalkozott, de megfelelő for
gatókönyvet akkor még nem tudott készíteni belőlük. 
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Dolgozott Fábri Zoltán Hannibál tanár úr (1956) című 
filmjében és Szőts István Melyiket a kilenc közül 
(1957) című alkotásában is. így amikor 1957-ben visz-
szatért a Vasvirág témájához, amelyből végül 1958-ban 
lett film, művét sajátos vizsgafilmnek tekintette. Leg
inkább Marcel Carné hatása érvényesült benne, aki még 
gyermekkori ihletője volt. Ennek megfelelően különös 
jelentőséget tulajdonított a színészi játéknak, az at
moszférikus hitelességnek stb. 

Az adott filmművészeti korszakon belül Herskó Já
nos még három filmet készített. 1960-ban a Két emelet 
boldogság-ot, 1963-ban a Párbeszéd-et és 1967-ben a 
Szevasz, Verá-t. 

1960-tól a Filmművészeti Főiskola tanára és tan
székvezető tanára lett, így több fiatal művész képzése 
az ő nevéhez kapcsolódik. Amikor — 1963-ban — a 
harmadik játékfilmstúdió vezetésével is megbízták, ezt 
mintegy főiskolai munkája folytatásának tekintette. A 
főiskolai munkájának elméleti alapját képező nézetei 
megmutatkoztak alkotásaiban is. 

Arra a meggyőződésre jutott, hogy nem filmművé
szetet, hanem filmnyelvet kell tanítani. A filmnyelv se
gítségével lehet információkat közölni a riport-, doku
mentum- stb. filmekben, s az információk a modellek a 
játékfilmekben. A filmművész egyéniségének már az 
információkban meg kell mutatkoznia.6 * 

A Vasvirág és a Két emeletes boldogság ezt a nézetet 
csak előkészítette. 

A Vasvirág forgatókönyve Köllő Miklós közreműkö
désével az írónak A szállítóknál, Vera naplója és a Ház 
a telepen című novelláiból keletkezett. A film főhőse, 
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Pettersen István (Avar István) kelmefestő, munkanél
küliként egy kis kunyhóban él. Ide megy vele Vera 
(Törőesik Mari), akit Pettersen a kocsmában ismer 
meg, s aki a nyomor elől menekülve, meg a táncolás 
lehetőségéért a mosodás Weiszhaupt szeretője lesz. Pet
tersen tudomást szerezve erről elküldi a lányt, aki nél
kül azonban nem tud élni. 

Herskó János egy 1956-ban készített interjúban62 

elmondta, hogy filmjéhez - amelyet 1957-ben kezdett 
forgatni — újabb élményt jelentettek a disszidálások. 
Vera hűtlensége a petterseni környezethez eredetileg 
ilyen mögöttes jelentést kapott volna. Bár a megvalósí
tás folyamatában más mozzanat erősödött fel, megma
radt Pettersen ragaszkodásának hangsúlya. Ez a ragasz
kodás azonban csak akkor válhatott hitelessé, ha 
Pettersen nyomorúságos kunyhója a néző számára is 
adott valamit, amivel elfogadtathatta a hozzá való ra
gaszkodást. Ez nem a dolgokban jelent meg, hanem az 
emberek és a kunyhó együttesében. Szécsényi Ferenc 
operatőrnek kellett megteremtenie azt az atmoszférát, 
amelyben Vera táncolni kezd, s tánca révén a kunyhó a 
lány és Pettersen számára átalakul — természetesen 
úgy, hogy tárgyi mivoltában nem változik. Itt jelentke
zett az emberi világ szerepe. Vera világa a tánc, számára 
az életet a tánc jelenti. A táncban talál magára és a 
világra. Amikor a kunyhóban táncolni kezd, akkor ez 
nem egyszerűen biztos fedél, a tűz stb. adta hangulat, 
hanem a férfi iránti érzelmek következménye. Ettől az 
egész kunyhó más (a néző számára maradandó) arcula
tot kap. A hatás a köznapi - minden néző számára 
hozzáférhető és átérezhető — árnyalatnyi érzelmi ref-
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lexiókra, hangulatokra épül. Itt jelentkezik az irodalom 
szerepe is. Elegendő ehhez felidézni Gelléri Andor End
re Vera naplója című írásának egyik részletét: 

„Hajnal felé ébredtem föl: a hold sütött még, de már 
a nap is felkelőben volt, mintha valamit álmodtam vol
na, és az parancsolt rám, hogy öreg, szétmálló hálóin
gemben a tükör elé lépjek. Még sohasem néztem meg 
magam alaposabban meztelenül, most izgatottan kíván
csi voltam magamra: hiszen a táncosnőnek gyönyörű
nek kell lennie. Leengedtem a hálóingemet, s egészen 
közel jutottam a tükörhöz. A sötétségből fehéren raj
zolódott ki a testem. Az arcom nyáron szeplős — gon
doltam, és a szám se szép. Kicsit vékony vagyok, de a 
lábaim egyenesek, és a melleim gyönyörűek. Megsimo
gattam őket, és örültem neki. A szeplőket el lehet pu-
derezni, a számat majd szépen kiigazítom rúzzsal, a 
szememre idáig mindenki azt mondta, hogy ,csoda-
szép'. Orron és szájon át szálltak az alvók lélegzetei, ti 
alusztok - gondoltam —, én meg itt állok köztetek 
meztelenül. Rögtön elképzeltem magam szép estélyi 
ruhában, arany s ezüst tánccipőkben. . . szinte élvez
tem, hogy fogok tiszta selyem holmikba öltözni, ho
gyan fogok végigtipegni a lokál parkettjén. . . s ebben a 
pillanatban kívántam is a férfit, az öröm rázott, ha arra 
gondoltam, hogy nékem kedvesem lesz. . . de ez a szó 
nem tetszett. . . szeretőm lesz. . . Olyan furcsa voltam 
magamnak: mintha idáig az éjszakában futkostam vol
na kétségbeesetten, de most, innen a tükörből úgy lát
szott vissza a fehér testem, mint az odakint is fölkelő 
nap. . . . világított felém, s örömömben halk kis táncra 
perdültem. — Táncosnő leszek, táncosnő leszek — mon-
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dogattam, s idős hálóingemet, mint valami estélyi ru
hát, fogtam össze a testemen. Aztán szép rejtelmesen, 
mint aki már mindent tud: visszaosontam az ijedten 
megreccsenő ágyba. . ."63 

Ez a befejezés egy olyan elbeszélést zár le Gelléri 
Andor Endrénél, amely az eladó lány éhezéséről, kö
vetkezésképpen fiúknak való kiszolgáltatottságáról, az 
üzlettulajdonos részéről eltűrt megaláztatásról és kirú
gásról szól. A kiteljesedést az irodalmi műben mégis ez 
adta. Az ilyen ihletés talán a legjelentősebb a filmre 
nézve az ötvenes évek végén. Herskó János a Vasvirág
ban a lírának adott nagyobb teret, a lírai élményeket 
motivációul használta fel a drámaiság megteremtésé
hez. Pettersent és Verát a közös környezet mellett en
nek a világnak hasonló átélése az egymásra találásban 
fogja össze, az együttlét szépsége teszi egymáshoz tar
tozóvá őket. Az árulás — ennek a környezetnek elha
gyása — egyben a szépség elárulása is. Nem véletlen, 
hogy nem látni Verát valódi szépségében mint hivatá
sos táncosnőt. Mint ahogy az sem véletlen, hogy nem a 
létproblémák éleződnek drámaivá, hanem az árulás, az 
„ár", amit Verának álmai teljesüléséért fizetnie kell. 

A korabeli kritika szóvá tette, hogy Herskó János 
következő filmje — a Két emelet boldogság - teljesen 
más stílusú mű. Valójában mint oldott vígjáték, amely
ben jelentős helyet kapott a játékosság, rokonságot 
mutat a Vasvirág-gal. A Vasvirág után Herskó Jánost 
már a későbbi Párbeszéd témája foglalkoztatta, és Ke-
szi Imre Elysiumá-val próbálkozott. A Párbeszéd azon
ban csak később ért be, így került sor közbevetően 
Bencsik Imre forgatókönyvének megvalósítására. 
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A Két emelet boldogság-ban öt új pár lakást kap. 
Közülük három munkás. Velük kapcsolatban nem 
rendkívüli konfliktusnak lehetnek tanúi a nézők, ha
nem mindennapi közös életük gondjainak és örömei
nek. Egy vonás azonban mégis közös bennük: egyfajta 
szemérem, mint a tisztaság velejárója. Korbusz János és 
felesége inkább a csónakházba mennek szeretkezni, 
mert zavarja őket a szomszéd szobában lévő Korbusz 
mama. Sipos Gyula és felesége visszavonult életet él
nek, hogy ki ne derüljön: előbb várják a gyereket, mint 
ahogy ezt a házasságkötés időpontja indokolná. Far
sang Gusztáv számára pedig természetes, hogy még ott
hon is a motorral foglalkozik, és nem „társasági életet" 
él, mint ahogy felesége szeretné. 

A filmben az árnyalatok kaptak szerepet. Ezen élet
kép létrehozásának nemcsak a magyar film szempontjá
ból volt jelentősége, hanem a Párbeszéd kidolgozását is 
előkészítette. Az emberi hitelességre kell gondolni, 
amelynek egy terjes történelmi korszakot átfogó film 
esetében különös jelentősége van, mert az egész mű 
hatása múlt rajta. 

„Párbeszéd" 

A Párbeszéd64 1963-ban akkor készült el, amikor az 
előrelépés megkövetelte a visszatekintést, annak tisztá
zását, hogy mit lehet vállalni, mit kell tagadni és ho
gyan lehet tovább lépni. (Ez megfelelt annak, hogy a 
személyi kultusszal bekövetkezett torzulások miatt so
kan hajlamosak voltak tagadni a szocializmus építésé-
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nek kontinuitását és az ügyet csak 1956 utántól vállal
ták.) Ez a történelmi szakasz nemcsak az idős, hanem a 
középkorú generációnak is személyes sorsa, élete, múlt
ja volt, amelyben egyénisége alakult, tevékenysége te
ret kapott stb. A kontinuitást lehetetlen volt megta
gadni. A személyiségeket nem lehetett naptár szerint 
kettéosztani, ugyanakkor nagyon fontos volt lemérni 
őket a történelmi eseményeken. 

A film drámai szerkezete két ember egymásratalálá
sára, majd közös sorsukra épült — annak figyelembe 
vételével, hogy nemcsak érzelmi vagy érzéki tényezők, 
hanem a közös nézetek és szándékok is összekötik 
őket. A filmben — mint minden műben ebben az idő
szakban — érvényesült a sematizmus ellenesség. De 
ugyancsak a többi alkotáshoz hasonlóan nem maradt 
meg pusztán ennél. Ezt alapvető tendenciája is kizárta. 
A Párbeszéd hőseit nem egy elvont eszme irányítja. 
Magatartásuk úgy felelt meg az eszméknek — ha meg
felelt —, hogy elemi felismerések alapján alakult a ter
mészetes emberi logika szerint. 

Amikor a film elején Jutka kiszabadul a koncentrá
ciós táborból és hazaér, jelentkezik a pártbizottságon. 
A szabadulást hozó szovjet tank és a pártbizottság össze
tartozása számára teljesen magától értedődő. Amikor 
azonban férjét, Lacit letartóztatják, akkor már nem 
ilyen egyszerűek a viszonylatok, s a közvetlen emberi 
reagálás sem lehet kielégítő. Jutkát fogadja az egyetem 
párttitkára. De nem asszony, hanem lánynevén jegyzi 
fel, s figyelmezteti kommunista kötelességére, a férjé
től való elválásra. (Attól a férfitől választaná el, akivel 
éppen spontán kialakult kommunista eszméi révén ke-
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rült össze.) Kilépve a pártirodából, Jutka egy üvegfalú 
folyosón megy végig — a kamera oldalról kocsizással 
kíséri. Közben hallani a párttitkár szavait. Ugyanebben 
a beállításban és kocsizással kíséri a felvevőgép az utcán 
is. így ér a már ismert pártbizottsági épület elé, amely
nek homlokzatára hatalmas Rákosi-képet tesznek ki a 
korábbi Lenin-kép helyére. Megszűnt a lényeg és meg
jelenési formájának egysége, amely a felszabaduláskor 
megvolt. 

Jutka és Laci életét az ország új élete jelentette. A 
lány egyetemi hallgató, férje honvédtiszt. Laci letartóz
tatása után Jutka Sztálinvárosba megy dolgozni, ahol 
találkozik korábbi udvarlójával, az azóta költővé lett 
Sanyival, akivel megcsalja férjét. Laci kiszabadulása 
után felesége bevallja hűtlenségét, de azt is, hogy nem 
kíván válni. Az 1956-os események még jobban eltávo
lítják őket egymástól. Ebben szerepe van Sanyi jobb
oldali orientációjának is. Végül Sztálinvárosban talál
koznak újra, s innen indulnak együtt Pestre. Jutka szi
lárd politikai orientációja tehát elveszett. Ennek követ
keztében csapódott Sanyihoz, majd az egyetemi tan
székvezetőhöz, idegenné vált saját magával és Lacival 
szemben. Lacit nemcsak az elemi reagálás, a természe
tes logika vezérelte, hanem meghatározott osztálytudat 
is. így ő nem volt annyira kitéve az események hatásá
nak mint Jutka, jobban megőrizte saját magát. Viselke
désében már megmutatkoztak annak a magatartásnak 
csírái, amelyek később a magyar filmművészetben és 
Herskó János művészetében is igen jelentős helyet fog
laltak el — a passzív sodortatás az egyszerű becsületes
ség helyett, az aktivitás, a felelősségvállalásra való kész-
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ség. Szevasz, Vera című filmjét a rendező éppen erről az 
oldalról jellemezte. Arra a kérdésre válaszolva, hogy 
miről szól a filmje, így válaszolt: „A döntésekről. Egy 
lány a mindennapos szituációk során olyan helyzetbe 
kerül, amelyben igen nehéz dönteni. A lány - bár ki
egyensúlyozott környezetben nőtt fel, és maga ki
egyensúlyozott lélek — előbb elodázza a döntést, majd 
bizonytalanná válik, mert nem tudja teljes egészében 
vállalni saját cselekedetét, mines meggyőződve a válasz
tás helyességéről. Visszaálmodja magát a gyerekkorába, 
megpróbál szökni a kérdések elől, de azok elől nem 
lehet elmenekülni. Mindig van valaki, akinek jövője a 
mi döntéseinktől függ. . . A legszélsőségesebb az a hely
zet, amikor már alig lehet megnyugtatóan dönteni. 
Ilyenkor a történet azért érdekes, mert megmutatja a 
küzdelmet magáért a cselekvésért."65 

„Szevasz, Vera" 

A Szevasz, Vera66 gimnazista hősnőjének szokványos 
életében első komolyabb döntésre akkor kerül sor, 
amikor egyedül marad pesti lakásukban, és udvarlója, 
Gyuri félreérti a meghívását. „Engedd meg, hogy én 
döntsem el" — mondja neki a lány. Odaadása megtaga
dásának az ad jelentőséget, hogy Gyuri forgatni megy 
egy olyan lány társaságában, aki korábban a barátnője 
volt, s akire Vera féltékeny. Vera joggal érzi, hogy 
Gyuri megtartása kockán forog, mégsem akarja, hogy 
mindez így menjen végbe. Túlságosan nagy dolognak 
látja a szerelmet - túlságosan gyerek még. A nyári tá-
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borozás eseményei érlelik meg annyira, hogy odaadó 
nővé váljon a szerelmes, dacos iskoláslányból. Ezzek az 
események Verát társadalmi ellentmondásokba kap
csolják be, és önálló — a szerelemnél is sokkal jelentő
sebb — döntések elé állítják. 

A táborba érkezéskor Gyuri engesztelésül telefonon 
vall neki szerelmet, de ehhez Verának az állami gazda
ság irodájába kell mennie. Itt ismerkedik meg Sárközy 
István igazgatóval, akin most rendkívüli energikussága 
sem segít, hogy a túlérő gyümölcsöt megmentse. Vera 
szinte gyerekes hévvel vállalja el a gyümölcs leszedését 
a lányokkal. Emiatt azonban a táborvezető tanárnő 
megharagszik rá, s le akarja mondatni Verát brigádveze
tői tisztségéről. Verának végül mégis sikerül megoldania 
a gyümölcsszedést, de baleset miatt kórházba kerül. 
Ezek az események egy felnőtt probléma részesévé te
szik, amelynek összefüggéseit azonban csak később is
meri meg, amikor Terus nénivel találkozik a kórház
ban, akit rákja miatt még a lánya esküvőjére sem en
gednek haza. Terus néni azonban megszökik, s amikor 
rosszul lesz, a kisállomáson Vera segíti, ápolónőnek ha
zudva magát. A megjelenő Sárközy kapóra jön neki, 
hogy Terus néni hazajutását biztosítsa. Ezért intézi 
hozzá provokatív szavait, Terus nénire célozva: „. . . és 
ezért ne lehessen ott a lánya esküvőjén. . . Mert maga 
megígérte, s most, hogy ne hazudtolja meg önmagát, 
inkább vállalja a felelősséget." Ezúttal azonban Sár
közy nem vállalja a felelősséget, hanem átruházza azt 
Verára. Neki kell döntenie — a sofőrnek adott utasítás 
formájában —, hogy a kórházba, vagy haza viszi Terus 
nénit. A választást megnehezíti az, amit Sárközy Terus 
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néniről elmond: kiemelték, de nem bírta a rábízott 
munkát, kinevették, majd beteg lett és félreszorult. 
Sárközy Terával való hajdani kölcsönös vonzalmukra is 
utal, amiért kritikát kaptak. A lakodalomba kerülő 
Vera megismerkedik a többi ténnyel is — Terus néni 
férje tudottan más asszonnyal él. 

Amikor Vera vállalja Terus néni hazavitelét, már 
nemcsak egy beteg a számára. Az élettel kell szembe
néznie. A lakodalom szinte körképe az életnek Vera 
szemében. A Bunkócska dallamát elnyomják a részegek 
nótái. Mindezt kiegészítik Mikinek, a férj szeretője fiá
nak szavai az anyjáról, aki pokolba kívánja Verát és 
Terus nénit egyaránt: „Az ember iszik a borból, eszi a 
zsíros ételt és állattá válik." Vera ezt éli át: az előtte 
zajló féltékenykedést, veszekedést, sírva vigadást, a 
nagyratörő szándékok csődjét, a félreállítást, a felesle
gessé válást. Ezért is menekül másnap reggel Mikitől, 
amikor az bizalmaskodni akar vele. Autóstoppal jut el 
Gyurihoz, aki ellenségesen fogadja, mert azt hiszi, hogy 
ellenőrizni jött. Pedig Vera most értette meg igazán, 
hogy mit jelent az egyedüllét, mennyire sebezhetővé és 
feleslegessé válik az ember a magányosságban, és hogy 
milyen világgal'áll szemben. Mindezek után már termé
szetes az odaadása — egy felnőtt szerelmi aktusaként. 
Utána kisöccsével olyan felnőttként találkozik, aki ké
pes a cselekvésre. 

Vera nem egyszerűen azért találkozik az élettel, 
mert negatív figurákba ütközik, bár ilyenek is vannak 
körülötte. A tekintélyét féltő tanárnő, a Terus nénit 
elhanyagoló férj s annak szeretője, az erőszakos Miki 
stb. Mégsem ezek magatartása jelentős, hanem Sár-
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közyé és Terusé. A rákos Terust látja meg Vera, amint 
éppen a velük egy kórteremben lévő betegnek segít. 
Sárközy társadalmi aktivitása nyilvánvaló. Bennük kö
zösségi embereket ismer meg, akiknek belső tartása *és 
ereje alapot ad a felelősségvállaláshoz. Tehát nem egy
szerűen felnőtté válásról van szó, hanem egy konflik
tus, egy döntés szükségességének a végigéléséről. A 
döntés mint választás bizonyos ismereteket tételez fel, 
ez pedig a valósághoz való meghatározott aktív vi
szonyt- Az aktivitás eredője az öntudatosság eleme. Ez 
így több mint egyszerű felnőtté válás. 

Bizonyára csak véletlen, hogy Jutkát és Verát nem 
hivatásos színésznők, hanem pszichológusok (Semjén 
Anita és Neményi Mária) alakították. A pszichológiai 
orientáció azonban semmiképpen nem véletlen egyik 
filmben sem. (A következő film - N. N. a halál angyala 
(1970) című film főhőse filmbeli szerepe szerint pszi
chológus tanár.) Már a Párbeszéd is úgy foglalta össze 
az ország felszabadulás utáni korszakát, hogy a hősök 
benyomásainak sorát ragadta meg. A Szevasz, Vera 
még tovább lépett ennél: a teljesen konszolidált körül
mények között élő fiataj lány életdarabját állítva a 
néző elé eleve nem teremthetett végletes drámát. De-
dramatizálásról azonban csak egy oldott dramaturgia 
értelmében lehet beszélni. A Szevasz, Vera valójában a 
köznapi élet drámaiságának megragadására teft kísérlet 
példája. 

Herskó János alkotásai ezzel szolgálták a magyar 
filmművészet fejlődését, ezzel csatlakoztak annak len
dületéhez. 
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BACSÖ PÉTER 

A dramaturgia után 

Bacsó Péter az ötvenes évek keresett dramaturgja és 
forgatókönyvírója volt, valamint — amíg a filmgyár 
központi dramaturgiája létezett — annak vezetőhelyet
tese is. A rendezők némelyike kifejezetten igényelte 
azt a rutint, amellyel Bacsó Péter dolgozott, amellyel a 
forgatókönyveket a magatartások motiválása szem
pontjából elfogadhatóvá tudta tenni. Filmjei - Szász 
Péterrel és Thurzó Gáborral együtt — egy korszakra, az 
ötvenes évek közepére nyomták rá bényegüket. Ami
kor rendezővé vált, mégsem „saját magát" folytatta to
vább, hanem újat kezdeményezett. A rendezésben ta
lált igazán magára. „Hogy miért lettem rendező? Ez 
összefügg a belső éréssel és a belső elégedetlenséggel. A 
filmgyártás természetéből fakadóan egy rendezővel 
szemben, még a legideálisabb együttműködés esetében 
is, másodlagos az író. szerepe. . . Nem állítom, hogy az 
én elképzelésem közös munka esetén jobb volt mint a 
rendezőké, de bizonyos fokig más volt. . . úgy éreztem, 
hogy így tovább nem tudom csinálni, bele kell vágnom 
a fejszémet és rendeznem kell."67 — vallotta. 

Bacsó Péter mint dramaturg leginkább érzékelhette, 
hogy a korábban uralkodó dramatizálási gyakorlat 
mennyire elavult. A filmírói és a filmrendezői munka 
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külön állt. Amikor változtatáson töprengett, akkor en
nek logikus konzekvenciája volt a pozícióváltozás is. 
Példaképe John Cassavetes. Sokszor látta New York 
árnyai (1958) című filmjét, és olvasta az írásait. Híve 
lett annak a felfogásnak, hogy az életanyag maga ala
kítja a film cselekményét, ezért előre elkészíteni csak a 
vázlatot lehet. Egyetértett Cassavetesnek a színészi 
improvizálásról vallott nézeteivel. Ez összefügg az élet
anyag drámai szerkezetet teremtő képességének felis
merésével, hiszen a színész egyéniségének kibontakoz
tatása a dráma folyamán az életanyaghoz csatlakozva 
alakíthatja a cselekményt.68 Az egyetemes filmművé
szet eredményei olyan tanulságokhoz juttatták Bacsó 
Pétert, amelyek egybeestek saját dramaturgiai tapaszta
latával, így fogott hozzá 1962-ben első filmje, a Nyá
ron egyszerű (eredeti címén: Énekek éneke) előkészíté
séhez, amely 1963-ban készült el. 

„Nyáron egyszerű" 

Művére visszatekintve a rendező így nyilatkozott: „Egy 
mai Rómeó és Júlia történetben szerettem volna meg
mutatni a nagyon fiatal emberek életének és magatar
tásformáinak törékeny, finom hősiességét. . . Ezt a fil
memet ma is a legjobbnak tartom... Azok az érté
keim, amelyek esetleg vannak — a laza szerkesztés, az 
amatőr színészekkel végzett improvizációk — mind 
benne vannak és a leghamvasabban vannak benne... 
Atmoszférában, színészválasztásban, ha nem is a leg-
csiszoltabb, leghatásosabb, de a legeredetibb filmem-
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nek tartom.. . Vámos Tamás operatőrnek ez volt az 
első játékfilmje. Rendkívül mozgékony kamerával, tel
jesen előítéletek, szakmai dogmák nélkül készítette a 
filmet. . . Talán ő volt az első, aki kézbevette az addig 
mindig állványra szerelt felvevőgépet." 

Bacsó Pétert elsősorban a fiatalok élete, problémái 
érdekelték. Az az ideálkeresés, amely a fiatalok látszó
lagos cinizmusa, anarchisztikusnak tűnő lázadása mö
gött meghúzódik. Ez összefügg a valóságos konfliktu
sok megváltozott jellegével és bizonyos értelemben rej
tettebb voltával. A Nyáron egyszerű forgatókönyvét 
kezdetben el sem akarták fogadni laza szerkezete 
miatt, s mert hagyományos szempontok szerint ítélve, 
konfliktusmentesnek tartották. Azt is kifogásolták, 
hogy a fiatalok sommásan huligánnak bélyegzett cso
portjáról viszonylag pozitív képet fest!70 

Tekintettel arra, hogy nagyon rossz véleménye volt a 
magyar színészképzésről (pózolóknak ítélte a színész
növendékeket), nem színészekkel játszatta el filmjét. 
Igyekezett megismerni a kiválasztott szereplők egyéni
ségét, s ennek megfelelően változtatott az egyes jelene
teken. Célja az volt, hogy az általános, örök emberi 
momentumokat fedje fel a fiatalok életében.71 Ehhez 
elsősorban a fiatalok életformáját kellett bemutatnia, 
amire a laza szerkezet módot is adott. Nagyobb kon
centrálást követelt meg a házasságot vállaló „hősiesség" 
bemutatása. Ezt a feladatot nem sikerült hiánytalanul 
megoldani. A filmnek kétségtelenül az első része a leg
jobb, ahol a rendező valóban közvetlenül utat engedett 
az életanyaggal kapcsolatos élményeinek, lazán fűzve 
egymáshoz az egyes epizódokat.72 
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A film úgy is felfogható, mint két fiatal által a ked
vezőtlen körülmények ellenére vállalt házasság törté
nete. Olyan házasságé, amelynek nem kedvez a lakás
hiány, de a féltékenység, a házasélet idegensége, a ko
rábbi környezet értetlensége stb. sem. A házasság azon
ban csak apropója a vizsgálatnak. Erre a legsikerültebb 
első rész derít fényt. 

Sándor az első epizódban mutatkozik be Katinak. 
Amíg ő katona volt, Kati nagy lány lett. A tomboló, 
vagányos táncjelenet — tánc az esőben, a római-parti 
mólón, a Duna fölött — bensőséges hangulatúvá teszi 
megismerkedésüket. 

Sándor először nem ismerte meg Katit, aki még csak 
tizennégy éves volt, amikor ő bevonult, s ezért ismeret
lenként üdvözölte. Katinak titokban nyilván már ré
gebben tetszett a fiú, aki bátyja barátja volt. Kezdet
ben ezért elfogódott. Az ez után bekövetkező oldódás, 
egymáshoz való viszonyuk változása alakítja át a má
sokkal való kapcsolatukat is. Kritikusabb szemmel, de 
nem ellenségesen vizsgálják az embereket, jobban észre
veszik, hogy mi lakik bennük. Barátaik, haverjaik visel
kedéséhez viszonyított megkomolyodásukat a film 
erőltetettség nélkül, hitelesen adja vissza. A galeri egyik 
tagja, Milétics gyerekkocsival sétál a parkban, azután 
letelepszik egy szintén gyereket ringató mama mellé, 
amikor a kocsiból egyszerre kidugja a fejét barátja, 
Töltő. Más alkalommal a fiúk egy esküvői násznép 
közé keveredve sorban megcsókolják az ámuldozó 
menyasszonyt, mintha ők is a rokonsághoz tartozná
nak. Sándor nem tart velük. S bár Kati biztatja, tartóz
kodását jólesően veszi tudomásul. Apróhirdetés nyo-
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mán veszik meg egy öreg bácsi fényképalbumát, majd 
gúnyos megjegyzéseket tesznek a képekre. De Kati rá
jön, hogy az album a bácsi egész életét jelenti, azt akar
ja végső szükségében eladni — s egyszerre átérzi az 
öregkor minden szörnyűségét, a magára hagyott sze
génység keserűségét. „Nem akarok megöregedni" — 
mondja teljesen leverten, a felnőtté válás átérzésével. 

A fenti jelenetsorban olyasmi nyilatkozott meg, 
amit a magyar film jó ideje nélkülözött: a játékosság. 
Még nem elég könnyed, talán nem is elég ötletes, de 
kifejezte a fiatalok sajátos hangulatát, és egyben egy 
ehhez kapcsolódó másik jelentést is. A játékosságban 
éreztetett szabadságot, jobban mondva vágyat a sza
badságra. Ez a szabadság, kötetlenség nem annyira a 
körülményektől, mint inkább a céloktól, az igazi fel
adatoktól való függetlenségből fakadt. Ábrázolása az
által vált többrétűvé, hogy a minden érzelmi elkötele
zettséget (anya és gyerek viszonya, házasfelek viszo
nya, az öreg viszonya életének emlékeihez) tagadó, ki
gúnyoló megnyilatkozásaik egyre nyilvánvalóbban el
lentétbe kerültek Kati és Sándor viselkedésével, növek
vő belátásával. Az ő kapcsolatuk, közös céljaik egyre 
világosabbá tették barátaik szabadságának, érzelmi füg
getlenségének tartalmatlanságát anélkül, hogy azt zor
dan elítélve egyértelműen negatívnak mutatták volna. 
Például, amikor Sándor barátai átadják munkásszálás-
beli szobájukat a fiatal pár nászéjszakájára, csavargásuk 
az éjszakában pontosan érzékeltette, hogy a szabadság
vágy korlátlan kiélése, a minden megszokottal való 
szembenállás nem feltétlenül kielégítő program az élet
hez. 
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A film gyengébb, amikor mindenáron bizonyítani kí
vánja, hogy a házasság ad módot a megfelelő magatar
tásra. Nem a szülők ellenkezése, a fiatalok féltékenyke-
dése, a lakásprobléma bemutatása okozta ezt, hanem 
Miletics szeretőjének, a festőnőnek lakásán rendezett 
házibuli, amellyel mindenáron Miletics életének sivársá
gát kívánta leleplezni a rendező. 

Egészében véve Bacsó Péter filmje az atmoszférikus 
ábrázolással és azzal ért el eredményt, hogy valóságos 
fiatalember típusokat mutatott be, a maguk természe
tes életközegében, s ezt átszőtte a velük kapcsolatos 
emberi problémákkal. Különös jelentőségű a mérték
tartás, a mű túlzásoktól, torzításoktól való mentessége, 
s ezáltal az egyoldalú értékelésektől való tartózkodás. 
Sándor és Kati olyan életformát választottak, amely
nek minden terhével egyedül hagyta őket a társadalom, 
s ezeknek a terheknek az elviselését a szerelem tartósan 
nem könnyítette meg. Éppen ezért barátaiknak az övé
kétől eltérő útja sem elítélendő. A film még a barátok 
közötti differenciálásra is kitér: az egyetemre iratko
zott Töltő és a szintén tanulni akaró Cicero Miletics 
ellen fordultak. Ebben a differenciálódásban a belső 
átalakulás, a belső magatartás nyilatkozott meg. Más 
kérdés, hogy a házasság vállalása olyan asszociációs le
hetőségeket is tartalmaz, amely túlemeli ezt az aktust 
katalizátor szerepén és különálló értékmérővé teszi, 
ami — szemben például Miletics házasságon kívüli vi
szonyával — már olyan kritikai mozzanatot vihetett be 
a filmbe, amelyet nem volt szándékában a néző elé 
tárni. A drámai szerkezet oldódása azonban egészében 
megfelelt a kor követelményeinek. Bacsó Péter helye-
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sen — bár kevésbé sikeresen73 — folytatta tovább ilyen 
irányú kísérletét következő filmjében, a Szerelmes bi-
ciklisták-ban is (1965). 

„Szerelmes biciklisták" 

Egy nyári éjszakán három fiú indul el Pestről kerék
páron a Balaton felé: András végzős bölcsész, öccse 
Bence, aki motorszerelő és barátjuk, a festőnövendék 
Albert. Útközben ismerkednek meg Eszterrel, aki bele
szeret Andrásba. András a lány tiltakozó apját a felnőt
tek szabadsága nevében oktatja ki, és elfogadja a lány 
odaadását. Ezután azonban nem sikerül egyszerűen to-
vábbálniok. Ebben nemcsak Bence felháborodása az 
akadály, hanem Esztd ragaszkodása is. András azon
ban lerázza a lányt, és többre becsüli Albert felfede
zettjét, mert az mint konyhalány ennivalót is tud sze
rezni. Amint azonban András Esztert egy másik fiúval 
látja viszont, rögtön felébred féltékenysége, és megpró
bálja visszahódítani. A lány azonban kereken elutasítja. 
S ezen nem segít az amúgy is megbánt kusza távirat 
sem, amelyben a fiú vallomást tesz. A lány rávetett 
tekintetéből látni, hogy csak nyári szerelemnek tartja 
ezt a kalandot, amely András számára komollyá vált. 

Az utazás általában megjátszásra csábít. Ezt hasz
nálta ki a film is, de a megjátszas problémáját nemcsak 
az út tartamára, hanem szélesebben vetette fel. Ügy, 
hogy kiderüljön: a megjátszas gyakran csak látszat, 
mert nincs valódi tartalom, csak sablonok vannak. 
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András — és némileg Albert is — ilyen fiatalt képvisel a 
filmben. 

Cinikusnak, rámenősnek tűnik András, amint felszó
lítja öccsét, hogy hagyja békén Esztert az ő javára, Esz
ter apjának pedig kifejti, hogy csak megkívánta a lá
nyát. Ugyanezt mondja Eszternek is, miután az az övé 
lett, és a jövőről ábrándozik. Amikor a lány elhagyja, 
rádöbben, hogy sokkal többet jelentett számára, mint 
gondolta, s cinizmusa is cserbenhagyja. A lány komoly 
udvarlóját — a vetélytársat — azért szidalmazza, mert 
annak autója van. De arra a kérdésre, hogy szerinte mik 
értékek, mi az ő programja, néma marad, és verekedés
sel válaszol. Ez pedig saját gyengeségét leplezi le. 

Sajnos mindez nem emelkedett drámaivá, s ezzel 
nyilvánvalóvá lett az oldott drámai szerkezetnek, en
nek a sajátos dedramatizálásnak a buktatója is. A film 
zsúfolva van apró, köznapi cselekvésekkel. Ezek azon
ban nem színeződtek át, nem váltak hordozóivá a belső 
drámának. Az András és Eszter közötti nagyjeleneteket 
joggal kerülte el a rendező, és indokoltan kísérelte meg 
a fiatalok „hogyan élni", „milyen ideál nevében tevé
kenykedni" problémáját mindennapi életük közegében 
megragadni. De a külső, közvetlen drámai hatású cse
lekvések helyére semmi nem került, semmiféle belső 
küzdelem, csak a verbális nyilatkozatok szembeállítása. 
A filmművészeti ábrázolás ilyen iránya mégis helyes 
volt, s ha a Szerelmes biciklisták ezt nem is igazolta, 
hozzásegített a Nyár a hegyen (1967) létrejöttéhez: 
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,,Ny ár a hegyen' 

A Szerelmes biciklisták és a Nyár a hegyen között több 
közvetítő láncszem volt — több forgatókönyvi próbál
kozás —, de legjelentősebb a később (1968) elkészített 
Fejlövés. A Fejlövés is a fiatalok lelkét nyomozta, azt 
vizsgálta, hogy milyenek és miért ilyenek. S amikor 
egyik festő barátja felhívta Bacsó Péter figyelmét a Ba
dacsonyban eladó, volt koncentrációs táborra, erre 
összpontosult az élmény.74 Ez adott lehetőséget a Sze
relmes biciklisták hiányosságának kiküszöböléséhez. A 
Nyár a hegyen a konfliktusok és a hősök kapcsolatát 
szorosabbá tette, és így nem szorítkozott az ábrázolás
ban szinte kizárólag a szóbeli magyarázatokra. A festő 
érdektelensége a múlt iránt csakúgy indokolt és teljes 
emberi magatartás, mint a tanárnőé, aki aktuális aktivi
tásából következően kísérli meg tisztázni a múlthoz 
való viszonyát. Maga Bacsó Péter, amikor filmje konf
liktusát megfogalmazta, tudta, hogy ez a konfliktus új 
hőst követel: „A múlt — akár akarják, akár nem — 
beleszól mai életükbe. Kénytelenek szembenézni azzal 
a nagy kérdéssel, hogy a ma élő fiatalnak miképpen 
kell kapcsolódnia a múlthoz, a történelemhez. . . Mert 
a múlt nincs elszigetelve a jelentől, s az egyén élete 
nem független a társadalom mozgásaitól. Ma nem úgy 
kell küzdenünk a személyi kultusz ellen, hogy szidjuk a 
múltat, hanem az emberekben fellelhető potenciális tu
lajdonságok ellen kell fellépni, amelyek lehetőséget te
remtettek a személyi kultusz létrejöttére. . . a fiatalok 
túlnyomó többsége nem szenvtelen, nem faarcú és nem 
közömbös, és nem életunt, spleenes lődörgéssel tölti el 
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az életét. . . Hanem — akár a valóságban — nagyon is 
aktív, cselekvő részesei a konfliktusoknak, nemcsak 
rezonőrök. Akkor is cselekvő, aktív emberek, ha nincs 
mindig módjuk és lehetőségük a konfliktusok megoldá
sára. . ."7S 

Ez a kiállás az aktív hősök mellett már új típusú 
aktivitást tételez. Többek között olyat, amelyik mel
lett lehetséges passzív hős is — például Komora, a festő 
személyében. Mari, a tanárnő viszont ennek az új tí
pusú — új konfliktus által megkövetelt — hősnek fe
lel meg. 

Mari, Komora és Szabó doktor megvásárolnak egy 
hegyen lévő, volt koncentrációs tábort, hogy ott tölt
sék a nyarat. Kiderül, hogy Szabó az ötvenes évek ele
jén ennek a tábornak a foglya volt. S a tábor parancs
noka, Veszeli — Mari egyik tanítványának, Sárinak apja 
—, aki most igazgatói pozícióban szintén itt él a hegy 
alatt, nem sokat változott. 

Mari érdeklődése az ártatlanul eh'télt Szabó doktor 
sorsa iránt nem egyszerűen a múlt hibáival való ismer
kedés vagy a szánalom gesztusa a volt fogoly iránt. A 
múlt kutatása összekapcsolódik nála azzal, hogy nem 
tudja megtalálni saját önálló életét, nem tudja érvénye
síteni magát. Ez megmutatkozik abban a mellékes jele
netben is, amikor az önkiszolgáló boltban leveti ruhá
ját, mert lopással gyanúsítják. Számára a törvénytelen
ségek ideje nem elmúlt korszak, hanem eleven embe
rek: Szabó, a volt fogoly és Veszeli, a volt táborpa
rancsnok. Ezek az emberek nem egyszerűen a múltat 
képviselik. Magatartásuk és pozíciójuk különbözősége, 
ugyanakkor politikailag közös gyökere okoz problé-
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mát, sőt bizonytalanságot Mari számára. Veszeli, ami
kor eltűnt lányát Keresve Marira támad, ezt a kifejezést 
használja: „Vigyázzatok mind a ketten, megvannak a 
módszereim!" Akkor mondja ezt, amikor Mari kifejti, 
hogy a lánya nem akart kitüntetésekkel rendelkező apa 
segítségével egyetemre jutni, hanem „a saját lábára 
akart állni". Éppen úgy, ahogy ő is a saját életét akarja 
élni — egyénivé szervezett, tudatos életét. Erre utal ki
jelentése: „Szeretem tudni, hogy vagyok." S ezért szá
mít élménynek Szabóval való találkozása, akinek szi
lárdsága mögött belső erőt sejt. Ennek a gyökerét pró
bálja kideríteni: „. . .maga ugyanúgy hisz, mint húsz 
évvel ezelőtt? " És Szabó ezt regisztrálja, amikor a lány 
bemegy hozzá: „Egy kicsit sajnál, egy kicsit megkapta 
belőlem valami eszme." 

Veszeli tiszteletreméltó társadalmi pozícióban van, 
kitüntetései vannak, amelyek előnyt biztosítanak a lá
nyának, érvei vannak Szabóval szemben (akinek a sze
mébe mondja, hogy Horthy idején a kínzások ellenére 
sem írta alá a jegyzőkönyvet, az ötvenes években pedig 
igen), s ezek révén önbecsülését is megőrizhette. De 
mindezek mögül kibukkan a másokon uralkodó, az 
akaratát minden áron és minden akarat ellenében érvé
nyesíteni kívánó ember. Vele és a hozzá hasonlókkal 
szemben keresi Mari azt az erőt, azt az új eszmét, 
amely Szabót munkára készteti, az egyénisége megtar
tását biztosítja. Szemben festő barátjával, akit nem érde
kel az egész, és aki szemrehányást tesz Szabónak a fe
szültségért, Mari megéli ezt a feszültséget — az önkere
sés emberi problémájaként. Megéli azt, hogy élete nem
csak egy fogolytáborral, hanem annak volt foglyával és 
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parancsnokával is szembesíti. Egyébként köznapi kör
nyezet rejti ezeket az embereket, akik összekötik a 
múltat a jelennel — akár a mások sorsába való erősza
kos beavatkozás szándékával, akár olyan eszmei telí
tettséggel, amely lehetővé teszi a másokkal való kap
csolatot. 

Mari harca tehát két irányban bontakozott ki: a Veszelik ellen, és saját magáért, Szabó tapasztalatát, pél
dáját, erejét felhasználva. Ez a harc az ellen a Veszeli 
ellen folyik, aki hajdani érdemeivel és a politikai hely
zet bonyolultságának kihasználásával ellensúlyozza azt 
a szerepét, amelyet mint táborparancsnok játszott. S 
éppen ennek az „egyensúlynak" az alapján kevesli je
lenlegi pozícióját és igyekszik kihasználni a lehetőségeit 
mindenki ellen. Számára nincsenek megismerési és vi-
szonyulási feladatok, az ő „egyénisége" szilárd, mert az 
egoizmuson és a dogmatizmuson alapszik. Ezzel szem
ben mindazoknak, akik a dogmatikusokkal, a hatalmas-
kodókkal szemben a közösséghez akarnak kapcsolódni, 
tehetetlenségük, passzív sodródásuk legyőzéséhez szük
ség van valamilyen eszmei erőre, illetve ennek keresé
sére. Szabó Veszelivel vitázva kimondja: „Nemcsak úgy 
tudsz használni az embereknek, ha vezeted őket, ha
nem ha köztük élsz." A „köztük élés"-hez keres kap
csolódási lehetőséget Mari. Ez foglalja be őt abba az 
ellentmondásba, amely a kor egyik legfontosabbika 
volt: közösségi, aktív emberként vagy passzív visszahú
zódóként, esetleg agresszív egoistaként élni? ! Ez nem 
egyszerűen elhatározás dolga, közösségivé az ember 
sokszor drámai küzdelem folyamán létrejövő felemel
kedés eredményeként válhat. Ez a küzdelem nem zárul 
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le soha. Ezt mutatja a Nyár a hegyen befejező képe is, 
amikor Szabó, Mari és a festő háromszöget alkotva ma
radnak a tábor udvarán. Bontakozik közöttük a kap
csolat, de emberileg-társadalmilag még nem alakult ki 
teljes viszony, ehhez további küzdelem szükséges.76 

Bacsó Péter a hatvanas évek közepén egyéni útját 
járva eljutott a kor egyik legnagyobb problémájához: 
mit jelent az önállóság, az aktivitás az egyén és a kol
lektíva viszonyában. Hogy ennek filmművészeti élmé
nyét adja (azaz a konfliktushoz kapcsolódó hősöket 
esztétikailag minősítse), a filmművészet átalakításában 
jelentős lépést tett: tagadta saját korábbi dramatur
giáját. 

A Nyáron egyszerű-t, a Szerelmes biciklisták-at és — 
Zimre Péter közreműködésével — a Nyár a hegyen-t is 
Bacsó Péter írta. A forgatókönyv és a rendezés egységé
vel tehát kifejezetten szerzői filmet alkotott. A széle
sebb vizsgálódást érdemlő szerzői film fogalomban ra
gadhatok meg a filmben végbement legjelentősebb 
változások. Különösen Bacsó Péter esetében, aki „írói 
oldalról" érkezett. 
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KOVÁCS ANDRÁS 

Előtanulmányok 

Bár Kovács András 1950-ben került a filmgyárba, s ha
marosan igen jelentős posztot kapott, filmművészeti 
pályája — még inkább, mint néhány kortársáé — csak 
1957 után, vagy még inkább 1964-ben kezdődött. 

Kolozsvárról, ahol szabad bölcsész volt, 1946-ban 
került Budapestre a Filmművészeti Főiskolára és a 
Győrffy kollégiumba. 1947-ben a Horváth Árpád szí
nészkollégium titkára lett. Gyermekkora színházi von
zalma, majd a népi írókkal való megismerkedés után 
számára a legdöntőbb élményt a kollégiumi tevékeny
ség jelentette. Ezekről az időkről tett későbbi megnyi
latkozásai77 is az élmény nagyságára utalnak: „A kollé
giumi élet legnagyobb élménye számunkra a demokra
tizmus volt — mi választottuk meg a vezetőséget, mi 
döntöttük el, hogy mit csináljunk. Olyan autonómia 
volt ez, amelynek emléke máig él. . . A Horváth Árpád 
kollégium számára például épületet foglaltunk, azt, 
ahol ma a Filmtudományi Intézet van... Olyan élmé
nyek voltak ezek számunkra..., amelyek máig megha
tározzák életünket és gondolkodásunkat... Az, hogy 
ennek a generációnak olyan sok tagjában megmaradt a 
közéleti érdeklődés, az akkori élményeknek tulajdonít
ható. Nem az iskolában tanultuk, hogy mit jelent a 
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forradalom, hanem átéltük — erőszakkal változtatva 
meg valamit és vállalva érte a felelősséget." Kovács 
András filmjeinek közéleti, politikai hangvétele innen 
is ered, de alkotásai az irodalmi hagyományok hatását 
is magukba olvasztották. Egy interjúban Kovács And
rás tudatosan vállalta a politikai, a politizáló filmet: 
„. . . hagyományról van szó, olyan hagyományról, 
amelyet az irodalom teremtett, amely kitűnt elkötele
zettségével a politikai problémák iránt."78 

A kollégiumtól, a Filmművészeti Főiskolától hosszú 
út vezetett a rendezéshez. Az 1950-ben végzett ren
dező szakos hallgatók valamennyien a filmgyár drama
turgiájára kerültek, amelynek vezetője Simon Zsuzsa 
volt, egy év múlva pedig Kovács András lett. Lényegé
ben a dramaturgián végzett munka is politikai munká
nak számított akkor. S mivel kevés rendező volt — alig 
több, mint Keleti Márton, Gerler Viktor, Bán Frigyes, 
Kalmár László, majd Ranódy László, Várkonyi Zoltán, 
Máriássy Félix, Fábri Zoltán és Makk Károly — a dra
maturgia munkája igen nagy jelentőséggel bírt. De ép
pen ezért — hibáitól függetlenül is — sok támadásnak 
volt kitéve. Főleg ez volt az oka annak, hogy Kovács 
András 1956 után nem vállalta tovább az ottani mun
kát, s mivel nem érzett elég önbizalmat az önálló 
rendezéshez, másodasszisztensként kezdett tapasztala
tokat szerezni.79 Egyes filmek dramaturgiai munkáját 
továbbra is vállalta, és rendezőasszisztensként dolgo
zott. A Zápor című film (1960) vált első önálló rende
zésévé, a film eredeti rendezőjének, Keleti Mártonnak 
betegsége miatt. Az ezt követő két önálló játékfilm is 
inkább tanuló munkának számít az első érett alkotást 
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jelentő Nehéz emberek (1964) című dokumentumfilm
hez képest. Ezt újabb két dokumentumfilm követte — 
a Ma vagy holnap (1965) és a Két arckép (1965). A 
tárgyalt időszakon belül elkészült Hideg inapok (1966) 
és a Falak (1967) olyan alkotások, amelyek a Nehéz 
emberek-en túl alapvetően meghatározták Kovács 
András helyét a magyar filmművészet lendületében. 

„Nehéz emberek" 

A Zápor (1960), a Pesti háztetők (1961) és az Isten 
őszi csillaga (1962) írói alkotásból —Dobozy Imre, Cse
res Tibor, Galambos Lajos műveiből — készült. 1962-
ben Kovács András féléves franciaországi tanulmány
úton volt, és részt vett a Lyonban megrendezett Ci
nema vérité kongresszuson is, ahol áttekintő képet ka
pott a cinema direct irányzatok eredményeiről. Köz
ben itthon a Népszabadságban megjelent Szalkay Sán
dor riportsorozata Lehet-e nálunk érvényesülni? cím
mel. A cikkek a műszaki értelmiség problémájával fog
lalkoztak igen sok adat felsorakoztatásával. Az I. szá
mú alkotócsoport felfigyelt erre az anyagra, és Makk 
Károlyt biztatta munkára. Ö azonban nem vállalta. így 
jutott a témához a dokumentumfilm megújulását ta
nulmányozó Kovács András. A témával való foglalko
zás közben jött rá, hogy nem egyszerűen az a problé
ma, hogy a fiatalok nem kereshetnek eleget, hanem az 
is, hogy az idősebb generáció érvényesülése sem aka
dálymentes. A rendező gyártási engedélyt csak egy fia-
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tal építészmérnökről készített előzetes kisfilmje után 
kapott.80 

Negyven újításról készített felmérést. Ezt a számot 
tízre csökkentette. Csak az adatok beszerzése után 
ment el a kiválasztott újítóhoz. Magnetofonra vette a 
beszélgetést. A kamerákat - kettővel dolgozott — csak 
akkor indíttatta be, amikor számára érdekes fordulatot 
vett a párbeszéd. így is húszszoros túlforgatással ké
szült anyag gyűlt össze. A film összeállításához hosz-
szabb pihenő után fogott hozzá. Ekkorra már a kon
cepciója is jobban kikristályosodott, s a művet öt újí
tóra redukálta. A résztvevőknek megmutatta az anyagot 
és csupán azt hagyta a filmben, amibe azok beleegyeztek. 

A hagyományos dokumentumfilmen való túllépés 
alapvetően abban a — rendkívüli hitelességet biztosító 
— teljességben mutatkozott meg, amelyet az ugyan
arról a problémáról nyilatkozók összekomponálása 
adott. Az auditív és vizuális egység megteremtésével a 
rendező egyrészt sokoldalúságra törekedett, másrészt 
arra, hogy az egyes megnyilvánulásoknak határt szab
jon, A megnyilatkozások jellege is megkövetelte ezt, 
hiszen valamennyi hozzászóló valamiféle viszonyt feje
zett ki az adott találmányhoz. Nem az volt a rendező 
feladata, hogy ezeknek az embereknek kijelentéseit a 
filmművészet sajátos eszközeivel - vágás stb. — ő maga 
viszonyítsa, hanem hogy a valóságos viszonylatoknak 
megfelelő filmművészeti körülményeket teremtsen. 

Jó példa erre már a film elején egy Selby nevű kül
földi üzletember és a társaságában lévő angol gépész
mérnök megszólaltatása a görgős ekével kapcsolatban. 
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Válaszaik mutatják, hogy mennyire kívülállóként be
szélnek. 

„Riporter: Lehetséges, hogy ebben van kereskedelmi 
fantázia is? 

Selby: Igen, nagy kereskedelmi fantázia van. A jelen 
pillanatban egy nagy amerikai cég érdeklődik, azután 
egy norvég és egy francia cég is hasonló érdeklődést 
mutat, és meg akarják venni a találmányt. A kollégám 
angol mezőgazdasági szakember. 

Angol gépészmérnök: A nehezebb földön legjobban 
a szántás gyorsasága tetszett. Ez nagy megtakarítást je
lent időben és üzemanyagban." 

Ezek az emberek azonban nem szobában és premier 
plánban nyilatkoznak, hanem a helyszínen, a feltaláló, 
Szabó István jelenlétében. Azután a Találmányi Hiva
tal elnökének szavai alatt hosszan látjuk a görgős ekét 
szántás közben, s ez a kép a felénk haladó Szabó Ist
vánt mutató képsort folyton megszakítja, nem engedi a 
feltalálót egészen közelünkbe jutni. így hangsúlyozza a 
film, hogy az újító nem ért célt. Egy már előbb expo
nált élmény válik itt teljessé, a film egyik sajátos lehe
tőségének — a tér- és időszervezésnek, a speciális film-
tér és filmidő megteremtésének segítségével. Nem hat 
híradórészletnek az említett jelenet — a szántás, az an
golok részvételével (bár szinte eléri a híradófilm konk
rét tényeken alapuló hitelességét), hanem az érzelmi és 
az értelmi hatások kombinációjával, egy új dimenzió 
felhasználásával, a lényegnek a jelenségben való feltárá
sával bizonyos mértékig általánosítani tudja élményét. 

Ez a fajta esztétikai természetű — felfokozott érzel
mi hatást kiváltó — szervezettség akkor is jellemzi a 
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filmet, amikor a rendező a feltalálóval való beszélge
tésbe nem kapcsolt be más személyt, csak a feltalálót, 
illetve találmányát mutatta be. A légkondenzációs hű
tőtoronyról folyó beszélgetés Heller Lászlóval példa az 
ilyen megoldásra. A találmánynak és sorsának ismerte
tése után az interjú így folytatódik: 

„Riporter: Ez a harci kedv önben ezek szerint meg
van? 

Heller: Ez megvan bennem. Nekem sokat kellett az 
életben csatáznom, de én bírom. Én szeretem a csatát. 

Riporter: Milyen más elfoglaltsága van még ezen kí
vül? 

Heller: Hát kérem, én itt főmérnök vagyok. A Mű
egyetemen tanár vagyok, azonkívül valamennyi, az én 
szakmámat érintő testületnek tagja vagyok. 

Riporter: Szabad idejében mivel foglalkozik? 
Heller: Erre könnyű válaszolni, mert ilyen nincs. 

Szabad időmben alszom. 
Riporter: Nem fárasztó az egyetemen tanítani? 
Heller: Hát, kérem, mondjuk én szeretem ezt a mun

kát, szeretem látni a csillogó szemeket, ha valaki vala
mit megért, és azonkívül van bennem valami kis önzés 
is. Visszaélhetek azzal a lehetőséggel, és ezzel erősen 
visszaélek, hogy a legjobb nebulókat választom ide 
munkatársul. 

A továbbiakban a feltaláló keresetéről esik szó, majd 
a beszélgetés így zárul: 

„Riporter: Szóval azt mondhatja magáról, hogy elé
gedett ember. 

Heller: Igen." 
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A Nehéz emberek-ben érvényesülő interjú módszer
nek nagy jelentősége volt a hagyományos dokumen
tumfilm illusztrativitásával szemben. Bizonyos mérté
kig feltárta az interjúalany személyiségét, a társadalmi 
problémákat emberi sorsokban tükrözte. 

A Nehéz emberek tudatosan törekedett erre. Szám
talan utalás személyes adatokat is feltárt a feltalálók 
életéből. Ilyen személyes adalék volt a Pál József ott
honában tett látogatás, vagy Strovszki István orgona
játéka, de méginkább ilyenek a szóbeli megnyilatkozá
sok. Például: „Ha nem Szabó a Szabó, akkor hangsú
lyozottan állítom, hogy az ekeprobléma régen a feledés 
homályába merül. Szükség volt erre a rámenős, min
dent kibányászó, mindent* előszedő, következetesen 
harcoló embertípusra, mert különben Magyarországon 
ilyen vonatkozásban eredményt elérni nem lehet." 

A Nehéz emberek érdeme elsősorban kétségtelenül 
az, hogy jelentős társadalmi problémát vetett fel. De 
ehhez le kellett számolni a régi sablonokkal és a ver
bális megnyilatkozások adta lehetőséggel. A hitelesség 
érdekében vissza kellett villantani személyiségüket, éle
tüket is. Mindez az ábrázolás módosulását követelte. A 
rendezőnek vissza kellett nyúlnia a valósághoz, a dra-
matizálást valóságos alapokra kellett helyeznie, követ
nie kellett a lényeg feltárulását a jelenségben, a min
dennapok gyakorlatában. 

Az ábrázolás módosulása mögött érzékelhető az a 
bonyolult élményalap is, amelynek feldolgozásához a 
hagyományos dokumentumfilm - sőt filmművészet — 
kevésnek bizonyult. A nagyobb bonyolultság megraga
dásának vágyát fejezte ki a Ma vagy holnap és a Két 
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arckép is, a jelentékeny társadalmi problémák felveté
sére irányuló törekvés jegyében. 

A Ma vagy holnap részben megelőzte a Nehéz embe-
rek-et. Zalotay Elemér ún. szalagház tervét ismertette. 
De nemcsak egyszerűen bemutatta ezt az új - kollek
tív életformát biztosító — elképzelést, hanem megmu
tatta az egyforma, ízléstelen, elszigetelt családi háza
kat, amelyekkel szemben a szalagház terv előrelépést 
jelentett, s természetesen a tervezettel kapcsolatos em
beri reagálásokat, vitákat is. A film egy gondolati el
képzelésnek mintegy érzéki létezést adott, nem a ház 
képe, hanem társadalmi-emberi közege értelmében. Ez
zel feltárta a gondolat forrását, és perspektívát is nyi
tott számára. 

A Két arckép Psota Irént mutatta be, illetve Schaár 
Erzsébetet, amint két változatban is megmintázta a szí
nésznő portréját. Közben felvillantak Psota Irén szín
házi és filmszerepei, megjelent otthona, nyilatozott ő is 
saját magáról. Schaár Erzsébet jellemzésén túl a szobor 
méltatói — közvetve vagy közvetlenül — szintén beszél
tek Psota Irénről. így két vonatkozásban is két arckép 
született: két szobor, illetve két filmarckép Psotáról és 
Schaárról. A teljesség visszaadásának igénye az egymás
nak felelő, egymást erősítő részek együttesében kétség
telen, de a társadalmi vonatkozás sem hiányzott. A 
film kitért a befogadói oldalra is, a közönség egyik 
csoportján mérte le a művészet hatását. 

Ilyen előzmények, a társadalmi problémakeresés 
ilyen próbatételei után került sor Cseres Tibor regé
nyének filmrevitelére 1966-ban. 
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„Hideg napok" 

Az aktuális témájú filmek után Kovács András váratla
nul történelmi visszapillantást végzett. A Hideg napok 
azonban nem történelmi film a szó megszokott értel
mében, s erről maga alkotója is nyilatkozott: „Éppen a 
Nehéz emberek-et csináltam, amikor Cseres odaadta a 
Hideg napok-at, hogy olvassam el. Megmondom őszin
tén, eleinte nem érdekelt, csak a barátság kedvéért ol
vastam. Engem a ma érdekel, nem a múlt. De mire a 
végére értem, már tudtam, hogy ezt fogom csinálni, 
azonnal elhatároztam. Nem azért, mintha elkezdett 
volna érdekelni a múlt, hanem mert a Hideg napok mai 
téma, a legmaibb: a személyes felelősség drámája. Szi
tuációi könnyen behelyettesíthet ők. Tetszett az ábrá
zolás érdekessége is, a kegyetlen objektivitás, a fasiz
mus ábrázolásának újfajta megközelítése. Hogy fel 
meri tenni a kérdést: mi az, hogy ,fasiszta'? . . .nyil
vánvaló, hogy a fasizmus is emberi jelenség: az ember
ben mindeddig meglévő embertelenséget, gyávaságot, 
kegyetlenséget hozza felszínre. Szembe kell nézni ezzel 
a felismeréssel: hogy az emberből még nem tűnt el az 
állat. És - bizonyos megfelelő körülmények között 
bizonyos meglévő állati tulajdonságok - felszabadul
hatnak."81 Hogy a fenti magyarázat nem véletlen, azt 
egy másik interjú82 részlete is mutatja: „A film főalak-
jai átlagemberek, nem rosszabbak mint mások, mégis 
részt vesznek a mészárlásokban, amelyeket nem ők ter
veltek ki, s melyekkel nem is értenek egyet. Érdekel, 
hogy mi a közöny kialakulásának lelki útja. Érdekel a 
kérdés, miként igyekeznek igazolni önmagukat azok az 
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emberek, akik a bűntett elkövetésében részt vesznek 
azért, mert nem kezdeményeznek vele szemben ellen
állást, mert közönyösségbe süllyedtek. Véleményem 
szerint a döntéstől, a felelősségtől való húzódzkodás 
problémája — korunk központi problémája lett. A fa
sizmus kora — és egy bizonyos tekintetben a személyi 
kultusz ideje is — az önálló gondolkodás hiányának 
káros örökségét hagyta ránk. Az emberek befolyás nél
küli, üres eszköznek érezték magukat, úgy hitték, hogy 
ők mindössze ,kis csavarok' egy nagy gépezetben. Ki 
akartam fejleszteni azt a tudatot, hogy felelősség hárul 
a történésekben a ,kis csavarokra' is." 

A rendező két mozzanatot hangsúlyoz: a felelősség 
problémáját és a vizsgálódás emberi, lelki síkját. Ho
gyan valósította meg a film alkotója célkitűzéseit? 

Az alapszituáció az 1942 januári újvidéki vérengzés 
négy nem elsőrendű vádlottjának — Büky századosnak 
(azóta őrnagynak), Tarpataki főhajónagynak, Pozdor 
zászlósnak és Szabó tizedesnek (a Dorner-raj tagjának) 
— 1946-os népbírósági perét megelőző fogvatartás, il
letve a vádlottak visszaemlékezése és egymás közötti 
védekező megbeszélése. A fehér és rideg cella világa 
nem valamiféle keretet szolgáltatott a filmhez, hanem 
ugyanolyan jelentősége volt, mint az újvidéki helyszín
nek, különösen pedig a havas Duna-partnak. Ez nem
csak a helyek sajátos kombinációját jelentette, hanem a 
különböző idődarabokét is, mivel a cselekmény nem 
kronológiai sorrendben tárul a néző elé, hanem a kü
lönböző visszaemlékezők szubjektív — de művészileg 
nagyon is tudatos — rendjében. 

A teljes történet visszaadása helyett, éppen ennek a 
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tér-idő — azaz cselekmény — kompozíciónak a megraj
zolása kívánatos. 

Bevezetőben a Duna jegének kimerevedő robbantá
sát látjuk. (A robbantás a kivégzettek vízbe süllyeszté
sét célozta.) A rendező maga idézi fel az újvidéki ese
ményeket és következményeiket. Majd megjelenik a 
cella, egyelőre csak három vádlottal, Szabó tizedes nél
kül. Az első szavak — amelyeket Büky intéz Tarpataki
hoz — rögtön a magyarságról szólnak. („Honnan tudsz 
te ennyi idegen dalt? Magyar vagy te, Tarpataki? . . .") 
Ez után kerül sor az újvidéki események védekező fel
idézésére, egyelőre csak szavakban. A beszélgetés a le
vélosztással terelődik át Büky feleségére, és az őrnagy
nak arra a hitére, hogy bár a razzia harmadik napján 
eltűnt az asszony, ő egyre biztosabb benne, hogy él. Itt 
tűnik fel (a bevezető kiemelt képet nem számítva) elő
ször Üjvidék egyik havas utcája. De itt Büky csak a 
feleségét, Rózsát keresi, ügyet sem vetve semmi másra 
- jóllehet éppen azokon a helyeken megy végig, ahol a 
kivégzendők állnak. Majd a kamera ismét a cellát mu
tatja, ahol Büky kijelenti: örül a fogságának, mert a 
feleségét megidézteti tanúnak, és így több a remény, 
hogy előkerül. 

A következő epizód középpontjában változatlanul 
Büky áll, aki a cellájukba beköltöztetett Szabó tizedes 
jelenléte ellen tiltakozik. Annak személye végül megint 
az újvidéki eseményeket idézi fel. Büky elítélően nyi
latkozik parancsnokáról, Grassyról, mert az megtil
totta, hogy a tisztfeleségek Újvidékre utazzanak férjük
höz. Közben az újvidéki állomás tűnik fel, ahol Rózsa 
eredménytelenül kísérletezett az elutazással. A beszél-
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getés folytatása a cellában Pozdort készteti visszaemlé
kezésre, de az újvidéki kép itt éppen csak közbeiktató
dik. Újra előtérbe jut Büky magánélete — kalandja 
Edittel még Rózsa megérkezése előtt. Ez azonban nem 
Újvidékre utal — bár a helyszín megjelenik —, hanem az 
antiszemitizmus problémájára, és alkalmul szolgál Tar
patakinak a saját kalandja felidézéséhez. A hivatásos 
prostituált Bettynél elsősorban kényelmes alvóhelyet 
és nem szerelmet keresett. Tarpataki visszaemlékezése 
Bükyben a felesége megérkezését idézi fel. 

Az eddigi emlékképek tehát kizárólag magán és in
tim eseményekhez kapcsolódtak, annak ellenére, hogy 
a helyszín a szörnyűségek helyét idézte. Ez váltja ki 
Szabó gondolathangját (majd visszaemlékezését): 
„Amíg az ember ette meg kezét-lábát a rettenetes hi
degben, addig ő az asszonyokkal cicázott. . ." S megje
lenik a Dorner-raj az újvidéki utcán. Közbeiktatódik 
Büky kérdezősködése, majd máris a tanteremben mele
gedő rajt látni, ahol a foglyok is vannak. A cellában 
Pozdornak erről jut eszébe, hogy támadás volt várható 
a partizánok részéről, és ekkor idézi fel a pénztárosnő 
lelövését. Az emléket átveszi Tarpataki, aki igazolja, 
hogy nem a Dorner-raj volt a tettes. 

Ekkor jelenik meg tulajdonképpen először a filmben 
a helyi lakosság, s emelkedik ki közülük a pénztárosnő, 
akit később lelőnek az utcán. Büky az egész emlékezés
ből csak a Grassy-ellenes adalékokat idézi. Újra a fele
sége jelenik meg, majd Betty, akit Tarpataki kiemel a 
tömegből. Először kerül szóba a tisztogatás is, s látni, 
hogy Büky az egészre semmilyen figyelmet nem fordí
tott akkor, amikor a tiszti étkezőben szóba került. Sőt 
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Feketehalmy uszító beszéde sem érdekelte. Hazament 
disznótorra. Tarpataki már érzékenyebb volt a tisztek 
közötti beszélgetésre. Arra is emlékezett, hogy Kászoni 
alezredes a veszélyt is vállalva kívánt intézkedni. De 
maguk között már Feketehalmy uszítását is bírálta. 
Pozdor viszont nagyon lelkesedett a tiszti gyűlésen, 
ahol ál-sebesülteket is bemutattak. Az uszítás után ik
tatódik be a Dorner-raj akciója, amely a Duna-parton 
végződik. S ekkor hangzik fel Büky hangja a cellában: 
„Hagyja abba! Hazudik!" Teljes mértékben Szabót 
tartja hibásnak abban, hogy ők itt vannak. Ugyanis ő is 
találkozott — kihallgatáson — a raj sebesült áldozatával. 
De Grassy gúnyos szidalmai miatt nem tiltakozott. Ez 
szülte megnyilatkozását: „Könnyű most utólag okos
nak lenni." 

Most már egyre inkább az áldozatok növekvő számá
ról van szó, és egyre nagyobb szerepet kapnak helyszí
nek is, főleg a Duna-part. A lelkes Pozdor védekezése 
csak az marad: „Mit lehet tenni parancs ellenére?" A 
mondatot követi - Szabó emlékeként — maga a kivég
zés. Az egyes epizódok elmesélésénél azonban Büky 
márkitör: „Elég. Gyilkosok vagytok! Mind!" Tovább
ra is a családjára gondol. Ekkor tervezi pestre utazta
tásukat. Ezt azonban megakadályozza Grassy megjele
nése, aki leváltja Tarpatakit, mert nem hajlandó részt 
venni a kivégzésekben. Büky a karrierjére gondol, mi
közben a házigazdát elviszik és felesége velük megy, 
Pozdor jelenlétében. Csak ekkor hoz eredményt Ká
szoni akciója, aki leállítja a kivégzést. De Büky már 
nem találja a feleségét. Szabó pedig pontos leírást ad 
róla és két társnőjéről, sőt arról, hogy Rózsa egy csend-
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őr törzsőrmesternek adta magát, menekülése érdeké
ben. Erre Büky bakancsával agyonüti Szabót. 

A film sajátos lehetőségei közül főleg az emelkedik 
ki, hogy míg a verbális megnyilatkozásban maximálisan 
szubjektivizált élmények kerülnek elő és kapcsolódnak 
össze az aktuális szituációval (a cellában), addig a vi
zuális megjelenítés a legobjektívebb és a legszemélytele
nebb képet adja. Például Szabó beszél Gottliebné karjá
ról, melléről - ahogyan ő látta az asszonyt az ágyban 
— de a kép nem az asszony nőiességét hangsúlyozza, 
így a néző egy ijedt és gyermekeit féltő anyát lát. Az 
ábrázolás mindig tárgyszerű: a cselekvés folyamata 
hangsúlyozza a körülményeket. Nincsenek a tömegki
végzést mutató — filmművészileg túlhangsúlyozott — 
képek, amelyek hatásvadászó módon mutatnának ször
nyűségeket. A hatás forrása az, hogy a vádlottak — 
főleg Büky — annyira elmerültek a saját intim ügyeik
ben, hogy nemhogy a veszély vállalásával járó tiltako
zás, de még egy erőteljesebb belső ellenérzés sem kelet
kezett bennük. 

E tekintetben a legkonkrétabb összevetések voltak a 
legjelentősebbek. Ilyen például Feketehalmy uszítása, 
és a Dorner-raj — ettől független — tevékenysége, 
amelynek semmi köze nincs az ellenség megsemmisíté
séhez. A kettő kapcsolata Bükyben összegeződik — aki 
otthagyta a tiszti gyűlést és hazament disznótorra. 
Most azonban a két emlékdarab egymás mellé kerülése 
kiváltja méltatlankodását. Még jellegzetesebb a pénztá
rosnő halálának kétszeri bemutatása, amikor, közben 
feltáruló arculata ismeretében, halála új jelentőséget 
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kap, de nem válik függetlenné Pozdor és Büky reagálá
sától. 

A filmben nemcsak az események különböző szem
szögből való ismétlődése fontos, hanem élménytartal
muk egymásra rakodása is. Gottlieb lányainak lelövése 
szinte jellegtelen. Holttestük viszontlátása már foko
zást jelent, amit kiteljesít az, hogy Gottlieb megjelenik 
a leventeotthon udvarán, majd kicipelik őt a Duna
partra. Ezáltal az egész szisztematikussá vált, de a rend
szeres gyilkolás ugyanúgy alaptalan maradt, mint ami
kor még egyéni túlkapás következtében jelent meg a 
halál. A fokozásnak ebbe a vonalába belefonódott 
Büky és Grassy is. Mert Büky kihallgatta Gottliebet, 
Grassy pedig szemtelenségnek minősítette az egészet. 
Tehát az események nemcsak egyre intenzívebbé vál
tak, hanem extenzíven is egyre inkább bevonták a vád
lottakat, csakúgy, mint a pénztárosnőt, akivel Pozdor 
és Tarpataki egyaránt találkozott, s akinek megölésével 
a Dorner-rajt is megvádolták. Ettől ugyan még a Dor-
ner-raj nem került volna bele ebbe az eseménybe, de 
belekerült azáltal, hogy Szabó — mentségül (!) — azo
kat a szörnyűségeket mesélte el, amelyeket valóban el
követtek, így a szálak keresztezték egymást. 

A hatás legfontosabb hordozói azonban nem az ese
mények és azoknak nem naturalisztikus, a filmművé
szet sajátos lehetőségeire támaszkodó felfokozása, ha
nem az emberi magatartások. Az újvidéki helyszínen 
látott események önmagukban, még a pénztárosnő 
némileg színpadias halálával együtt sem lettek volna (a 
rendező szándékának megfelelően) elegendők megfe
lelő hatás kiváltásához. A hatás legfontosabb forrása 
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az, hogy az eseményeket a vádlottak interpretálják. En
nek végső kicsengése, hogy ők — s nem a kivégzettek — 
az események áldozatai, nekik van szükségük bosszúra, 
vigaszra, reményre. A felelőtlen, közömbös magatartás 
kritikai élményét az hozta létre, hogy a vádlottak áldo
zatnak tartják magukat, továbbá az, hogy a rendező 
ismételten visszatért a vádlottak újvidéki és cellabeli 
magatartásának objektív következményeihez. 

A filmmel kapcsolatban különböző közönségcsopor
tokban több hatásvizsgálat készült.83 Szinte vala-̂  
mennyi megkérdezett történelmi műnek tartotta a 
filmet. S vagy egyetértett a háború, a múlt kritikai 
elítélésével, vagy pedig tiltakozott a látottak ellen a 
magyarok „védelme" nevében. Csak igen elszórtan 
akadtak olyan vélemények, amelyek a parancsokra való 
hivatkozást, egyáltalán a magatartás aktuális vonatko
zásait érintették. Kevesen szakadtak el a történelmi 
anyagtól. Ebben természetesen szerepet játszott az is, 
hogy a megkérdezett nézők zöme romantikus történel
mi művekhez szokott (ez kiderül azokból a filmekből, 
amelyeket a Hideg napok-on kívül nagy élményekként 
felsoroltak), tehát úgy, hogy a filmekben a nemzeti 
nagyság és dicsőség forrását, igazolását kereste és vélte 
megtalálni. E téren figyelmen kívül maradtak Andrzej 
Wajda, Andrzej Műnk, Aleksandar Petrovic stb. Ma
gyarországon bemutatott, a nemzeti önismeretet de-
heroizálással, dezilluzionálással vállalkozó művei. Sze
repet játszott azonban a film néhány sajátossága is, 
elsősorban a hősök pszichikumának bizonyos leszűkí
tése. Az egész újvidéki néhány nap és a rá való emléke
zés olyan sterilen jelent meg, mintha a hősök tudatából 
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minden más kiiktatódott volna. Büky monomániáját 
még indokolhatta a felesége sorsa miatti aggódás, de 
hogy a többiek tudatába sem került bele semmi, ami az 
élet más tényeit tartalmazta volna, azt még a kompozí
ció sajátos mozaik-rendszere sem indokolhatta. Ez a 
redukált pszichikum elembertelenítette a hősöket. 
Nem a szörnyűségek résztvevőiként, mert úgy valóban 
embertelenek voltak, hanem dramaturgiai értelemben, 
mint filmhősöket. A regény ezt elkerülte azzal, hogy le 
kellett írnia a hősöket, szemben a filmmel, amelyben 
egyszerűen megjelentek. A rendező nyilatkozatában 
nem véletlenül hangsúlyozta a lelki síkon való vizsgáló
dás szükségességéi, de nem számoít kellően ennek a 
követelményével. Ennek a redukáít pszichikumnak a 
következménye volt az is, hogy Feketehalmy és Grassy 
figurái szinte karikatúrákká váltak. Holott az adott idő
ben a csetnikek orvtámadásainak híre — természetesen 
a propaganda hatására - uralta a közvéleményt, csak
úgy, mint a magyaroknak a délvidék visszacsatolása 
előtti szenvedéseiről szóló elbeszélések. 

A sterilitáshoz kapcsolódott a pozitív hősök sajátos
sága is. Kászoni alezredes figurája teljesen színtelen, s 
egyáltalán nem érzékeltette, hogy életveszélyt vállalva 
végezte embermentő feladatát, s még kevésbé mutatta 
meg azt az erőt, amely erre késztette, pedig az általa 
járt út lehetősége-a kiemelt hősök számára csak így lett 
volna nyilvánvaló. A pénztárosnő halála - túl azon a 
dramaturgiai szerepén, hogy Tarpatakit az ártatlan ál
dozatokra döbbentse rá — a romantikus ábrázoláshoz 
való visszalépést jelentette. A pénztárosnőt halála áldo
zattá emelte, az ábrázolás felemás volta viszont példa-
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mutató magatartásúvá tette. Ez viszont az ideál oldalá
ról zárta be a filmet történelmi anyagába. 1966-ban a 
film a felelősséget nem vállalók negatív példái mellé 
nem sorakoztathatott kellő esztétikai hatással olyan 
pozitív hősöket, akiknek felelősségvállalása az életükbe 
kerül. Kászoniban ez fel sem vetődött, bár ismert, hogy 
az újvidéki ellenszegülők nem kerülték el sorsukat.84 

Kászoni kidolgozatlansága, a pénztárosnő alakjának el
túlzása nem engedett teret annak a szubjektivizálásnak, 
amely a többi hőst és eseményt illette — a filmben 
jogosan vállalt módszer követelményeként. 

Mindennek következtében a Hideg napok sokkal in
kább a nemzeti önismeret, a nemzeti múlt illúziók és 
heroizálás nélküli vállalásának filmjévé vált, semmint az 
egyik legfontosabb aktuális problémának — a felelősség 
kérdésének — tudatosítójává. Ez a Falak-ban (1968) 
fejeződött ki. 

„Falak" 

Bár a Falak című film 1968 elején készült el, teljes 
mértékben az 1957-től 1967-ig tartó filmtörténeti kor
szakhoz sorolható. Nemcsak azért, mert Kovács András 
a film alapjául szolgáló Elveszett nemzedék című film-
novelláját 1967. május 19-én nyújtotta be az I. stúdió
hoz, hanem főleg tendenciája alapján. 

Ahogy a Hideg napok a nemzeti önvizsgálat filmje, 
mondhatjuk-e, hogy a Falak a nemzedéki önvizsgála
té? — kérdezte a riporter filmjéről az alkotót. S a vá
lasz: „Igen. A film szereplői abba a nemzedékbe tartoz-
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nak, amely új rendszert teremtett, de amely elégedet
len a hibák miatt, és sok mindent meg akar változtatni. 
Űj filmem a konformizmus, a kompromisszum és a lá
zadás kérdését ennek a nemzedéknek a szemszögéből 
vizsgálja. Ma forradalmárnak vagy egyszerűen csak ér
telmiséginek lenni csak úgy lehet, ha egyszerre vagyunk 
kormánypártiak és ellenzékiek. Ez a generáció nem 
mondhatja, hogy még nem vagy már nem avatkozik az 
ügyekbe. Vállalnia kell a felelősséget, a tettet - de 
hogyan? A lázadó attitűd és az okos kompromisszu
mokat kereső reálpolitikus magatartás helyessége min
dig a körülményektől függ. Egyik sem kizárólagos, 
egyik sem egyedül üdvözítő. Nálunk leggyakrabban 
még mindig csak két magatartást tartanak lehetséges
nek: vágy a látványos gesztusokat, vagy a megalkuvást. 
De mi a teendő akkor, ha nem lehet kirohanni vagy az 
ellenség zászlajával együtt a mélybe zuhanni?"85 

Nyilatkozatában Kovács András pontosította szán
dékát, amikor az ésszerűen korlátozott szabadságról 
beszélt az abszolút szabadsággal szemben: „Tisztáz
nunk kellene ezeket az ésszerű korlátokat, nem kellene 
szemérmesen hallgatnunk róla, éppen azért, hogy hatá
rozottabban biztosítsuk a lehetséges szabadságot. Ez a 
tisztázatlanság az oka annak, hogy vannak, akik meg
lepődnek azon, hogy a Falak arról is mer beszélni, 
hogy vannak falak. . . A Falak-ban végső soron arról 
van szó, hogy a gazdaság új mechanizmusa mellett 
szükség van az emberi kapcsolatok új mechanizmusára 
is. Mindaz, amiről eddig szó volt, nemcsak a hátterét, 
de némileg az anyagát is adja a filmnek. Ebből is látha
tó, hogy műfaját tekintve a negszokottól eltérő füm a 
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Falak, „filmesszé", amely külföldön már kezd polgár
jogot nyerni a mozikban is."86 

Ez az esszé-jelleg nehezítette a film befogadását, 
amint ezt néhány kritikai megnyilatkozás sejteti. Rényi 
Péter: „. . . sokan azzal a véleménnyel lépnek majd ki a 
moziból, mintha nem is moziban lettek volna... Igaz, 
Kovács nem hatol mélyebbre, nem ad sokkal többet, 
mint az atmoszféra érzékeltetését. A filmmel kapcsola
tos előzetes nyilatkozatai ennél többet sejtettek, úgy 
tűnt, mintha a Falak-ban valamiféle elemzését akarná 
adni az új demokrácia szerepének, funkciójának, fej
lesztési irányának."87 B. Nagy László: „. . . a Falak 
szereplőit kénytelenek vagyunk , dramatis personae'-
nek minősíteni, pedig voltaképpen csak ,szócsövek': 
hiányzik belőlük a riportázs hitelessége, történetükből 
a dráma »sorsszerűsége'."88 Heller Ágnes: „A konkrét 
konfliktus, mely a film gerincét alkotja, önmagában 
nem jelentős."89 

Az utóbbi kritika utalása tartalmilag és formailag egy
aránt összefoglalja a filmet. 

A Falak cselekménye valóban szegényes. Ambrust 
felfüggesztették állásából, mert a vezérigazgató Fe-
renczit korruptnak és gondolatgyükosnak nevezte. A 
fegyelmi lefolytatásában Szamosi az illetékes, aki meg 
akarja várni helyettese, Benkő visszaérkezését Afriká
ból. Ezt kívánja Ambrusné is, szemben Benkő feleségé
vel, aki nagyon szeretné, ha férje kimaradna a ügyből. 
Benkő azonban késik és a kényszerű várakozás alatt 
Párizsban felkeresi ott élő barátját, Lendvait, aki és 
akinek felesége, Marie arra kérik vendégüket, hogy szá
moljon be Magyarországról. Otthon ezalatt kudarcot 
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vallanak a békítgetések. S a megérkező Benkő nem is 
annyira védelmet, mint inkább szövetséget ajánl Amb
rusnak Ferenczivel szemben. 

A film „tétje", tekintettel arra, hogy egy mérnökről 
van szó, aki könnyedén kap másik állást, a hagyomá
nyos értelemben nem túl nagy. S nyitottsága sem vélet
len. Ha Ambrusék győzelmével végződik a dolog, akkor 
ez visszahat az egyébként is gyenge drámaiságra, nem 
beszélve arról, hogy a néző nem tartja hitelesnek. Ha 
pedig Ferenczi győz, akkor mégiscsak vannak falak, 
amelyekbe a küzdők beleütköznek. S akkor a kínai 
színjáték nem megfelelő hasonlat. Abban ugyanis sötét
ben küzd a két szereplő, és nem tudják kihasználni a 
teret, mert félnek a falak közelségétől. A film hősei 
azonban nem csupán a fenti magatartásokból állnak. 
Megjelenítésük nem merül ki a fenti cselekvésekkel, 
azok csak kiindulópontul szolgálnak rajzukhoz. 

Az alapkonfliktus ismeretében bontakozik ki Benkő, 
kollégája Király és Lendvai beszélgetése Párizsban — 
semleges területen és egymás között. 

„Lendvai: . . . Ki az a félisten, akinek feldöntötték 
az oltárát? 

Király: Egy féreg. 
Benkő: Ferenczi okosabb, mint mi hárman együtt. 
Király: Ez még nem zárja ki, hogy aljas legyen. 
Lendvai: Ha tehetséges, ez mentő körülmény. Nálam 

a butaság már erkölcsi kategória, ha vezetőről van szó." 
S mit mond egy másik társaságban Ferenczi magáról: 

„Engem különben semmiféle személyes indulat nem 
vezet, a legszívesebben hagynám a fenébe az egészet, de 
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hát a vezetés tekintélye forog kockán, és ez már túlnő 
az én személyemen." 

Mindez Ambruson kívül zajlik. Jelen van azonban 
Bereczkiék baráti összejövetelén, ahol szabadon folyik 
a vita. 

„4. vendég: Igenis, szükség van a vezetők bizonyos 
védettségére! 

2. vendég: Állítom, ez a védettség azoknak árt a leg
többet, akiknek nincs szüksége védelemre. Csak az al
kalmatlanokat segíti. . . 

Ambrus belső hangja: Ők ugyanolyan felelős helyen 
dolgoznak, mint Ferenczi.. . és lám milyen okosak, 
talpraesettek!.. . Vajon nem ilyen-e Ferenczi is, ami
kor társaságban van? Hova tűnik el ez a sok gondo
lat? Miért vagyunk butábbak, gyávábbak, ha a közélet
ben szereplünk, annál, mintha egymás közt vagyunk?. 

2. vendég: . . . Ahol egypártrendszer van, ott ugyan
annak a pártnak be kell töltenie az ellenzéki párt szere
pét is! Különben hogyan lehet demokrácia? 

Ambrus: Be kellene tiltani az üyen beszélgetéseket, 
csak arra jók, hogy levezessék a bennünk lévő feszültsé
get, és jó modorú, békés állampolgárok legyünk. Ügy 
látszik, csak így bírjuk ki cselekvés nélkül, hogy gon
dolatban végigjárjuk azt, aminek a tizede is nagy dolog 
volna a valóságban." 

Mindez már nemcsak személyeket, hanem a rend
szert is jellemzi, amelyről éppen azután kérdezi Marie 
Benkőt. Benkő neki és férjének válaszolva mondja: 

„. . . mi meg attól félünk, azt is veszélyeztetjük, 
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amit védeni akarunk, ha szembenézünk a helyzetünk
kel. . . Tévedtünk, igaz. Támogattunk sok olyasmit, 
amiről kiderült, hogy nem lett volna szabad még eltűr
ni sem. De ha mindezt helyrehozhatatlan bűnnek tart
juk, hasonló bűnök alapjait vetjük meg. Ha utólag a 
tévedhetetlenséget kérjük számon magunktól, a csalha
tatlanságot, akkor a tévedés jogáról is lemondunk, és 
éppen ez volt az, ami a bűnökhöz vezetett.. . Nem 
vezethet máshová egy rendszer, ha a vezetők vagy ve
zető testületek csalhatatlanságára épül, az abszolút te
kintélyre. . . Az ellenőrizhetetlen hatalom előbb vagy 
utóbb torzulásokhoz vezet." 

Ez a rész azonban csak átmenet, amely — Benkő és 
sógornője, Márta beszélgetésében — újra visszatér a 
konkrét esethez. 

„Benkő: A te korodban mindent a morál szemszögé
ből néz az ember. Mintha egy állásfoglalás értéke csak 
azon múlna, bátrak vagyunk-e vagy gyávák! Mintha 
csak kimondani volna nehéz az igazságot, felismerni 
nem. Hát persze, ha ilyen egyszerű, ahogy Ferenczi aljas, 
Ambrus pedig nemzeti hős, akkor valóban csak az a 
kérdés, kimondjuk-e?" 

Benkő elmegy Ambrushoz, keresni az igazságot, 
szembenézve Ambrus legfontosabb megállapításaival. 

„Ambrus: . . . nem is az a legnagyobb baj, hogy ki
rúgat, hanem, hogy ezt megteheti.. . Az volt a baj, 
hogy fejjel mentem egy olyan falnak, amelynek csá
kánnyal kellett volna nekimenni. . . . Tudom milyen 
harcok előzték meg a te kompromisszumaidat. De má
sok csak a végeredményt látják, a maguk szempontjá-
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ból persze, azokat a pontokat, ahol te engedtél, egy 
ideális állapothoz képest. . . 

Benkő: Nem ismertük fel azt a határt, aminél tovább 
már nem szabad engedni. . . 

Ambrus: És ki mondja el a vádbeszédet? 
Benkő: Ha kell, akkor én." 
Ezek a mondatok — amelyek egyben a film utolsó 

szavai is — összefoglalva aláhúzzák azt a szemlélődő 
magatartást, amely a hősöket jellemzi. S ez közös vo
nás a Hideg napok hőseivel. Azok is emlékezve-medi-
tálva beszéltek múltjukról és kifejtették a múltra vo
natkozó véleményüket. A hősök szavainak a Hideg na-
pok-ban sem csak események voltak a mércéi — bár az 
események léte egyáltalán nem elhanyagolható - , ha
nem saját korábbi magatartásuk is. A Falak-ban is van 
esemény. Ferenczi akciója Ambrus ellen és Benkő vá
lasztási kényszere kétségtelenül az. De ezeknek az ese
ményeknek drámai töltése magában az életben meg 
sem közelíti az újvidéki események drámaiságát. Ezért 
tűnik úgy, mintha csak a magatartások maradnának. S 
mivel nem visszaemlékezésről, nem múltbeli magatar
tásról van szó, a kifejtett vélemények szinte összeol
vadnak a magatartásokkal, sőt dominánssá válnak: a 
magatartások nagyrészt a véleményekben fejeződnek 
ki. Ezek azok a jellemzők, amelyek alapján a rendező 
filmesszének nevezte művét.9 ° Valójában szó sincs az 
esszé műfaji jegyeiről, a Falak-nak drámai struktúrája 
van, még akkor is, ha az ábrázolás közege főleg verbá
lis, pontosabban intellektuális, amennyiben értelmiségi 
szereplők töprengő és párbeszédes igazságkereséséről 
van szó. Ezt az ábrázolási közeget a hagyományos szín-
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padi dráma is jól ismeri. A filmben azonban nincs sem
mi színpadias. Az intellektuális ábrázolási közeget is 
úgy használta fel, hogy a hősöket viszonylag természe
tes állapotukban tartotta meg. Ebben az értelemben 
tehát a Falak lemondott a dramatizálásról, vagy ha úgy 
tetszik: dedramatizált. (A női szereplők — Benkőné, 
Márta, Ambrusné és Zsuzsa — nem a dedramatizálásra 
példák, hanem a kidolgozatlanságra. Arra, hogy meny
nyire nem sikerült ezeket a hősöket szervesen bekap
csolni a konfliktusba, de a hitelesítés érdekében még 
felhasználni sem.) Ebben a dedramatizálásban oldódott 
az ábrázolás extenzívvé. Ez a legfőbb különbség a film 
és a színpadi dráma között: a színpadi drámában min
den egy hősbe sűrűsödött volna. A konfliktus - vagy a 
legfőbb konfliktus — a filmben nem egy egyéni maga
tartásban nyilvánul meg, s nem "is interperszonális kap
csolatban kulminál. Tulajdonképpen nem Ambrus fe
gyelmijéről van szó, hanem arról, hogy fel kell ismerni 
a küzdelem objektív lehetőségeit (ezt húzza alá nyoma
tékkal a lehetséges szabadság hangsúlyozása), hogy a 
küzdelem, a felelősség vállalása nem egyéni akció, ha
nem függvénye a gondolkodás szabadságának és szint
iének. 

E konfliktus miatt vissza kell térni a film kísérleti 
jellegéhez. William Shakespeare Hamletja már elég ré
gen elfogadtatta az ábrázolás intellektuális közegét, de 
— hasonlóan sok más műhöz — rendkívüli esemény 
kapcsán. A Falak esetében a „nem rendkívüli ese
mény" nagyon fontos mozzanatot takar. Ez ad értel
met a sajátos extenzitásnak is, az egy személyre való 
koncentrálás helyett. Ezt a fontos mozzanatot világítja 
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meg Benkő egy Lendvaihoz intézett mondata, amely 
azzal kapcsolatban hangzik el, hogy a világon minde
nütt kirúghatják a főnökök a beosztottakat: 

„Lendvai: Ha jogilag tiszta az ügy, azt teszi, amit 
akar. 

Benkő: Nekem a mi Ferenczink esetében akkor is 
jogom van a közérdek nevében kérdésessé tenni, ha 
betartja a formákat." 

Ezzel fogalmazódott meg a valóságnak az az új vo
nása, amely a Falak kísérleti jellegét megkövetelte. 
Mert lehet a konfliktus magva a küzdelem lehetőségé
nek felismerése, de forrása az, hogy Ambrus és Benkő 
nem egyéni érdekből cselekedett, illetve cselekszik, ha
nem közérdekből, amely gondolkozásukat és érzéseiket 
is meghatározza. Vállalják a küzdelmet nemcsak a köz
érdeket rosszul szolgálók vagy az egyéni érdekből el
fogultakkal szemben, hanem azok ellenére is, akik — 
vitáikkal, beszélgetéseikkel — megelégszenek az elvont 
lehetőségekkel az élő gyakorlat helyett. Éppen ezért a 
közeg megrajzolása — a hatalommal visszaélőtől a gyá
ván tartózkodón keresztül az elvontan vitatkozókig — 
legalább olyan fontos, mint maga a küzdelem. Az ak
tuális anyag szerepe ezért nagyon jelentős volt a Falak
ban. A kockázat, az életből vett drámai töltés hiánya 
viszont a filmet némileg olyan elvonttá tette, mint ami
lyenek a benne vitatkozó csoportok voltak. Filmtörté-
netileg azonban nem ez a hiányosság érdemel figyel
met, hanem az, hogy a film megfelelt a valóság követel
ményének. A Falak azért mutathatta — kísérleti jellegé
vel járó — gyengeségeit, mert az eredményeket is leg
tisztábban érzékeltette a hatvanas évek közepe filrn-
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művészeti mozgásának egyik irányzatán belül. Ennek 
az irányzatnak a valósággal való kapcsolatát hangsú
lyozta a korabeli kritika is: „Kovács András filmje te
hát a magatartás konfliktusok általánosításának szint
jére emelte azt a szituációt, mellyel az új gazdasági 
mechanizmus és a reform elé indulunk."91 

Kovács András a Falak után is folytatta kutatásait, 
de ezek eredménye már némileg módosult jellegű alko
tásokban rögződött. 
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ÚJ A RÖVIDFILMBEN 



I 



A MAGYAR „CINEMA DIRECT" 

A népszerű tudományos filmtől 
a dokumentumfilmig 

A filmtörténeti vizsgálódások többször kimutatták a 
legkülönbözőbb műfajok kölcsönkapcsolatát és köl
csönhatását a fejlődés folyamán. Ez alól még a reklám
film sem kivétel (amely nemcsak az animációs filmekre 
hatott). Aligha képzelhető el, hogy a magyar filmművé
szet teljes mértékben átalakul, ugyanakkor egyes mű
fajai érintetlenül maradnak. Ez még akkor se lenne 
valószínű, ha egyébként a rövidfilm műfajok nem ját
szottak volna szerepet a filmművészeti átalakulás elő
készítésében és végigvitelében. Megfigyelhető ez még 
olyan — egyébként a vizsgálat körébe nem vont — mű
fajnál is, mint a népszerű tudományos film, amelynek 
nem egy alkotása közvetlen kapcsolatot mutat doku
mentumfilmekkel és a Balázs Béla stúdió alkotásaival. 
Ennek igazolására elegendő néhány alkotást kiemelni. 

A népszerű tudományos film átalakulása azért ment 
könnyen, mert Homoki Nagy István nagy előkészítő 
munkát végzett. Az ő életútja egy kicsit a magyar nép
szerű tudományos film útját is példázza. Természete
sen nem Homoki Nagy István jogi diplomájáról van 
szó, hanem arról a természetszeretetéről, amely miatt 
végül is omitológus lett. Ehhez használta fel kezdetben 
a fotót, majd a filmet is. Végül 1949-ben elsődleges 
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hivatásául a filmet választotta. Filmjei a tudományos 
megfigyeléstől fokozatosan jutottak el az olyan szépsé
get megragadó, emberi élmények kiváltására koncent
ráló művekig, mint a Gyöngyvirágtól lombhullásig 
(1953). (Innen már csak egy lépés volt az állatokkal 
játszatott játékfilm, például a Cimborák (1956), majd a 
Hegyen-völgyön (1960). Ez a törekvés az egyetemes 
filmművészetben nem számított rendkívülinek. Ele
gendő Bert de Haanastra Üveg (1958, Glas) című film
jének szintén elsősorban szépséget hangsúlyozó jellegé
re gondolni. A magyar népszerű tudományéi filmek 
korábban túlzottan didaktikusak voltak. A szépséget 
hangsúlyozó, a tudományos ismeretekben az emberi él
ményszerűséget érvényre juttató művek a hatvanas 
évek közepén jelentek meg nagyobb számban. A válto
zást Takács Gábor Aranymetszés (1963), Vadász János 
Nyitány (1964), Kollányi Ágoston örök megújulás 
(1965) és Lakatos Vince Bocskoromon van egy szák 
(1967) című filmje jellemzi. 

Takács Gábor érettségi után azonnal jelentkezett a 
Színház- és Filmművészeti Főiskolára, amelyet 1951-
ben végzett el. Közben azonban — amíg lehetséges volt 
két felsőoktatási intézmény látogatása - az egyetem 
bölcsészkarára is járt, főleg művészettörténeti tanulmá
nyok érdekében. Szakmai gyakorlatába abban az idő
ben nyaranként beletartozott a gyári munka, majd a 
filmgyári asszisztenskedés is. A főiskola elvégzése után 
a Híradó- és Dokumentum Filmgyár híradó szerkesztő
ségére került, és riportfilmek sorát készítette el. 1955-
ben sikerült egy Bartók Bélának szentelt filmet készí
tenie. 1957-ben átkerült a Népszerű Tudományos 
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Filmstúdióba (akkor még csak osztályként funkcio
nált). Itt nyílott lehetőség számára, hogy művészeti 
filmeket készítsen. Ebben a munkában hamarosan túl
lépett az egyszerű portréfilmeken, inkább az esztétikai 
kategóriák oldaláról közeledett a témához. 

Már a Bartók Béla filmben is az volt a célja, hogy a 
bartóki zenét megismertesse, megszerettesse. Ez a vágy 
— a művészet világa szépségének felfedezése — vezette 
további alkotásainak készítése közben is, amelyek kö
zül leginkább az Aranymetszés emelkedett ki. Ebben a 
műben a művészeti alkotások, az emberalkotta tárgyak 
és a természet összevetésével nemcsak az aranymetszés 
arányossága tárult fel, hanem a világ került közelebb a 
nézőhöz, „lakhatóbbá", „érthetőbbé", de főleg szebbé 
vált számára. 

Vadász János pályája inkább Homoki Nagy István 
útjára emlékeztet. Eredetileg orvos, aki a Gyógypeda
gógiai Főiskola fotó- és filmlaboratóriumában szerezte 
meg azokat az ismereteket, amelyeket a tudományos 
filmezés területén hasznosított. 1949-ben került a film
gyárba mint mikrofotós. Általában másokkal együtt 
készítette alkotásait. Első önálló műve a Nyitány volt. 

Ludwig van Beethoven Egmont nyitánya, párhuza
mosan egy csirke kialakulásával, annak révén vált az 
élet „nyitányává", hogy a szerző — koncentrálva a vér 
áramlataira - szinte absztrakt ábrázolással általánosí
totta a mozgás, az életrekelés folyamatát. így a folya
mat nem biológiai, hanem a szó szoros értelmében esz
tétikai, de a legtudományosabb alapokon. 

Ugyancsak az „élet" a témája Kollányi Ágoston 
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örök megújulás című művének, amelynek a rendező 
pályáján szintén megvoltak az előzményei. 

Kollányi Ágoston matematika-fizika szakot végzett 
az egyetemen, s tanári munka után rendezői diplomát 
szerzett a Színiakadémián. 1947-ben reklámfilmekkel 
kezdte rendezői pályáját. Mivel a művészettörténet és 
az irodalom iránt már egyetmista korában érdeklődött, 
Homoki Nagy István lírai hangvétele nagy hatással volt 
rá. Első filmje (Az anyag szerkezete, 1951) ugyan a 
saját szakmája területéről vette az ihletet, de hamaro
san ún. természetfilmeket, sőt művészeti tárgyú filme
ket készített. Az örök megújulás ezeknek a filmeknek 
sorában összegező mű. Az élet fenntartása, a szaporo
dás tettenérése a növény- és az állatvilágban, érdekessé
gével és szépségével egyaránt kitűnik. így nemcsak a 
biológiai törvényszerűségek váltak nyilvánvalóvá, ha
nem az élet újratermelésének nagyszerűsége is. 

Ezekben — és a hozzájuk hasonló — alkotásokban 
közvetlenül érvényesül a tudományt népszerűsítő jel
leg, a természeti törvényszerűségek feltárására való tö
rekvés, bár az élményszerűség dominál. Azok a nép
szerű tudományos filmek azonban, amelyek nem a ter
mészettel, hanem a társadalommal foglalkoznak, alig 
különböztethetők meg a dokumentumfilmektől, ame
lyek szintén a társadalomról, a társadalom adott állapo
táról adnak képet. Amikor a népszerű tudományos 
film lemond arról, hogy szélsőségesen didaktikus le
gyen, szinte dokumentumfilmmé alakul. Lakatos Vince 
alkotása ezt pontosan érzékelteti. 

Lakatos Vince már a gimnáziumot is nagy anyagi 
nehézségek közepette végezte el, s ugyanilyen okból 
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jogi tanulmányai is félbeszakadtak. Így irodalmi von
zalma és a szükség végül újságíróvá, majd íróvá tette. 
Mezőgazdasági oktatófilmek készítésére vállalkozott. 
1948-ban az államosított filmgyártás számára készített 
filmet, 1949-ben pedig már filmrendezőként dolgozott, 
s az oktatófilmek készítésétől a népszerű tudományos 
filmekhez lépett át. Nem mellékes, hogy a falusi riport-
jellegű művek mellett hamarosan művészeti tárgyú 
filmeket is készített, de még jelentősebbek szociográ
fiai hangvételű alkotásai. Ezek sorába tartozik a Bocs-
koromon van egy szák című filmje. 

Az utolsó alföldi bocskorkészítő tímárral folytatott 
beszélgetés, munkájának és környezetének megmuta
tása felületesen talán csak egy riportnak tűnhet, de 
valójában egy ember életén keresztül a társadalmi fejlő
dés egy darabja is feltárul. A film nem tanulságokat 
tartalmaz, nem törvényszerűségeket mutat be, hanem 
az emberi erőt érezteti. Bemutatja, mit jelent a világ az 
öreg bocskorkészítő számára, milyen változásokat ész
lel benne, és hogyan viszonyul hozzá. Az ember mutat
kozik meg, a maga — nem csekély — szépségével. S ha a 
többi film segítette az embert abban, hogy a természet
ben feltalálja magát, hogy a művészetet magáénak érez
ze, úgy a Bocskoromon van egy szák az ember értésé
hez és szeretetéhez járult hozzá, a kis villanásokon ke
resztül. Ez mindenképpen rokonítja a népszerű tudo
mányos oldalról indult törekvéseket a kifejezetten do
kumentum ihletésűekkel vagy a rövid játékfilmekkel. 

Ventilla István művészete nem bontakozott ki (Ma
gyarországon), de kezdeti alkotásainak jellegzetességei 
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egybeestek a fő fejlődési tendenciát kezdeményező 
művekével. 

Ventilla István kiskorától művészeti pályára készült, 
éveket töltve a zenekonzervatóriumban és a Képző
művészeti Főiskolán. Onnan került a Filmművészeti 
Főiskolára, ahol három éves tanulmányai alatt akkor 
szokatlanul sok - hét - filmet készített. Ezek egyike 
volt a Csoda (1963). A film azt mutatta meg, mennyire 
széppé tudja tenni a hétköznapok világát a legkisebb él
mény, jelen esetben a csatornák tisztítását célzó, vastag 
szökőkútszerű zuhatagot eredményező ún. víznyitás 
élménye is. A Csoda intenzitása egyenletesen fokozó
dik a városi hajnalt, a szénhordást, a víznyitást, majd a 
delet mutató részeken keresztül. A döntő rész termé
szetesen a víznyitás és az utcai járókelők rácsodálko-
zása. A felderülés, a belefeledkezés élménye az ellesés-
ből adódik (több víznyitás közönségét vették fel). Az 
elemi reagálás, az öröm, az utca időváltozásainak, mun
kaképeinek felfuttatott skálája szinte drámai töltést 
kapott. Mindez már arra is utal, hogy a film nagyon 
tudatos szerkesztésű, egyáltalán nem csak passzív le
fényképezése egy önmagában is felfokozott esztétikai 
jelentéssel bíró eseménynek. De a drámaiság nem az 
esemény nagyságából, nem az életben megszokott rea
gálásból születik meg — nem reprodukálódik —, hanem 
a film hozza létre, alkotó módon látva el jelentésekkel 
az életben észrevétlen mozzanatokat is. Ennek a válto
zásnak, ennek a módszernek a lényegére még jobban 
ráirányítja a figyelmet Sára Sándornak egy kicsit talán 
szélsőséges (de éppen ezért jellemző) alkotása. 

Sára Sándor érettségi után földmérőkkel dolgozott 
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az ország különböző tájain, mert nem vették fel azon
nal a Filmművészeti Főiskolára. így 1957 lett mire 
operatőri diplomát kapott. 1960-ban egy rövid film 
keretében (Virágát a napnak) már önálló rendezéssel is 
megpróbálkozott. Egyedül című önálló dokumentum
filmjére akkor került sor, amikor a Cigányok (1962) 
című alkotás már ismertté tette nevét, sőt már teljes 
hosszúságú játékfilm operatőrje is volt. 

Egyedül című filmje magányos öregeket mutatott a 
szociális otthonban, illetve gyerekeket a nevelőotthon
ban. A különböző környezetbe helyezett öregek és 
gyerekek csak expozícióját jelentették a filmnek, 
amely a magány, a magárahagyatottság élményét az 
ember nélküli környezet és tárgyak képeivel igyekezett 
visszaadni. A hosszú kocsizással bemutatott puszta ke
rítésfal képével, az embert nem rejtő ablakok sokszoro
zásával, a nagy asztal számtalan evőeszközének bemu
tatásává^ amelynek emberre utaló sokasága ember nél
kül még inkább érzékelteti a magányt. 

Az alkotó a tárgyak révén olyan életközeget válasz
tott, amely viszonylag könnyebben engedelmeskedett 
egy új jelentésadásnak, könnyebben volt indítható be
lőle új — a mindennapitól eltérő — asszociáció sor. Az 
ábrázolás tehát a kifejezéssel olyan feladatot is megol
dott, amelyhez a hősök megjelenítése önmagában nem 
lett volna elégséges. Ebben az esetben a hősök ábrázo
lása és az ezekkel kihívott asszociációk — például az 
öregek képe a szociális otthonban a szánalom, a részvét 
reakciójával — váltakozott a magány, az egyedüllét, a 
pusztaság, az embernélküliség közvetlenül a nézőre vo
natkoztatott (és az alkotó élményét kifejező) képeivel, 
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amelyek nem kötődtek olyan orientációhoz, mint ami
lyet az eleve informatív tartalmú emberábrázolás hor
dozott. Az életközeg tárgyainak, tényeinek az ábrázo
lásba való bevonása, „meghódítása" új szinten folytató
dott, és a filmművészet új feladatainak megfelelően 
különböző variánsokban jelent meg. 

Az életközeg mint a jelentésadásban fontossá vált 
tényező nemcsak a hősöktől való leválasztás lehetősé
gére, hanem a maximális egység nyújtotta hatásra is 
utalt. Olyan felhasználásra, amikor a viszonylatok tel
jessége volt kívánatos. Érdemes ezt megvizsgálni Ná-
dasy László Éva A 5116 (1963) című dokumentum
filmjében. 

A hagyományos dokumentumfilm a társadalom 
mozgását vagy törvényszerűségeit és összefüggéseit 
emelte ki, tehát embercsoportok jellegzetes magatartá
sát vizsgálta. Ez vonatkozik Kis József Szentkút (1961) 
és Kolonits Ilona Ellesett percek (1961) című művére 
is. A Csoda, az Egyedül — vagy akár a Bocskoromon 
van egy szák — viszont olyan egyéni élményeket tártak 
fel, amelyek korábban csak a játékfilm eszközeivel vol
tak közvetíthetők. Igaz, az Egyedül is csoportok élet
érzését adta vissza, de teljesen személyes élményként 
keltette fel, s nem mint a közösség magatartását mu
tatta be. A néző számára nem a csoport lelkiállapota 
hangsúlyozódott, hanem egy számára is ismerős érzés
be foglalódott bele. Az Éva A 5116 az érzelmek egész 
skáláján játszott végig. 

A tények igen röviden összefoglalhatók. Éva Krczt a 
felszabaduláskor lengyel szülők (Krczék) vették ma
gukhoz Auschwitzból és felnevelték. Mivel azonban a 
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karjára tetovált táborbeli szám (A 5116) magyar szü
lőkre utalt, felnőve hirdetés útján keresni kezdte szü
leit. A szülőkként jelentkezők bemutatását a filmben 
más tartalmú részek szakítják meg: látogatás a tábor 
helyén, meghívás egy lánygimnáziumba stb. Végül a 
vér- és ujjlenyomat vizsgálatok kiderítik, hogy a jelent
kezők közül egy sincs rokonságban Évával, s ő visszatér 
nevelőszüleihez. 

A film ezzel a történettel igen sok irányba indít
hatná el a nézőt, a háborúellenességtől kezdve az em
beri humanizmusig. Nem ezt teszi. Évára, és főleg 
azokra a háború által meggyötört emberekre koncent
rál, akikben feltámad a remény, hogy elveszett gyerme
küket kapják vissza, hogy szeretetvágyuk alanyra és 
tárgyra talál. A reményre mindig képes, kitárulkozó 
emberről vall a film - arról, aki feledve minden nyo
morúságot, mindig kész az újjászületésre. A környezet 
pontos rajza érzékelteti a közel sem kedvező életkörül
ményeket, az arcok premier plánja beszámol a szenve
désekről. A szemek és a szavak ehhez képest tárják fel 
igazán a lelket, képet adnak az emberi erőről. 

Az emberi erővel és az ábrázolás új sajátosságaival 
kapcsolatban még két mű kíván említést. Az egyik Ko
vács András Nehéz emberek (1964) című alkotása,92 

amely (az adott fejezetben tárgyalva) számot ad arról a 
sokszor nemcsak külső, hanem belső küzdelemről is, 
amelybe az újítók belekényszerültek, amikor újításukat 
el akarták fogadtatni. A másik Szemes Marianne Válás 
Budapesten (1964) című műve. 

Kovács András újítói többnyire működő találmá
nyukkal együtt láthatók. Ez és az elhangzó adatok, 
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vélemények azonnal minősítik őket, valamint az elle
nük ható erőket. Szemes Marianne nehezebb közeggel 
dolgozott, amikor négy válóperes tárgyalást illetve 
azok részleteit sorakoztatta fel. Itt az emberi közeg — 
amelyben a megnyilatkozások visszhangot vernek — és 
maguk a megnyilatkozások váltak az élmény forrásává, 
a rendezői komponálás segítségével. Éppen ezért nem 
szenzációs és pikáns leleplezésekre kell gondolni. Sok
kal jellegzetesebb az a — dokumentum műfaj egészében 
jelentős — rész, amikor az idősödő nyomdász asszonyt 
(akit férje egy fiatal nő miatt hagyott el) a bírónő meg
kérdezi, hogy szereti-e még a férfit. Az asszony a ter
mészetes intelligencia spontán megnyilatkozásával kissé 
szégyenlősen adja meg az igenlő választ. Tulajdonkép
pen maga sem tartja helyesnek, hogy még mindig sze
reti, de egy közös élet emlékét nem tudja magából ki
törölni. Nem családvédelmi propagandafilmről van szó, 
hanem az emberi lélek rezdüléseinek és megnyilatkozá
sainak olyan megragadásáról, amelyet nem pótolhat a 
játékfilm sem. 

Szemes Marianne 1949-ben kapott rendezői diplo
mát és kezdetben a híradónál dolgozott, de hamarosan 
forgatókönyvírói munkát is végzett. Ez vitte közelebb 
a szociográfiához, aminek következtében megszületett 
a Válás Budapesten. De a szociográfia itt nem a való
ságkutatást jelenti általában. Ebben az időben a magyar 
szociológia és az ezzel kapcsolatos kutatások is lendüle
tet kaptak. A figyelem egyre inkább azokra a ténye
zőkre terelődött, amelyek a gazdasági alap mellett és 
annak közvetítő láncaként az egyénre hatottak, s mint 
ilyenek igen nagy jelentőséggel bírtak. Az irodalomban 
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már a film előtt újra lendületet kapott a szociográfia. 
Ez a törekvés a korábbi lakkozás és agitáció helyett a 
valóság vállalását jelentette. Még fontosabb, hogy a 
valóság új rétegét kellett feltárni, mivel új ellentmon
dások jelentek meg, illetve a régiek jellege megválto
zott. A hagyományos dokumentumfilm módszere két 
dolog miatt szorult korrigálásra. Egyrészt fel kellett 
oldani illusztratív jellegét. Ennek módja az interjú és az 
ellesés volt, amely jobban visszaadta a belső világot, 
ezáltal nagyobb hitelességet teremtett. Másrészt a való
ság kutatásának új módszerét magában a valóságban 
kellett megtalálni. Ennek módja az volt, hogy az em
beri reflexiókból kiindulva tárták fel a magatartás mo
tívumait, rétegeit. (Ezt tette például a Csoda.) Ezzel a 
szükséglettel és a kielégítését célzó szándékkal nemcsak 
tér nyílt a műfaj fejlődése előtt, hanem nehézségek is 
akadtak. A Válás Budapesten című filmben a bíróság 
elé tanúként megidézett titkárnőt — aki miatt a férj 
elhagyta a feleségét — természetesén másvalaki helyet
tesítette, hiszen lehetetlen volt az eredeti személyt 
ilyen „szereplésre" kényszeríteni. S ez már a játékfilm 
felé mutatott — nemcsak véletlen mozzanatként, ha
nem a belső ábrázolás szükségszerűsége és a dokumen
tumfilm műfaji korlátai folytán. Emiatt később egyre 
nagyobb teret kaptak az interjúk és egyre inkább a 
megnyilatkozó egyénisége került előtérbe, gyakran az 
általános mozzanat, a társadalmi lényeg rovására. A 
hatvanas évek első felében azonban ez a veszély nem 
fenyegetett, sőt a Balázs Béla stúdió filmjeiben a to
vábblépésre is akad példa. 
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A „FELNŐTT" BALÁZS BÉLA STÚDIÓ 

Több mint szárnypróbálgatás 

Azok. akik a hatvanas évek közepén a Fiatalok Balázs 
Béla Filmstúdiójában jelentőset alkottak, később - egy 
másik filmművészeti korszakban — valamennyien jelen
tős játékfilm rendezők lettek. A stúdióban készített 
dokumentum- és rövid játékfilmjeiket fiatalos szárny
próbálgatásnak lehetne tekinteni, ennél azonban sokkal 
többről van szó. 

Melyek a kiemelendő filmek? Kardos Ferenc Miénk 
a világ (1963), Gábor Pál Aranykor (1963), Reisen-
büchler Sándor Egy portré századunkból (1965), Hu-
szárik Zoltán Elégia (1965), Kezdi Kovács Zsolt Egy 
gyávaság története (1966), Elek Judit Meddig él az em
ber? (1967), végül Kosa Ferenc öngyilkosság (1967). 
Ezek közül a rendezők közül Kardos Ferenc és Kosa 
Ferenc a hatvanas évek közepét átfogó korszakban is — 
külön tárgyalandó — jelentős művekkel léptek fel,93 a 
többiek azonban csak a kezdeti lépéseikkel érdemelték 
ki az említést. 

Gábor Pál munkás és üzemi újságíró múlttal került 
az egyetemre, majd a Filmművészeti Főiskolára. 1961-
ben szerzett diplomát és az Aranykor a harmadik rövid
filmje. Bár rövid játékfilm, problematikája egyáltalán 
nem szűkre szabott (éppen ezért kissé jelzéssé is válik). 
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A generációs különbségeket két páron keresztül mu
tatja be. Az idősebbet egy balatoni üdülőben, a fiata
labbat sátorban. Feltűnik egy férfi — az idősebb pár 
ismerőse —, aki a fiatal lánnyal fürdik, amikor annak 
partnere távol van, majd az idősebb pár nőtagját viszi 
be a sátorba. Bár egyik esetben sem történik semmi, 
gyanúra és féltékenységre van ok. Ez a fiataloknál a 
lány iszappal való megdobálásában, majd a megbocsáj-
tó lemosdatásban fejeződik ki, az idősebbeknél semmi
ben. 

A filmnek az a törekvése, hogy eltúlzás, torzítás, 
felnagyítás nélkül adjon erkölcsi értékelést, mutasson 
be magatartáskülönbségeket. Ezt a mindennapi nagy
ságrend megőrzésével, nagy dráma nélkül, a rendkívü
liség kerülésével teszi. Az adott szituációban árulásnak 
számít a fiatal lány kacérkodó együttfürdése a vendég
gel. Az idősebb házaspár számára ennél több sem jelen
tett volna semmit, annyira nincs már közük egymás
hoz, formális az együttélésük. 

A további filmek megmutatják, hogy ez a súlyos és 
jelentős téma nem volt véletlen a Balázs Béla stúdió
ban. 

Reisenbüchler Sándor eredetileg tanárnak készült. 
Ettől a pályától egy beszédét korlátozó műtét miatt 
vált meg. A Filmművészeti Főiskolára meglehetősen öt
letszerűen jelentkezett, bár nagyon szerette a filmet. S 
mivel rajzolni is szeretett, már a főiskolán az animációs 
film felé orientálták. Pedig nem rajzfilmes a szó szokvá
nyos értelmében. Műveit a játékfilmek mintájára építi 
fel. 

Az Egy portré századunkból sajátos önéletrajz. Gink 
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Károly fotói magáról a rendezőről készültek, és ezek az 
állókép-sorok, pontosabban Reisenbüchler Sándor arc
játéka, reagálásai adják a fővonalat az „amikor száza
dunkról hallok, önmagam próbálom megérteni" tétel
nek megfelelően. Bevezetőben felsorakoznak a forra
dalmi tömegek, a haláltáborok stb. Majd a kamaszké
pekkel párhuzamosan állatok, sárkány, olvasmányok. 
Utána a felnőttkor és a szerelem Végül a háború, a 
műtő stb. Továbbá a feltisztuló arckép, a deformáló
dásuk megszűnése és a gondolkodó ember. Mindez fol
tokkal és kollázzsal képző művészetileg van egybefoglal
va, de főleg ritmizálva. A filmnek semmi köze nincs 
sem a Walt Disney-i iskolához, sem az idillikus gyer
mekfilmekhez. Keserűen gunyoros önéletrajz, amely 
mondanivalójának megfelelően az eszközök egész sorát 
vonta be az ábrázolásba. 

Huszárik Zoltán faluról jött, s a Filmművészeti Fő
iskolára kétszer vették fel. Először 1950-ben, de csak 
1952-ig sikerült maradnia. Ez után pályamunkás, szo
bafestő, földmívelő, népnevelő, biztosítási ügynök, 
rajzfilmes, majd filmgyári ügyelő volt. 1959-ben újra 
főiskolás lett. 1961-ben kapott diplomát. Néhány rek
lám és jelentéktelen televíziós próbálkozás után az Elé
gia című rövidfilm volt az első alkotása. 

A film94 a lovak segítségével egy bonyolult, sok 
összetevőjű problémát fejezett ki: az elmúlást, a felesle
gessé válást. Ez a probléma szinte minden emberi sors 
drámája. Olyan dráma, amely nehezen sűríthető úgy, 
hogy az egyéni és az össz-emberi egyaránt benne le
gyen. Az Elégia ezt az élményt a lovakra vetítette rá. 
Lovak nélkül valaha az élet egyetlen szférája — a mun-
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ka, a közlekedés, a harc, a pompa — sem volt elképzel
hető. Amikor megjelentek és elterjedtek a gépek, akkor 
a lovak az élelmezés, a sport, a játék, a szórakozás stb. 
területére szorultak vissza élő mivoltukban, illetve mú
zeumi, művészeti stb. emlékké változtak. S bár a feles
legessé válásnak ebben a hosszas folyamatában maguk a 
lovak is degenerálódtak, az irántuk érzett nosztalgia 
nem múlt el. Éppen ezért maradt hozzájuk hű néhány 
öregember, és emlékükhöz talán mindenki. A fentiek 
ellenére Huszárik Zoltán nem egyszerűen lovat muta
tott filmjében, hanem a lovak sorsát a vágóhídon, az 
ügetőn, a mezőn, vurstliban, múzeumokban stb., s ez
zel kontrasztban a városi környezet „nem lónak való" 
jellegét hangsúlyozta. A hasonlat tehát emberi élmény
szerűségében valósult meg: összerakva a különböző 
asszociációkból, esetleg csak asszociáció töredékekből. 
Ilyen kompozícióban a képzeletek áradásához alapul 
szolgáló jelenségekre szinte költői sorsok épülnek. S az 
átkötéseket a torzító optikák, a rendkívüli hatásvilágí
tások vagy éppen a színek, sőt nemegyszer az elektroni
kus zene adják. Az Elégia tehát egyrészt kevert eleme
ket tartalmaz (magukat jelentő informatív mozzanatok 
keverednek szinte tiszta érzelmi hatásforrásokkal, 
amelyek semmiről nem informálnak), másrészt a 
transzponálást a speciális filmművészeti ábrázolási lehe
tőségek segítségével következetesen viszi végig (annak 
érdekében, hogy a néző egy merőben szubjektivizált 
világot érzékeljen), harmadrészt — a második mozzanat 
kiegészítéseként — a mű egy önmagában zárt világot 
képvisel, amelyet semmiképpen nem lehet a valódi vi
lág egyszerű részeként értelmezni. 
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Az Elégia tartalmilag filozofikus, ontologikus prob
lémát érint (a szó szoros értelmében létproblémáról 
szól). Ebből adódott benne az általánosítás különösen 
magas szintjére való törekvés és az ezt segítő transzpo
nálás. 

Inkább az Aranykor mellé kívánkozna, mint az Elé
gia után Kezdi Kovács Zsolt Egy gyávaság története 
(1966) című rövid játékfilmje. (Kezdi Kovács Zsolt te
lefongyári munkahelyéről került a Filmművészeti Fő
iskolára, ahol 1961-ben kapott diplomát. Nem sokkal 
utána Jancsó Miklós első asszisztense lett, akinek több 
filmben munkatársa volt. Egy gyávaság története előtt 
már 1961-ben felhívta magára a figyelmet Ösz című 
kisfilmjével, amely néhány üdülő fiatal fájdalmasan 
hangulatos búcsúját mutatta meg a Balaton vidékétől.) 
Az Egy gyávaság története azt a gyávaságot bírálja, 
amely megakadályozza a hőst, hogy tanúja lévén barát
ja halálának, ezt a hírt ő közölje kíméletesen a feleség
gel. A filmben egyszerre vannak jelen a legvalóságosabb 
— szinte dokumentálisan bemutatott - elemek (az ér
tekezlet, ahol a feleség is részt vesz stb.) és a némileg 
emelten megörökített részek. Ilyen például a főcím elé 
kiemelt hógolyózás, amely a feleség és a férj viszonyát, 
kettősük szépségét van hivatva érzékeltetni. Egy köz
vetlenül ábrázolt és egy szubjektivizált anyag került 
egymás mellé, illetve egymással kölcsönkapcsolatba. 
Ennek következtében minden képre, amikor a férjet 
látni, rárakódott a feleség képe és fordítva, majd min
den feleséget mutató képre a férjé. A film nem a bal
esetről szólt, azt csak apropónak használta egy jellegze-
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tes magatartáshoz, amelyet érzelmileg nyomozott vé
gig. 

Az a törekvés, amely az adott filmművészeti fejlődési 
szakaszban a dokumentumfilmet is a belső világ fel-
tárójává tette, Elek Judit alkotásában, a Meddig él az 
ember? címűben kulminált. (Elek Judit Csepelen, egy 
munkáskerületben érettségizett és a gimnáziumból rög
tön a Filmművészeti Főiskolára került. 1961-ben ka
pott diplomát. Először írói vonzalom ragadta el. 1964-
ben jelent meg az Ébredés című kisregénye. Majd két 
dokumentumfilmet készített, míg a Meddig él az em
ber? címűre sor került.) 

Egy interjúban95 Elek Judit a következőt mondta 
munkájáról, módszeréről, főleg pedig a vágásról: „Utá
lom az úgynevezett ,manipulációs' vágást, amikor az 
eseményeket kiragadom saját összefüggéseikből és csu
pán az én koncepciómnak rendelem alá. A vágóaszta
lon is azt kell mutatni, ami történt. Amit a környezet 
és a személy ad, amit öntörvényeik nyújtanak, ahhoz 
tartom magam. Különben a dokumentum hitelét veszí
tené. Azzal a módszerrel, amellyel én dolgozom, olyan 
mértékben megváltoztatni a valóságot, ahogyan azt a 
manipulációs vágás teszi — nem lehet. A módszerem 
lényege pedig egyszerűen az, hogy egy folyamatot érin
tetlenül hagyok. Az olyan amilyen, de mindenképpen 
szuggerál valamit." Hogyan érvényesül mindez a Med
dig él az ember? című filmben? 

A film két részből áll. Az első rész címe Az öreg, a 
második A fiú. Az első rész felsorakoztatja egy idős, 
nyugdíjba menő hajógyári munkás utolsó munkanap
ját, búcsúztatását, megajándékozását, majd borozgatá-
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sát volt munkatársaival. Utána pedig megmutatja új éle
tének napjait: üldögél, nézeget, cigarettázik, hallgatja a 
felesége áradó panaszait, sétál, kikerékpározik a Duná
hoz és nézi az utat. Egy élet váltása válik a filmben 
élményszerűvé. Eddig a munka, a kollektíva, a tapasz
talatok átadása, a feladatok megoldása jelentette az éle
tét. Most az üresség, a feleség semmitmondó beszéde, 
vágyakozás és nosztalgia jellemzi napjait. Mindez azon
ban nincs önmagában. A második rész az első mellé 
állítja a falusi fiút, akit (hogy ipari tanuló lehessen) 
orvosi vizsgán, majd otthon a nővérével dolgozgatva, a 
szomszédasszonyok között, s az anyjával látunk. Utána 
ruhavásárlás közben a városban, a vendéglő teraszán 
(ebben az új világban), egy ipari tanulóval beszélgetve 
találkozunk vele, továbbá az évnyitón, a kollégium bir
tokba vételekor, s az első estén. Végül új életének kez
detét mutatja a film a műhelyben, az öreg mester mel
lett. A két rész együttesen alkot egészet, a munka és a 
tevékenység a két részben válik élmény szerűvé, értel
mes életet adóvá, emlékezésre, nosztalgiára érdemessé. 
De a hagyományos - és annyira elterjedt - ábrázolá
sokhoz hasonló külsőségességről (a megmunkált fém 
szikrázásáról, alakulásáról) szó sincs ebben a műben. 
Végig az ember, az emberi arculat, az ember és a kör
nyezet kölcsönkapcsolata, a tevékeny élet van előtér
ben, a munkások emberi vonásai és nem munkás mivol
tuk dominál. A munka a filmben nem a munkás jelzé
se, hanem az élet, az emberség forrása. Az öreg után a 
fiút úgy fogadja a néző, mint aki előtt kitárul az élet, 
aki emberré válhat abban a tevékenységben, amely az 
öreget is emberré emelte. Ennek következtében min-
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den számít a filmben. A legkisebb gesztus, a félig érthe
tetlen, elejtett szavak és természetesen a környezet 
egyszerű és tökéletes hitelessége. 

1967-ben — akkor, amikor a magyar dokumentum
filmnek a „cinema direct" módszer alkalmazásával jel
lemezhető megújulása már egyre inkább csak mennyi
ségi szaporodást hozott a minőségi előrelépés helyett — 
Elek Judit filmje a legnagyobb eredményt jelentette 
Kovács András és Szemes Marianne művei után. Kovács 
András a legegyszerűbb módon kapcsolta össze az em
berit és a társadalmit, amikor olyan témát "választott, 
amelyben a társadalmi mozzanatok közvetlenül nyilvá
nultak meg az egyének életében. Az ilyen forrpontú 
témák azonban nem voltak gyakoriak. A belső világ 
bonyolultságában kellett megkeresni a társadalmi hatá
sokat és egy viszonylatrendszerrel nyilvánvalóvá tenni 
őket. A Meddig él az ember? című filmnek ez sikerült. 

Az emberi mozzanatok tehát a rövidfilm műfajaiban 
általában előtérbe kerültek. Ez vonatkozik az animá
ciós filmekre is. 
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ANIMÁCIÓ ÉS ÉLET 

A tulajdonképpeni animációs film 

A hatvanas évek közepe olyan fordulatot hozott a ma
gyar animációs film történetében, hogy ezeket az éve
ket a szó szoros értelmében az animációs filmművészet 
keletkezési idejének is lehet tekinteni. A képzőművé
szeti változások, a rajzfilm átnövése az avantgarde moz
galomba, az új generáció megjelenése a magyar animá
ciós filmben stb. egyaránt kedveztek ennek a változás
nak. De leginkább mégis azt a szellemi aktivizálódást 
kell figyelembe venni, amelyben az ösztönzés és az el
várás egyaránt megnyilvánult. Ennek következtében az 
animációs filmekben a legnagyobb emberi és társadalmi 
problémák jelentek meg, nemcsak egyszerűen humoros 
jelzéses formában, hanem a szó szoros értelmében ani
mációs módon — grafikát, festészetet, kollázst, fotót, 
fotómontázst stb. egyaránt mozgósítva és párosítva a 
legújabb mozgástechnikákkal, sőt kiszélesítve a bábfil
mek lehetőségeinek körét is. Néhány portré felvillan
tása és néhány alkotás kiemelése érzékelteti ezt a válto
zást.96 

Macskássy Gyula Várnai Györggyel már egy megkez
dett úton járt, főleg az Ez nálunk lehetetlen (1965) és 
a Tíz perc halhatatlanság (1966) című filmjeivel. Az 
elsőben egy munkásfigura által jól-rosszul összedobott 
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emeletes ház mellett a munkás igen gondosan, a leg
jobb anyagokból készített háza épül fel. De végül a 
nagy ház rádől a kicsire. Az 1965-ös dátum annyira 
korai, hogy egy karikaturista és egy eszközeivel egyre 
érzékenyebben reagáló animációs filmművész felfede
zésének számítható a jelenség ilyen általánosítási szin
ten való megfogalmazása. Általánosítási törekvés érvé
nyesült a Tíz perc halhatatlanság című műben is, amely 
a kacsák közé keveredett hattyú történetéből kiindulva 
a Pegazust mutatta be. Már csikó korában elfordultak 
tőle a lovak és a madarak is. A lóversenyről is kitiltják, 
bár első lett. Cirkuszban sem kell. Madárként nem tart
ják, mert nem tud énekelni. A katonaság sem tudja 
alkalmazni, így a vágóhídra kerül. A költő azonnal ihle
tet kap, amint a kis szárnyas virslit megeszi. Nem a 
poén a fontos, hanem az a kritika, amellyel az alkotók 
rámutattak, hogy a másra rendeltetettet tőle idegen 
területen akarják alkalmazni. 

Ezek a filmek a felnőttek számára készült, a társada
lom aktuális problémáihoz kapcsolódó alkotások vol
tak. Dargay Attila is ezt az utat követte. 

Dargay Attila Nepp Józseffel és Jankovics Marcellal 
teremtette meg a Gusztáv sorozatot, illetve a Gusztáv 
figurát 1964-ben. Gusztáv prototípusa lett a hatvanas 
évek átlagemberének — s mint ilyen, minden problémá
val találkozott, minden nehézséget megélt, minden utat 
megjárt. Talán leginkább a „pesti polgár" tükörképe 
volt — annak cselekvését vitte ad absurdum, hogy fel
tárja a magatartás tendenciáját. A Gusztáv figurába be
leolvadt a Ne hagyd magad emberke figurája — tehát az 
az alak, amelyik végül is győzedelmeskedik a sok becsa-
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pás, erőszak stb. felett, mintegy az emberiség haladó 
útját személyesítve meg. 

Csermák Tibor viszont megmaradt a líránál. Hold
horgász (1963) című filmjében van ugyan drámaiság, 
mégis a gonosz ellen vívott, látomásszerűen felnagyí
tott diadalmas küzdelem dominál benne. A holdhor
gász léggömböt, kalapot fog el, s ezeket becsukja az 
összekötözött szárnyú madár és a sárkány mellé. Végül 
a hintázó fiút is elkapja. A szökés és a Göncölszekéren 
való menekülés a diadalmas felszabadulást jelenti. 
Mindez a földön történik — hirdetik a felhők a film 
elején és végén. Tehát életünkben kell meglátni a cse
lekvés, a szabadulás szépségét és átélni örömét. 

Nepp József gyermekkori vonzalma alapján készült 
animációs filmesnek. Az Iparművészeti Főiskolán a 
filmdíszlettervező szakra iratkozott be, s amikor az 
megszűnt és díszítő festőnek kellett átképeznie magát, 
akkor sem lett hűtlen eredeti célkitűzéséhez. A Pannó
nia filmstúdióbeli munkája mellett kezdetben sok min
dent csinált — reklámot, újsággrafikát, zeneszerzést, 
forgatókönyvet. Később egyre inkább koncentrált a 
rendezésre. Ha Dargay Attila Ne hagyd magad ember-
ké-je a Gusztáv sorozat egyik forrásának tekinthető, 
úgy Nepp József Holnaptól kezdve (1963) című műve 
kétségtelenül a másik előzménye Gusztávnak. 

A Holnaptól kezdve bevezető képsora egy zöldes, 
satnya férfit ábrázol, aki odaadóan bámul a nézővel 
szemben. Mások is mellé állnak, de ők sem látnak sem
mit. Végül tisztázódik, hogy a zöld férfi egy súlyeme
lőt ábrázoló plakátot néz. Meghatva a kilátásoktól, egy 
üzletben rögtön súlyzókat és expandert vásárol. Azon-
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ban neki egyáltalán nem megy a dolog. S ezen az elmé
let tanulmányozása sem segít. Akkor, amikor olyan 
könnyűnek látszott emberileg és nemcsak egyénileg új 
célokat kitűzni és a hozzájuk vezető cselekvéseket vég
rehajtva az ideálhoz hasonlóvá válni, ez a film telitalá
lat volt. Nem csak az elhatározáson múlik a dolog. Sok 
másra is szükség lett volna, hogy a satnya törpéből 
izmos óriás váljék. A film ezt a témát tudta frappáns 
módon karikírozni. Hasonlóan az ö t perc gyilkosság
hoz (1966), amely a különféle gyilkosságok sorának 
bemutatásával nemcsak emberi tulajdonságokat kriti
zált, hanem az uralkodó feszültségekből is visszaadott 
valamit. 

Mata János témái, törekvései nagyon hasonlóak a 
Nepp Józseféihez. (Mata János előbb orvosnak készült, 
majd különböző lapok rajzolója volt. Végül a Pannónia 
Filmstúdióba került.) Szabál az szabál (1964) című 
első filmjében rögtön egy bonyolult témát választott. 
A film hőse a közlekedési szabályok szigorú megtartá
sával halad előre, amikor egy palánk állja útját. Ezt 
csak a megfelelő — és ostoba — szabályok megtartásá
val küzdheti le. Lázad, de csak képzeletben. A madár 
(1965) című filmjének turista hőse egy szobrot örökít 
meg, nagyon keservesen, mert arra állandóan rárepül 
egy madár. Amikor végre sikerül lefényképeznie az em
lékművet, a megjelenő munkások eltüntetik a szobrot, 
és csak egy csomó virágot hagynak a helyén. A turista 
pedig gyorsan megsemmisíti a filmet, s úgy tesz, mint
ha nem is lett volna benne a szobor iránt semmiféle 
érdeklődés. 

Abban az időszakban, amikor a magyar film fellen-
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dülésében a vígjáték nem tudott magára találni és meg
újulni, ezek az alkotások a játékfilmek emberváltoz
tató, felfokozott hatású vonalához csatlakoztak, és át
alakították az animációs filmet. Ez formai újításban 
ugyanúgy megmutatkozott, mint a tartalmi törekvések
ben, például Cseh András és Réber László művészeté
ben. 

Cseh András a Képzőművészeti Főiskolát végezve 
került a Pannónia Filmstúdióba és Macskássy Gyulával, 
valamint Csermák Tiborral dolgozott együtt. Külön
böző (köztük külföldi megrendelésű) sorozatok készí
tésében vett részt. Ezeknél jelentősebb volt azonban A 
tapéta nem minden (1964) című alkotása. Tulajdon
képpen ez is életrajzszerű alkotás volt, mint Reisen-
büchler Sándor egy évvel később készített önéletrajzi 
filmje, az Egy portré századunkból. A hős hintaszékes 
figurája szakaszok szerint tekint vissza a múltba: „Fé
lénk fiúcska volt", „Az első szerelem" stb. A filmben 
nemcsak festészeti elemek ábrázolják az életutat, ha
nem papírkivágások és tárgyak is. A verbális eszközök 
pedig többnyire ellenpontozzák a vizuális eszközöket. 
Például „Az első szerelem: a lélek tükre" főcím után 
egy kifestett, nyilvánvalóan prostituált nő jelenik meg. 
Az „igazi nő" pedig kicsavarja a hőst. A mindent elta
karó tapéta és eltávolítása a történésekhez képest csak 
összefoglaló és tanulságos jelzés. 

Réber László katonai szolgálat és hadifogság után 
került karikaturistaként szatirikus laphoz. Majd a Hír
adó- és Dokumentum Filmgyár rajzosztályán dolgo
zott, aztán újra újságnál. Könyvillusztrálással is foglal
kozott, albuma is megjelent. Az animációs film terüle-
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tén Imre Istvánnal dolgozott együtt, de hamarosan ön
állóan is készített filmet Eldorádó (1965) címmel. Eb
ben még nagy szerepet játszottak a képeslap-kivágások, 
a fotómontázsok, közvetítve a modern világ — Eldo
rádó - embert kiszorító autóit, televízióit, rádióit, tele
fonjait és más fogyasztási cikkeket. 

Ezek a felnőttek számára készített filmek az aktuális 
kritikai tendencián túl a modern élet problémáit is fel
vetették, ezért kísérletezniük kellett a belső ábrázolás
sal. A kísérletezés pedig leginkább azokhoz az avant-
garde mozgalmakhoz csatlakozott, amelyek kifejezet
ten a keresés céljával keletkeztek, bár eredményeik szé
lesebb körben terjedtek el. Más újítások mellett az ani
mációs filmben festészeti megoldások jelentek meg (túl 
a rajzon, a bábon, a kollázs, a fotómontázs stb. mel
lett). Például Abe Levitow Vidám dorombolás (1962, 
Gay purr-ee) című filmjében a macska egyes állapotait 
különböző festészeti stílussal különböztették meg. A 
magyar animációs filmben Kovásznai György tette a 
legtöbbet a festészeti eszközök meghonosítása és fel
használása érdekében. 

Kovásznai György Képzőművészeti Főiskolát vég
zett, majd folyóiratnál dolgozott. A Pannónia Filmstú
dióban először forgatókönyveket írt. Rendezései a gra
fika és a festészet terjes eszköztárát akvitizálták, bár 
kezdetben ő is inkább kivágásokkal (kollázzsal) dolgo
zott. Tükörképek (1964), Átváltozások (1965) és 
Hamlet (1967) című alkotásaiban különösen érződött 
egy nyelvi-kifejezésbeli gazdagításra irányuló törekvés. 

A Tükörképek-ben egy kutya és egy macska a kép
tárban kutya- és macskaképeket néz, amelyek a leg-
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különbözőbb jelleget és viszonylatot fejezik ki. Ezen 
tanulmányok után a közeli folyóban a saját képüket 
tekintik meg. Az Átváltozások férfi és női arcot válta-
koztat a legkülönbözőbb festészeti stílusban és festé
szeti háttér-változással (sőt közben egy vihar fényjel
zése is látható). Végül a két arc egymásba olvad. Sajá
tos drámaiság megteremtésére tett kísérlet volt ez, 
amelynek milyenségére talán leginkább a Hamlet muta
tott rá a maga grafikai megoldásaival és némileg (a nar
ratív szöveghez képest) illusztráló jellegével. Ennek a 
drámaiságnak leglényegesebb mozzanata a történés tel
jes hiánya. Az „eseménytelenség" következtében sem
miféle eldurvításról nem lehet szó. A felnagyítás ilyen 
módja helyett a belső állapot szürrealisztikus kifejezése 
(a környezet és a személyek, valamint a személyek egy
más közötti viszonyának váltakozása) a hatás forrása. 
(A Hamlet-nél ez úgy módosul, hogy a grafika elvonat
koztató ttabb terébe helyezik.) Az animációs film, túl
lépve korábbi korlátain, a karikatúrát ábrázolási anya
gává tette, és annak segítségével esztétikailag minősített 
társadalmi mozzanatokat emelt ki. Ilyen eredményhez 
a festészettel való próbálkozással és az emberi belső 
világ feltárásával is eljutott. Az életben is döbbenetet, 
de legalább is élményt vált ki egy és ugyanazon arc 
változásainak sora, tehát a film (és a festészet) a maga 
eszközeivel alapozhatott erre a természetes reagálásra, 
és a drámát az emberi arcból, mint a belső világ kifeje
zőjéből növeszthette ki. Természetesen ennek követ
keztében az animációs film is megváltozott, szinte a 
játékfilmhez közeledett. De ez a változás csak része 
volt annak az átfogó módosulásnak, amely az egészre 
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kihatott. A bábfilmek szintén elvesztették hagyomá
nyos jellegüket, mint ahogy ezt Imre István és még-
inkább Foky Ottó művei mutatják. 

Imre István eredetileg jogásznak készült, de már 
ilyen irányú tanulmányai alatt foglalkozott amatőr 
bábozással. A Híradó- és Dokumentum Filmgyárban 
díszlettervezőként dolgozott. Majd reklámfilmeket ké
szített bábokkal. 1956-tól önállóan rendezett. Művé
szetében a Babák és bábuk (1962) hozott változást. A 
film a babák és bábuk szerepére az emberek életében 
úgy mutatott rá, hogy a bábok mellett rajzokat, natúr
felvételeket, fotókat stb. is használt. Tartalmilag vi
szont leginkább a Hobby-val (1966) csatlakozott az 
animációs filmre is kiterjedő fellendüléshez. A Hobby 
munkáshőse lakatokat készít egy gyárban, de igazán 
csak a lepkegyűjtés tudja lekötni. Amikor végül egy 
múzeum munkatársa lesz, és a lepkék gyűjtésével hiva
talból kellene foglalkoznia, akkor a lakatokat kezdi 
nagy szenvedéllyel gyűjteni. A rajzos háttér itt sajátos 
lehetőségeket nyújtott a natúrtárgyakkal és a kifejező 
arcú bábokkal való kombinálásra. Nem egyszerűen a 
történés hordozta az élményt, hanem egy lelkiállapot 
kifejezése és annak rajzzal, tárggyal való hitelesítése. 

Foky Ottó az Iparművészeti Főiskola előtt már pe
dagógusként dolgozott. Utána viszont díszlettervező, 
grafikus, és bábfilmrendező. (Kezdetben Imre Istvánnal 
együtt.) Művei közül főleg kettő érdemel említést: El
lopták a vitaminomat (1966) és Bizonyos jóslatok 
(1967). 

Az Ellopták a vitaminomat némileg abszurdnak te
kinthető „bűnügyi film". A végén kiderül, hogy gyer-
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mekfantázia terméke az egész, de a végéig egy lopás 
története bontakozik ki a teljesen natúr tárgyakkal be
népesített környezetben. Két fekete kesztyű - teljes 
antropomorfizálással végrehajtott — lopásával szemben 
a zseblámpa-őr és a cipő-kutya tehetetlensége miatt a 
rendőrséget jelölő nagyító, rádió stb. veszi fel a harcot, 
amelynek eredményeként az ellopott alma visszakerül. 
Mindez a zörejekkel, a zajhatásokkal kiegészítve, az öt
letek sora miatt frappáns krimiparódia élményét adja. 

A Bizonyos jóslatok-ban az Ellopták a vitaminomat 
abszurditása helyére a fantasztikum lépett. A film kis
termetű hősei űrhajó-csészealjukon egy távoli bolygó
ról érkeznek a Földre, hogy ellenőrizzék a Föld pusztu
lására vonatkozó jóslatokat. Egy vendéglői asztalon 
szállnak le, ahol az ételmaradékok és tárgyak alapján 
meggyőződnek a jóslatok helyességéről. Majd elmene
külnek a közelgő pincér láttán, aki pudriénak véli az 
űrhajót. A film nem a reális (natúr) tárgyak és bábfigu
rák összekapcsolásával, hanem inkább a természetes 
méretek nyilvánvalóságának kezdeti elleplezésével volt 
képes súlyosabb élmény hordozására is: egy pusztuló 
világnak felfogni azt, ami csak egy kellemes este még 
eltakarítatlan nyoma. 

Az összefoglaló tanulmány feladata a hatvanas évek 
magyar animációs filmjének és a valóság kapcsolatának 
kimutatása, de annyi már a tények ismertetéséből is 
kiderül, hogy az animációs film területén sem mehetett 
végbe változás a külföldi eredmények egyszerű átvéte
lével, mégha ezek az eredmények hatottak is az alko
tókra. Egy újabb kitekintés az egyetemes filmművé-
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szetre - rövidsége ellenére is - bizonyíthatja, hogy 
már maga a hatás is bizonyos közös valóságihletésből 
származott, az animáció előtt álló feladatok legalább 
némelyikének hasonlóságából fakadt. Ez az újító-ki-
sérletező és a társadalmi mozzanatra egyaránt vonat
kozik. 
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A FILMMŰVÉSZETI 
K Ö Z E G 
MINT HATÁSKONCENTRÁLÓ 
ELEM 





A SZOCIALISTA FILMMŰVÉSZET 
FELZÁRKÓZÁSA 
AZ EGYETEMES FILMMŰVÉSZET 
VÁLTOZÁSAIHOZ 

A fejlődés két mozzanata 

A hatvanas években jelentősen megnőtt a szocialista — 
főleg szovjet, lengyel, csehszlovák — filmművészet ösz
tönző és ihlető hatása. Ezeknek a filmművészeteknek 
legalább vázlatos ismertetése azért sem mulasztható el, 
mert a magyar filmmel (majd a jugoszláwal is) együtt 
alkották az egyetemes filmművészetnek egyre jelentő
sebbé váló részét, sok közös vonással, kölcsönhatással, 
kölcsönös ihletéssel és ösztönzéssel. Vonatkozik ez a 
fejlődésnek legalább két mozzanatára. Az egyik a sema
tikus illusztratív ábrázolással való szembefordulás és a 
valósággal való új — önálló — kapcsolat kialakítására 
való törekvés. A másik az a formai megújulás, amely 
kezdetben a hagyományos formanyelvet rehabilitálta 
és aktivizálta, később azonban teljes filmművészeti 
megújulást készített elő. Egy rövid áttekintésben ezt a 
mozzanatot érinteni kell, mert hatott a magyar film
művészetre. Másrészt a hasonló illetve azonos vonások 
feltárása a magyar filmművészet fejlődésvonalának 
megrajzolásában is segít. 
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A szovjet filmművészet megújulása 

A kísérletező tendencia kibontakozására a magyar film
művészetben későn került sor. A nagyobb filmművé
szeti hagyományokkal rendelkező szocialista országok
ban — a Szovjetunióban és Lengyelországban — a kísér
letezés előbb jelent meg, de természetesen bizonyos 
helyi sajátosságokkal. 

A szovjet filmművészet helyzetéből adódó sajátosság 
volt, hogy a szovjet film nem egyszerűen a kritikai ten
denciákat (s ezen belül az embercentrikus, mikrorea-
lisztikus ábrázolást) érvényesítette, hanem saját hagyo
mányaihoz nyúlt vissza, amelyek még a némafilm ide
jén jöttek létre Szergej Eizenstein, Vszevolod Pudovkin 
és a többiek műveiben. Kiszabadulva a minden kísérle
tezést formalizmusnak és kozmopolitizmusnak bélyeg
ző dogmatikus kultúrpolitika nyomása alól, a szovjet 
film az illusztrativizmussal a film sajátos, speciális mű
vészeti eszközeit állította szembe — természetesen az 
ötvenes éveknek megfelelő szinten, s nem a húszas évek 
módszerbeli sajátosságaival. Ebben a gyakorlatban szü
lettek meg az újítás első eredményei. Nem a külön mű
helykísérletet jelentő rövid filmekben, hanem a játék
filmek átalakulásában. Filmek egész sora idézhető eb
ből a szempontból. 

Mihail Kalatozov Szállnak a darvak (1957, Letját 
zsuravli) című filmjének konfliktusalapja elképzelhe
tetlen lett volna korábban (hiszen azt mutatja meg, 
hogy egy szovjet lány hűtlen lesz a fronton lévő vőlegé
nyéhez). E film az ábrázolás tekintetében is újat ho
zott. Elegendő a hősnő, Veronika futására gondolni, 
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tragikus vétségét követő vezeklése után. Eredeti — bű
nös — énje szétesik ebben a rohanásban. A rendező a 
lány alakjának részleteit emeli ki, a végtagokat, a fejet 
stb., majd a környezet tárgyait - kerítést, fákat - ik
tatja közbe. Végül az egész lány egy mozgó archaisz-
tikus kompozícióvá olvad szét, mintegy megsemmi
sülve, hogy a következő képben - a kis Borisz megtalá
lása után — újjászületve, a megtalált harmóniával (egy 
hármas ívű híd előtt) jelenjen meg a gyerekkel a karján. 

A rendező következő filmje — Az el nem küldött 
levél (1960, Nyeotpravlennoje piszmo) — az erdős-
havas táj kihasználásával olyan vizuális szimfóniává vál
tozott, amelyben szinte másodlagossá vált a cselek
mény. A folyamatos kameramozgásokKal életre keltett 
tájjal a vizualitás visszanyerte a sematizmus idején el
veszített jelentőségét. Az ember küzdelme a természet
tel a hősök táj általi „elnyelésének", illetve a tájból 
való „kiválásának" variációjává vált a filmben, amely 
ezt mozgó festőiséggel fejezte ki. Nem a természetet le
igázó hagyományos emberábrázolásról volt szó, hanem 
arról a küzdelemről, amely egyben — a vállalás miatt — 
belső küzdelem is, és amely a győztesek mellett meg
követeli a maga áldozatait. 

Az el nem küldött levél már mutatta, hogy mennyire 
összetett élmények kifejezésére vállalkozott a szovjet 
film. Ezen ábrázolási sajátosságok alapján átalakultak a 
háborús témájú filmek is. Alekszandr Álov és Vlagyi
mir Naumov Békét az érkezőnek (1961, Mir vhodjás-
csemu) című művében a szürke, sáros táj, a kifosz
tott villamosok, a meztelen kirakati babák groteszk fi
gurái stb. sokkal pontosabban kifejezték a háborús 
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pusztulást, mint a romok korábban általánosan alkal
mazott és ismételt képei, mint ahogy a reményt is job
ban szimbolizálta a sírnál letűzött nyers karón zöldellő 
ág. A verbális kifejezéshez korábban csak elszegényítve 
csatlakozó képek helyére a képi világ önállósága került, 
mint atmoszférikus hangulati elem. 

Andrej Tarkovszkij filmjében, az Iván gyermekkorá
ban (1962, Ivanovo gyesztvo) a fehér nyírfák fehér kér
ge, vagy a mocsárra vetődő alkonyi árnyékuk két vilá
got szembesített: a szerelem és a fenyegetettség, a pusz
tulás világát. S Ivánnak, a film hősének megmutatása 
már nem is maradhatott meg annál, hogy a tárgyi té
nyezők új jelentést hordozzanak. Iván emlékképei és 
elképzelései közvetlenül jelennek meg a filmben, annak 
megfelelően, hogy a háború nem egyszerűen halált és 
pusztulást jelent, hanem minden emberi dolog veszé
lyeztetettségét is, a szépség, a boldogság kontrasztját, 
az emberség kontrasztját. Különösen Andrej Tar
kovszkij vonatkozásában érdemes hangsúlyozni azt, 
hogy nem változtatta a háborút - a honvédők oldalá
ról sem — a dicsőség szférájává, nem alkotott patetikus 
csatajeleneteket. Azt a példamutatást, amely a sematiz
mus idején a filmet a napi agitációig vitte, Andrej Tar
kovszkij nem vállalta, hanem az élmények kifejezésére 
és konkrét hatásuk érvényesítésére törekedett. De nem 
a letisztított élmények hatásának érvényesítésére, mert 
az élményforrásokban megőrizte a bonyolultságot az
zal, hogy azokat hősei tudatában érte tetten. Természe
tesen ez a törekvés nemcsak a történelmi témán belül 
érvényesül, bár a háború látványosabb eseményei jelen
tettek biztosabb kiindulópontot. 
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Mihail Kálik Elmentem a nap után (1961, Cselovjek 
igyot za szoncem) című filmjében egy kisfiú tudata, 
képzelete, álma közvetíti a néző számára a világot. A 
film eljutott az absztrakt ábrázoláshoz: az álomban 
összegeződő élmények a fények önálló játékát eredmé
nyezték. Az aktualitás köznapi világának felfedezésé
hez, illetve élményszerűvé tételéhez szükség volt felfo
kozásra, az ábrázolás szélsőségére. Ennek az absztrakt 
betétnek segítségével értékelődik át a film kisfiú hősé
nek a környezete és válik számára igazán otthonná. 

Talán még messzebb ment az élmények kifejezésé
ben Szergej Paradzsánov Elfelejtett ősök árnyai (1964, 
Tenyi zabitih predkov) című filmje, amely egy hucul 
legenda nyomán készült. A régi falusi környezet nem 
naturalisztikus módon kel életre és nem egyszerűen a 
paraszti osztályharc bemutatását célozza, bár természe
tesen kifejezi a szociális kontrasztot is. Az ellentétek 
azonban a családokat elválasztó vérbosszú formáját öl
tötték. A végletes szerelmi szenvedélyekhez a rendező 
a színek felfokozásával teremtette meg a transzpozíciót. 
Ez azonban csupán külsőségként nem adhatta vissza 
azokat a belső viharokat, amelyek gyilkosságig vezet
tek. A hős apjának halálakor a lesújtó fejsze nyomán 
fehér mezőben szabálytalan vörös alakzatok váltakoz
nak, mintha a vér folyása stilizálódna, majd ezek a fol
tok vágtató vörös lovakká alakulnak át. A fiúra lecsapó 
fejsze nyomán mássá változik a sebesült szemével né
zett világ: környezetében minden rajzszerű vázlattá ala
kul, piros-fekete kontúrokkal, s a halál pillanatát vörös 
faágak megjelenése jelzi. Ezek a megoldások nem elszi
geteltek. A mohák és fakérgek közeli absztrakt rajzo-
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lata mutatja a világnak az egyénileg felfogott képét. A 
végletes szenvedélyek nem valamiféle szélsőséges cse
lekvés formájában jelennek meg, hanem a hős belső 
világának kibontásában. 

Hogy a kísérletező, újító mozzanat milyen jelenté
keny volt a szovjet filmművészetben, mutatja Szergej 
Jutkevics Lenin Lengyelországban (1965, Lenin v 
Polse) című filmje. A Lenin életét megjelenítő alkotá
sokban korábban végképp elképzelhetetlen volt bármi
lyen formai kísérletezés. A falusi környezet és a részle
ges kényszerű tétlenség állapotában lévő Lenin (1914-
ben) belső világának és környezete belső világának ki
fejezéséhez azonban szükség volt minden lehetőség ki
használására. Ezért kerültek a hegyen sétáló Lenin út
jába a pásztor által faragott olyan szobrok, amelyek 
inkább látomást idéztek, semmint valóságos tárgyakat. 
A kis cselédlány vágyai is kivetítődnek. Amikor az es
küvői képekre néz, magát látja vőlegényével egy kör
hintán szárnyalni. Lenin töprengése, gondolkodása egy 
így kibontott emberi közegben kap jelentőséget, hiszen 
ezeket az embereket kellene cselekvésbe lendítenie el
lentmondásaik feloldásához. S a kiútkeresésnek ezt az 
indítóerejét és ösztönzőjét (aminek hatását növeli a ki
törő első világháború) a rendező nem tudta volna át
éreztetni a szegénység egyszerű visszaadásával. A sze
génység nemcsak külsőséges tény, hanem a belső lehe
tőségek hiánya is. 

A kísérletezés, az újítás mozzanatait legpregnánsab-
ban, de egyáltalán nem kizárólagosan megnyilvánító 
fenti művek sorában a filmművészeti ábrázolás nem
csak az illusztratív-sematikus művekhez képest alakult 
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át, hanem az azokat kiküszöbölni kívánó, a filmművé
szetet mint önálló, sajátos művészeti ágat rehabilitáló 
alkotásokhoz képest is. A háborús filmek élményalapja 
egyre kevésbé volt már a honvédelem megkövetelte 
hősi harc, az önfeláldozás. Egyre inkább előtérbe ke
rült a humanizmus, az emberi erő győzelme nemcsak a 
háború felett, hanem magukon a katonákon is. (A Bé
két az érkezőnek című film öreg katonája elfenekeli és 
nem megöli a háború utolsó napján fegyverrel támadó 
fiatal német katonát, Ivántól az Iván gyermekkorá-ban 
nem mint a Gestapo áldozatától búcsúzik a néző, ha
nem az emberi boldogságot megélt fiútól, akit a szere
tet éltetett.) Az aktuális tematikában bekövetkezett 
változás tárgyalása előtt érdemes néhány olyan szovjet 
filmalkotást idézni, amelyek a kísérletezés távolabbi ki
futásában önálló avantgarde jellegű művekként jelent
keztek. 

Különösen megmutatkozik a kísérletezés törekvése 
Mihail Kabahidze két lírai művében, a Házasság-ban 
(1965, Szvágyba) és az Esernyő-ben (1967, Zontik). A 
kísérleti jelleg miatt a Házasság-ot képsoronként kell 
idézni. Egy fiatal fiú felkel, tornászik, az utcán az autó
buszmegállóhoz megy. A buszon ránevet egy hegedűt 
vivő lány, majd leszáll, de este, ugyancsak a buszon, 
újra találkoznak. A fiú követi a lányt. Megtorpan a ház 
előtt, ahová a lány bemegy. Látja, hogyan gúnyolja őt, 
kezével messzelátót formálva, egy leselkedő nő, akiről 
hamarosan kiderül, hogy a lány anyja. Hazafelé menet 
egy futó csoport kelti fel a figyelmét, de mire utánuk 
iramodik, ők már visszafelé jönnek. Az összeütközést 
jelzi a fiú bekötött feje és felkötött karja. A lány elől 
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az aluljáróban bújik el, mivel az az anyjával sétál. Bo
rotválkozás közben pedig már lánykérőben képzeli ma
gát. Majd valóban ezzel a szándékkal indul virággal a 
karján a lány lakása felé. Ügy tűnik neki, hogy az anya 
nemcsak örömmel köszönti, hanem elébe is jön, de az a 
mögötte érkező násznépnek szól, akiknek fogadására a 
meny asszony ruhás lány is kijön. 

A filmben semmiféle pár- vagy magánbeszélgetés 
nincs. Az egész belső ábrázolás jellegét a zenei motívu
mok hangsúlyozzák: nászinduló, a Még egyszer és még 
sokszor kezdetű dal stb. Ez a lírai groteszk pontosan 
visszaadja a tétlen elképzelés, a passzív átélés és az el
késett cselekvés érzelmi skáláját. 

A Házasság ironizáló, groteszk, az Esernyő lírai szim
bolikus mű. Egy pályaőr fiút mutat, amint kis zászlóval 
integet a vonatnak. Majd flótán játszik egy megjelenő 
lánynak. Ekkor lebeg közelükbe — szinte a zene által 
megidézve — egy nyitott esernyő. Hosszasan üldözik 
kettesben, és csak nagy nehezen fogják el, hogy mind
hárman táncra keljenek. Közben az ernyő átlebeg egy 
megjelenő másik fiúhoz és a lány is követi. A lány 
azonban visszajön a pályaőrhöz. 

Az esernyő a filmben boldogságot, vidámságot hoz, 
táncra késztet. Boldoggá teszi a párt csakúgy, mint a 
magányos fiút. S nem is kell különösebben üldözni, az 
érzelmek szabad áramlása meghozza a boldogság-eser
nyőt. Ebben a filmben sincs szöveg, a zene és a tánc 
pótolja. A mozdulatok még akkor is táncszerűek, ami
kor a hősök nem táncolnak. 

Ezekben a filmekben olyan érzelmi reflexiókat rög
zített alkotójuk, amelyek finomságukkal a filmművé-
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szét alig-alig kifejlett műfajának — a filmlírának — to
vábbfejlesztésében értek el eredményt. 

A többirányú kísérletezés a szovjet filmművészetben 
olyan új típusú és új társadalmi szituációra utaló ellent
mondás ábrázolását tette lehetővé, mint az elidegene
dés, illetve annak sajátos változata. A háborús témáktól 
és az aktuális tematikában tett kritikai próbálkozások
tól át kellett lépni az új ellentmondások tudatosításá
hoz. Marlen Hucijev Mi húszévesek (1964, Mnye dvad-
caty ljet) című filmje hősének — a katonaságtól lesze
relt Szergejnek — fő problémája azoknak a konkrét 
eszméknek a megtalálása, amelyek a társadalom mozgá
sához való kötődését segítenék. Szergejnek van munká
ja, lakása, továbbtanulási lehetősége, szerelme, de 
mindezt egyesíteni éppen a társadalomhoz való kapcso
lódás új módjának kellene. Ezért áll ez a hős keresésé
nek középpontjában. S hogy egy ilyen ellentmondás 
élményének megnyilvánítása nem volt lehetséges a kí
sérletezés nélkül, azt nemcsak a konfliktus jellege mu
tatja (köznapi emberek köznapi cselekvését látni), ha
nem a mindennapi cselekedetek dramatizálására utaló 
olyan részletek is, amelyek maguk is kísérletiek. Szer-
gej nézetei például eleinte összhangban vannak azzal a 
lányéval, akinek udvarol. Az el akar költözni jól szi
tuált szüleitől, s amikor mégsem szánja rá magát, ezt 
azzal indokolja, hogy a „körülmények néha erősebbek 
nálunk". Szergej is azzal válaszol barátjának, amikor az 
az üzemi klikkekről beszél, hogy a csibészeket észre 
sem kell venni, úgy sem lehet változtatni a dolgon. Az 
események azután egy névnapi összejövetelen szembe
sítik azokkal a fiúkkal, akiknél már a nemtörődömség 
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és a tehetetlenség elérte a cinizmust. Akik „könnyzacs
kós hazafiságnak" nevezik a népdalokat és a háborúra 
emlékeztető olyan szegényes élelmet, mint a krumpli. 
Szergej fellázad ez ellen. „Ha az ember semmit sem 
vesz komolyan, akkor nem érdemes élnie" — mondja. 
Szergej tehát éppen a saját nemtörődömségének torz 
változatával nézett szembe és jött rá, hogy rossz tábor
ba került, amelynek kialakulásához azonban maga is 
hozzájárult. így jött rá arra, amit a film a végén hang
súlyoz is, hogy Szergej nem lehet egyedül, de ez nem 
elég: „Semmitől sem kell félned, ha nem vagy egyedül 
és van miben hinned" — mondja az apja. 

Egy olyan konfliktus állapotot rajzol meg a film a 
felvetett nemzedéki problémában, mintha az új generá
ció küzdene feleslegessége érzésével és igyekezne bizo
nyosságot szerezni a saját szükségességéről. Más oldal
ról, de szinte ugyanezt a problémát dolgozta fel egy 
évvel később Genrih Gabaj Perben önmagammal (1965, 
Lebegyev protyiv Lebegyeva) címmel. Ami Szergejnél 
— a Mi húszévesek-ben — a változás szükségességének 
lassú felismerése volt, arra épül a Perben önmagammal 
Olegjének drámája. Eletét csak úgy tudja megváltoz
tatni, ha maga is megváltozik, ha visszahúzódás helyett 
aktív lesz. A hős passzivitása és aktivitása, gyávasága és 
bátorsága Genrih Gabaj filmjében a külső és a belső 
világ tényeiként kerülnek szembe, amíg létre nem jön a 
kettő (a gondolatok és a tettek) összhangja. 

Az egyszerű találkozások és beszélgetések megjelení
tésében el kellett érni a látszólag túlzott szenvedélyek 
kirobbanásának megfelelő atmoszférát. Nemcsak azon 
a módon, ahogy például a Mi húszévesek egyik részé-
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ben történt, amikor a hangi és a képi világ önállósodott 
(Szergej anyja figyelmezteti és tanácsokkal látja el fiát, 
közben házak lerombolását és újjáépítését látni), ha
nem az élő környezet önálló lélekrajzával is. A Mi húsz
évesek számtalan hősének élete és problémája sorako
zik fel anélkül, hogy a főhős drámájának intenzitását 
csökkentené, sőt az éppen erre támaszkodik, így válik 
lehetővé a konfrontáció saját magával is. A Perben ön
magammal az ábrázolás nagyobb intimitására töreke
dett, amikor hősének nemcsak az ismétlődő szembesí
téseket kell megélnie, hanem az ezt követő tűnődések
ben magára marad. 

Elsődlegesen nem az érdemel figyelmet, hogy az al
kalmazott eszközök, eljárások, dramaturgiai fogások 
stb. újak-e vagy sem. Nyilvánvalóan részben azok. 
Nem maguk a plánok és a vágások újak, hanem az egy
ségbe szervezett formai elemek alkalmazásának — jelen
téshordozásra kényszerítésének - módja, s nem ab
szolúte, hanem viszonylagosan. Az avantgarde-ba és 
realizmusba átcsapó kísérletezésnek a kritériuma és ér
telme a filmművészet és a valóság kapcsolatának meg
újítása. A kísérletezés megjelenése a művészet társadal
mi funkciójából következett a szovjet filmművészetben 
is. Nem csak az illusztratív-sematikus alkotások indo
kolták, hiszen előrelépést jelentett az ötvenes évek 
számtalan — többnyire háborús és történelmi témájú — 
alkotásához képest. Nyilvánvaló, hogy Grigorij Csuhraj 
Ballada a katonáról (1959, Balláda a szoldáte) című 
művét nem lehet a „leküzdendők" közé sorolni, mint a 
sematizmus „reprezentánsait". De az élete feláldozásá
val etikailag hangsúlyozott, példamutató magatartású 
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hős, mint ábrázolási lehetőség, nem nyújtott elegendő 
alapot a társadalom új ellentmondásainak filmművé
szeti tudatosításához. S bár a Mi húszévesek vagy a 
többi egyáltalán nem ,jobb" film, mint a Ballada a 
katonáról, mégis szükségszerű volt a szovjet filmművé
szetben egy hozzá vezető kísérlet megjelenése. Ezt a 
realista ábrázolás követelménye kívánta meg. Erre a 
lengyel filmművészet útja, megközelítően azonos idő
ben, szintén bizonyítékul szolgál. 

A lengyel és a csehszlovák filmművészetnek 
a magyar filmművészeti fejlődéshez 
hasonló tendenciái 

Bár természetesen bizonyos fokozatosság a lengyel 
filmben is érvényesült, a Szovjetunió Kommunista 
Pártja XX. kongresszusa után a változás viharosan bon
takozott ki. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy a 
lengyel filmművészet rögtön a valóságváltoztatás (tehát 
nemcsak a korábbi művészeti állapot tagadása) igényé
vel lépett fel. Ennek következtében a kísérletezés nem
csak előkészítette, hanem tovább kísérte és segítette a 
valósággal új kapcsolatba lépő lengyel filmművészet 
alakulását. Az ösztönzés mellett olyan tartalékokat is 
biztosított számára, amelyek következtében — legalább 
is a legjelentősebb alkotók művészetében — még évti
zed múlva is képes volt a megújulásra, akkor, amikor 
első lendülete lényegében már kifutott. 

Éppen ennek a gyorsaságnak és hirtelen lendületnek 
a jellege miatt nyúltak a lengyel filmművészek olyan 
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nyugati forrásokhoz, amelyek — mint például a máso
dik amerikai avantgarde művei — a kísérletezés leg
újabb eredményeit nyújtották, ha ezek az eredmények 
nem is váltak valamennyien méltókká az avantgarde 
elnevezésre. A lengyel kísérletező művek tehát legnyil-
vánvalóbban utalnak a kísérletezés történeti tanulmá
nyozásának szükségességére, annak tisztázása érdeké
ben, hogy milyen lehetőségeket kínál az egyetemes 
filmművészet a lokális újítás számára. 

Olyan film, mint Andrzej Műnk Ember a vágányon 
(1957, Czlowiek na torzé) című műve vagy akár egy 
egész ilyen - főleg a dokumentum műfajban jelent
kező - irányzat önmagában nem elegendő egy tartós 
megújuláshoz. Az Ember a vágányon című filmben, mi
ként a dokumentumfilmek zömében is, az általános 
megismerés, az általános szemlélet változása jelent meg, 
és nem - vagy kevésbé - esztétikai változás, új jelensé
gek, új esztétikumok felfedezése. Műnk filmjében a kri
tikai hangvétel volt új. Egy vasutas sorsában leleplezte 
a „legfőbb érték az ember" tétellel folytatott manipu
lációt, az embertelenséget, a formalizmust. Ez a törek
vés összhangban volt a lengyel dokumentumfilmekben 
szintén érvényesülő kritikai irányzattal, önmagában 
azonban a kritika csak a lakkozás és konfliktusnélkü
liség kényszerére való reagálás volt, csak az azoktól 
való elszabadulást készítette elő, de önmagában nem 
jelentett művészeti — a művészet és a valóság kapcsola
tára teljességében kiható - megújulást. Hiszen a kritika 
bizonyos ponton túl már csak mennyiségileg szaporí
totta a műveket, új minőségek létrehozása nélkül. Töb
bek között ezért sem tekinthető elhanyagolhatónak a 
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kifejezetten kísérleti irányzat, amelynek művei átcsap
tak a dokumentumfilmbe is, és új művészeti viszonyra 
törekedtek a valósággal. Néhány lengyel kísérleti alko
tás, illetve bizonyos alkotások néhány kísérleti mozza
nata képet ad erről. 

Kísérleti síkon a legszélsőségesebb reagálást az il
lusztratív-sematikus agitatív ábrázolásra annak teljes ta
gadása hozta úgy, ahogy ez Mieczyslaw Waskowski mű
veiben jelent meg. Az Ott és itt (1957, Tarn i tu), a 
Vigyáaat festészet (1957, Uwaga, malarstwo) és az Al
vajárók (1958, Somnanbulicy) című alkotásait nem 
szükséges teljesen leírni. Egy-egy részlet kiemelése vagy 
az átfogó jellemzés pótolhatja ezt. Az Ott és itt című 
film egy figyelmeztetően feltartott piros kézzel kezdő
dik (kék háttérrel). A felhangzó visszaszámlálás után 
vöröses, fényes füstfelhő gomolyog fel, amely kékbe 
dereng át, majd további színváltozásokat szenved. 
Mindez alakja és mérete változásával is jár. A galakti-
kára emlékeztető formálódás után koncentráltabb mo
tívumok is feltűnnek (körre, erezett levélre emlékez
tetők). Közben a mozgás ritmusa is változik, újabb ele
met hozva a színek állandó átalakulásába. Ez lángok 
megjelenésében kulminál, amelyekből három arc nő ki 
előbb befelé, majd kifelé fordulva, végül elsötétedve. A 
kéz és a fej kapcsolata tehát igen hosszas folyamatban 
valósul meg — olyan folyamatban, amely csak színnel, 
formával, ritmussal minősített, tehát bármilyen lehet, 
bármivé koncentrálódhat, mindenképpen alkotó, te
remtő folyamat. Ugyanez a dinamika uralja a Vigyázat, 
festészet című filmet is. Maga a kamera is mozog, kö
veti az összevissza vonalakat, s csak azért áll meg, hogy 
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a vonalak további rajzolódására lehetőséget adjon. A 
vonalak nemcsak kirajzolódnak, hanem átmennek egy
másba és átszíneződnek. Ugyancsak felfokozódó dina
mikával fedez fel a kamera egy színes papírhengert, s 
nemcsak annak forgását mutatja (mozgó tachisztikus 
hatással), hanem önálló mozgást is végez hozzá viszo
nyítva. Hasonló sajátosság érvényesül a lecsapódó fes
tékek fényképezésénél. Előbb csak a színeződő üvegsí
kok rétegei szaporodnak, később a kamera mozgásba 
lendül hozzájuk képest. Ugyanez történik az egymásra 
halmozott üvegcserepek rázásánál is. Ezzel Waskowski 
a leltárszerű számbavétel, a direkt tanulságot hordozó 
receptszerű felfogás minden lehetőségét megszüntette a 
néző számára. A filmesztétikai felfogást visszavetette 
az érzékelés szintjére — a formák, a szín, a ritmus fel
fedezéséhez mintegy a maguk önlétében. Az Alvajárók 
a két előző film szintézisét adja: színes füst és anyag
szerű festék mint tárgyi elem egyaránt jelen van a film
ben. Sőt az anyagszerűség (tehát a plaszticitás) jelentő
sége oly mértékben előtérbe kerül, hogy nem is a fes
tett felületek, hanem maga a festékanyag uralkodik el, 
s a különböző mozgó tachiszta kompozíciók aláfestése 
elektronikus zenével, embert (sóhaj stb.) utánzó hang
hatásokkal. Mindez a kifejezés érvényesítése érdekében 
valósult meg, az értékét vesztett és esztétikai sajátos
ságától megfosztott információval ábrázolással szem
ben. 

Jan Lencia és Walerian Borowczyk közös műveikben 
az ilyen ihletésből fokozatosan a szürrealisztikus ábrá
zoláshoz jutottak el. Egyszer volt (1957, Byl sobie 
raz), A megjutalmazott érzés (1957, Nagrodzone 
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uczucie) és A ház (1958, Dom) című filmjük ennek a 
fokozatosságnak állomása. Az Egyszer volt egy pacni 
elindulását, átalakulását, sorsát mutatja meg. Angyal 
kerül az útjába. Két virággal találkozik, s velük madárrá 
egyesül. Divatlap kivágások állják útját. Majd Caesar-
szobor. Amikor felvillan a szíve, énekelni kezd, s egy 
tv-antennára jut. A Mona Lisánál jobban tetszenek neki 
a gyermekrajzok. Végül látni azokat a szerszámokat — 
ollót stb. — amelyek segítségével mindez előállítható 
volt. Tehát nemcsak az válik élménnyé, hogy a pacni-
ból minden lehet (mintha az egysejtűből kialakulna az 
ember), hanem az alkotókészség, a fantázia is élmény-
hordozóvá alakul. A megjutalmazott érzés álló képek
kel (rajzokkal) teremti meg azt a hangulatot, amely 
hőse érzéseihez szükséges. A kiindulópontul szolgáló 
férfifejhez hamarosan egy női fej csatlakozik, miköz
ben virágok jelennek meg. Amikor pedig csalódottan 
elutazik, akkor hajót, vonatot látni. Mivel nincs szeren
cséje a szerelemben, más lehetőségeket keres magának: 
népi táncot, cirkuszt stb. Felvetődik az öngyilkosság 
gondolata is, a napfogyatkozást néző emberek között, 
akik közül az egyiknek nincs fekete üvege, és sír az 
erős fénytől. A virágok azonban mégis elvezetnek egy 
új nőhöz, a boldogsághoz. A különböző elemek így, 
eredeti összefüggéseikből kiemelve és felsorakoztatva 
mintegy ironizálják eredeti szentimentális jelentésüket: 
a szerelmet és a szerelmi bánatot, amelynek jutalma a 
boldogság. A szerelem nem mint élettény, hanem mint 
konvencionálisan ábrázolt filmművészeti élmény hívta 
ki a kritikát. Ez a kritika A ház című filmben félelme
tes látomássorban valósult meg. A bevezető jelenetben 
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kiválasztódik egy ház, egy ablak, egy nő, majd a nő 
belső, tudati világa jelenik meg. Férfira, sőt érte küzdő 
férfiakra gondol. Ezt a tudatból kiemelt vágyat követi 
a „hétköznapok borzalma". Egy szőke parókát tejes
üveg, pohár, citrom, gyertyatartó vesz körül, amelye
ket a paróka megsemmisít. Ugyanígy a férfiből csak az 
a gesztus marad, amellyel bejön az ajtón és a fogasra 
akasztja a kalapját. A meztelen női testet ugyancsak 
konvencionális családi képek és képeslapok követik. S 
amikor ez a nő megmozdul, akkor a férfi elolvad, el
tűnik a kezei alatt. Ebben a műben a hagyományos 
szürrealista ábrázolás olyan sajátosságai elevenednek 
fel, amelyeknek a filmművészetben meglehetősen szé
les körű érvénye volt. Egy kulcsként szereplő képsor 
után - amely félreérthetetlen utalást tesz a belső világ 
elkövetkező objektivizálására — felsorakoznak azok a 
belső tények, amelyek éppen tudati voltuk miatt nem 
követelnek zárt történetet, hanem önálló tényként fo
kozzák a hatást. 

Ugyancsak a hagyományok felelevenedésére mutat 
Roman Polanski Két ember és a szekrény (1958, Dwaj 
ludzie z szafa) című filmje, bár ez inkább a burleszk 
elemeket használta fel. Összefüggő története is van. 
Két ember egy szekrénnyel bukkan ki a vízből. Villa
mosra nem tudnak felszállni vele. Az étteremből kites
sékelik őket, a szállodába be sem engedik. S mivel pi
henni akarnak, leteszik a szekrényt a járdán, így akarat
lanul meneküléshez segítenek egy nőt, akinek üldözői 
őket verik el. Tovább menve tanúi egy gyilkosságnak. 
Ez az élmény végképpen visszariasztja őket a tengerbe. 
A konformizmus — alig jelképes - kritikája ez a film. 
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Minden rossz elképzelhető a világban - kutya az étte
remben, selyemfiú a szállodában, üldözés, verekedés, 
gyilkosság —, de ez a mindent eltűrő világ nem fogadja 
be a szokatlant. Tadeusz Makarczynski Az élet szép 
(1958, Zycie jest piekne) című alkotásában a mai élet
formát — táncot stb. — mutató híradó felvételeket a 
háború és a pusztulás dokumentumképeivel vegyítette. 
A hang felcserélésével (a háborús képek alatt szól a 
tánczene és a tánc őrjöngése alatt a repülők zaja, a 
bombák robbanása hangzik)- egyszerre érzékeltette a 
közönyt és az ettől nem független veszélyeztetettséget. 
Ilyen expozíció után nem váratlan a film befejező jele
nete: a majom koszorút helyez a Homo Sapiens sírjára. 

Az avantgarde-dá emelkedő műhelykísérletezés Len
gyelországon kívül folytatódott. (Franciaországban ké
szült például Jan Lenica Fej úr (1961, Monsieur Tete) 
és Walerian Borowczyk Renaissance (1964) című 
műve. Lengyelországban a terjes hosszúságú játékfil
mekben sűrűsödtek a kifejezett kísérletező mozzana
tok. 

Tadeusz Koncwiczki A nyár utolsó napja (1958, 
Ostatni dzien lata) című művében megújította a film
beli kamaradrámát. Az egész mű egyetlen helyszínen 
(egy meglehetősen puszta tengerparton), két szereplő
vel, egy fiúval és egy nővel játszódik. Ebben a találko
zásban az író-rendező képes volt visszaadni nemcsak a 
háború miatt magára maradt és bizalmatlan nő drámá
ját, hanem azt az eüdegenedést is, amelyet már a há
ború utáni idők, az aktualitás tett hozzá a problémá
hoz. A belső állapot érzékeltetése érdekében minden 
atmoszférikusán kihasználható dolog jelentőséget ka-
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pott a filmben. Nemcsak az elszálló repülő, a víz, a 
fény, a gyér növényzet, a vezetékek zúgása, hanem 
mindezek változásai is. (Például a film végén a felriadó 
nő keresni kezdi a fiút. Számára — és a nézők számára 
is - egy parti rönk úgy tűnik, mintha a fiú lenne. 
Közel érve derül ki, hogy a fiú már nem kerül elő.) A 
környezet aktivizálódását a belső világ feltárása érdeké
ben szinte ad abszurdum vitte Wojciech Jerzy Has A 
hurok (1957, Petla) és később a Saragossai levelek 
(1965, Pamietnik znalesieny w Saragossie) című filmjé
ben. Az elsőben egy alkoholista festő egy napját látni. 
Azt a napját, amikor elhatározza, hogy nem iszik 
többé. De a film öngyilkosságával végződik, hiszen őt 
mindenki alkoholistának ismeri. S az utca, a kocsma, a 
rendőrség, a lakás stb. már mintha nem is egy konkrét 
város tartozékai lennének, hanem egy külön világé, 
amely nemcsak körülveszi a hőst, hanem predesztinálja 
is a halálra: az emberek meghasonlottak, a kitörés lehe
tetlen. Ebből a világból csak menekülni lehet, és a hős 
elmenekül. A Saragossai levelek még nagyobb lehetősé
get ad a környezet élményhordozó szerepének hangsú
lyozására. A spanyol városban Napoleon tisztje régi írá
sokat talál. Ezeket olvasva visszaemlékezik egy vallon 
kapitány korábbi útjára. A filmben a vallon álmai és 
mások elbeszélései is megjelennek. S miután a külön
böző korok eseményei azonos helyszíneken játszód
nak, ez a helyszín akkor is megváltozik, amikor egy és 
ugyanazon időn belül jelenik meg. Ugyanazok a szik
lák, a fogadó stb. egyre nagyobb érzelmi telítettséget 
kap, amely a félelmetességig fokozódik. 

Mindez azonban már csak a kísérletezés folytatódá-
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sara mutatott és nem a lengyel filmművészet megválto
zására, amelynek olyan reprezentánsai voltak, mint 
Andrzej Műnk, Andrzej Wajda és Jerzy Kawalerowicz. 
Velük kapcsolatban elegendő az ún. lengyel drámára és 
a lengyel filmművészet ezzel kapcsolatos szerepére gon
dolni, hogy világossá váljék a filmművészet pozitív vál
tozása. Egy sokáig elnyomott nép nemzeti öntudata, 
sőt nemzeti büszkesége a történelem folyamán számta
lanszor vált okává olyan ellentmondásos vállalkozások
nak, amelyek már eleve reménytelenek voltak, de ép
pen az önbecsülés követelte meg őket. Andrzej Wajda 
Csatorna (1957, Kanal) vagy Andrzej Műnk Eroica 
(1958) című művei ezzel számoltak le, dezüluzionálva 
az efféle cselekvésekhez vezető hitet, segítve egy reáli
sabb szemlélet kialakulását. S hogy mennyire nem si
kertelenül, azt mutatja Jerzy Kawalerowicz Az éjszakai 
vonat (1959, Pociag) című műve, amely — az egész 
egyetemes filmművészethez képest is — igen korán fog
lalkozott az emberi elidegenedés problémájával, amikor 
hősei önkeresési, „én"-meghatározási folyamatait meg
jelenítette. A film az átlagos emberi önzés kritikáját 
adta. Ezt legtisztábban hősnője mondta ki: „Magunk
nak kell szeretnünk, és a saját szerelmünkben megtalál
nunk a boldogságot, nem pedig csak abban keresni, 
ahogy mások szeretnek minket." Ezzel szinte progra
mot adott a hasonló vizsgálódásokhoz. S ez a program 
éppen azért lehetett kiindulópont a művészeti megúju
lás kereséséhez, mert a film és a valóság megváltozott 
viszonyán alapult, amelyet a belső világ új, a kísérlete
zéstől függő ábrázolási szintje tett lehetővé. Az éjszakai 
vonat nem egyszerűsítette le az emberi magatartásokat, 
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és ezek motívumait nem bízta csupán a társadalmi cso
portjellemzők képviseletére. Nem minősítette a hősök 
konfliktusait egyszerűen a háború következményének, 
hanem egy új, jellegzetes ellentmondást igyekezett fel
tárni, a belső változás szükségességét drámává fogal
mazva. Ezzel legközvetlenebbül csatlakozott a társa
dalmi szituáció alapvető ellentmondásaihoz, csakúgy, 
mint — népi demokratikus országok között a fejlett 
filmművészettel rendelkezők között maradva — a cseh
szlovák film. 

Az illusztrativizmus-sematizmus kiküszöbölésének 
szükségessége idején — hasonlóan a lengyel filmhez — 
formai értelemben a csehszlovák filmművészetben is 
hatottak a korábbi avantgarde hagyományok. (Ezek 
nemcsak az irodalom területén, hanem a filmművészet
ben is megjelentek még a második világháború előtt.) A 
formai mozzanatot önmagában azonban nem lehet ki
terjeszteni a tartalmira. Ezt a csehszlovák filmművé
szetben az ötvenes évek végétől fellépő kísérletezés bi
zonyítja. 

A film művészeti elszegényítésével talán legkorábban 
Vojtech Jasny filmjei — a Vágyak szárnyán (1958, 
Touha) és az Amikor jön a macska (1963, Az prijde 
kocour) — szálltak szembe, formanyelvi vonatkozásban 
a rendelkezésre álló eszközök kihasználásával, műfaji
lag pedig a lírai élmények visszaadásának kísérletével. 

A Vágyak szárnyán négy epizódjában a rendező az 
életkor állomásait használta összekötő kapocsként. A 
lírai törekvések a gyermek- és ifjúkor eseményeit be
mutatva kaptak nagyobb lehetőséget. A gyerekek, akik 
a domb mögött a világ végét sejtik, és oda szeretnének 
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eljutni, csupán cselekvésükkel nem adhattak volna ele
gendő alapot a kívánatos élményhez. Szükség volt a 
természet, a táj, a táj részletei, a madarak és a fény 
kihasználására. Ugyancsak teljes egészében a szabadban 
játszódik a második epizód. Sőt a szeretkezés jelenete 
előtt a patak örvénylő, csillogó vize külön betétként 
önállósodik. 

Az 1963-ig bekövetkezett változások fejeződnek ki 
az Amikor jön a macska című film hangvételében. A 
cirkusszal egy macska jelenik meg a faluban, amelynek 
pillantására mindenki olyanná változik, amilyen — a 
hazugok és hűtlenek lilává, a tolvajok szürkévé, az iri
gyek sárgává, a szerelmesek pirossá. Már maga az ötlet 
mutatja, hogy a formai megújulás mennyire erős volt. 
Akkor, amikor a kritikai művek sora jelent meg, ebben 
a műben nagyobb jelentőséget kapott a meseszerűség 
követelte ábrázolási probléma, mint a koncentrált bírá
lat. 

Az esztétizmus még erősebb jelentkezésére mutat — 
mivel korábban készült — Frantisek Vlácil A fehér ga
lamb (1960, Holubice) című filmje. A tengerparton ga
lambja visszatérésére hiába váró lány és a nyomorék 
kisfiú, illetve a festő barátja, akikhez a sebesült galamb 
kerül, a megértést és a békevágyat fejezték ki. Ezen 
túlmenően a rendező megpróbálta a galamb jelképezte 
világ nagyszerűségét is érzékeltetni, a líraiság felfokozá
sával. Ettől a film jelenetei szubjektív látomások sorai
vá váltak. S ez a sajátosság a csehszlovák filmművészet 
kísérletező irányzatában teljesen általános lett. Akkor 
is megjelent, amikor lényegében dokumentumfilmet 
készített az alkotó. 
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Milos Formán Verseny (1963, Konkurs) című filmje 
például egy zenekari és egy motorversenyt vet össze -
következetesen cserélgetve a két jelenséget bemutató 
részeket. Ennek következtében nemcsak mindennapi 
élmények különböző kifejeződési formái jelennek meg, 
hanem a változás szükségessége is demonstrálódik az
zal, hogy összeegyeztethető az új világ „dübörgő" és 
„zenélő" vonása. 

Az 1963. év a csehszlovák filmművészetben minden
képpen a lendület kezdetét jelentette, s ez kihatott a 
kísérletezésre is. A csehszlovák filmben általában in
kább a teljes hosszúságú játékfilmekben jelent meg a 
kísérletezés, sőt nem egy játékfilm teljes egészében kí
sérletinek minősült. 

Pavel Juracek (Jan Schmind neve alatt) rendezte az 
első teljes hosszúságú kísérletező filmet Kariatidák 
(1963, Postává k podpironie) címmel, amely a kritikai 
hangvételű alkotások között az egyik legjelentősebb. 
Ezért érdemel részletesebb leírást, értelmező utalások
kal. 

A filmet nyitó kariatidák időtlenséget, pontosabban 
nagy időegységet érzékeltetnek. Majd gyerekek men
nek át egy keresztutcán. Eltűnnek, s már mint katonák 
vonulnak visszafelé. Majd gyászolók sora jelenik meg. 
A gyermekkor és a felnövés, illetve a katonahalál jelzé
sét a Kariatidák ezzel igen röviden érzékeltette. A gyá
szolók közül kiválik egy férfi - a film hőse, Jan Herold 
- és ő lép be a kariatidák által díszített kapun. Belül 
olyan folyosón megy végig, amelyet a közelmúlt rek-
vizitumai töltenek meg: jelszavas transzparensek, Sztá
lin-képek stb. A sztálini személyi kultusz „folyosóján" 
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végighaladva Jan népi táncosokhoz jut — ha úgy tetszik 
a néphez - , akik azonban nem tudják megmondani 
neki, hol található az általa keresett Josef Kilián. Az 
egyedül maradt Jan azzal próbálja oldani magányát, 
hogy a kölcsönzőből egy macskát vesz kölcsön. A 
macska azonban nem társaságot jelent, inkább gondos
kodást igényel, ezért Jan másnap visszaviszi. Pontosab
ban csak visszavinné, mert a bolt eltűnt, és senki nem 
tud róla. Semmiféle hivatal nem tud segítséget nyújta
ni, hogy a macskától megszabaduljon. Nem találta meg 
amit keresett, s ellátták valamivel, ami nem felelt meg 
pótléknak sem, a tetejében nem tud tőle szabadulni. 
Ezek után mégis Josef Kilián hivatalát keresi fel. Bár 
sikerül a nagy számú várakozók előtt bemennie, bent 
csak egy telefont talál, amelyen szintén Josef Kihánt 
keresik, aki — mint a segítség egyetlen forrása — miszti
kus alaknak bizonyul. Jan változatlanul a macskával 
kényszerül élni. A vendéglőben meghallgatja azt a be
szélgetést, amely szerint az embert az állattól a fegye
lem különbözteti meg. Megnyugodhat hát, hogy nincs 
segítség, fegyelmezetten el kell viselnie azt, amit segít
ségként kapott, de ami inkább kárára van. 

A film élesen szembefordult a személyi kultusszal és 
következményeivel: a látszatintézkezdésekkel, a prob
lémák megoldatlanságával. A csehszlovák filmművészet 
átalakulása szempontjából azonban nemcsak ennek a 
tartalmi mozzanatnak, hanem a formai kísérletezésnek 
is nagy szerepe volt. A Kariatidák-ban — nem véletlenül 
emlegette alkotója filmjével kapcsolatban Franz Kafkát 
— a rendező egy bonyolult élmény általánosítása érde
kében felhasználta a már önmagukban nagyobb jelen-

374 



téssel telített tárgyi tényezőket. Tehát az alkotó a ki
alakult reagálásoknak megfelelően eleve úgy számolt a 
tárgyi tényezőkkel, mint meghatározott intellektuális 
jelentéshordozókkal, s úgy épített rájuk, mint már ké
szen adottakra. Ennek következtében az egyes részek 
közötti kapcsolat is megváltozott. A hős nem fogta 
össze az eseményeket, hanem a társadalmilag már mi
nősített események sorát járta meg. Ez a sajátos oldott-
ság azonban csak akkor lehetett megfelelő, ha az alap
konfliktus az elidegenedéshez kapcsolódott. Persze az 
újítást nagy mértékben éppen az elidegenedés, mint 
konfliktus megjelenítésének nehézsége ösztönözte. Hi
szen a hős által képviselt negáció miatt cselekményesen 
nem, vagy csak alig jelenhetett meg az elidegenedés 
konfliktus-komplexuma. Természetesen más volt a 
helyzet, ha az elidegenedés vagy elidegenítés a hősben 
átmeneti volt — mint például Zbynek Brynych Az ötö
dik lovas a félelem (1964, A ptay jezdec je strach) 
című filmjében, amelynek hősét, Braunt a német faj
gyűlölet idegenítette el, amikor orvos létére raktáros
nak tette meg. 

Braun véletlenül emancipálhatta magát. Egy sebesült 
ellenálló életét mentette meg azzal, hogy meggyógyí
totta és elrejtette. S mielőtt a Gestapo embereinek ke
zei között megmérgezte magát, ezt az emancipációját 
tudatosította: „. . . orvos vagyok. Most is az vagyok. S 
amíg gondolkozom, ember vagyok. Ezen nem tudnak 
változtatni." Zbynek Brynych azonban nem a háborús 
időkre való visszaemlékezésnek szánta a filmet, hanem 
szélesebb érvényű élményhez igyekezett eljutni. Braun 
önmagát, a saját gyávaságát győzi le egy olyan környe-
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zetben, amely nem kedvez a hősiességnek, hiszen mint 
zsidót őt különösen figyelik. Az akadályozó tényezők 
nem egyszerűen a külső környezet tényei, hanem fe
nyegetettségének olyan forrásai, amelyek belső világá
ban találhatók. Ezért környezete sem önlétében jelenik 
meg, hanem mint szorongásának kivetítődése (szinte 
expresszionisztikusan), és a raktártól, az irodától kezd
ve a lakásán át a kávéház, a kórház stb. képéig vala
mennyi helyiség az őt kivető vagy fenyegető világ ré
sze. 

A festői hatásokra való építés miatt ez a megoldás 
azonban ritmikailag korlátozott. Részben ez az oka, 
hogy a rendező meg sem próbált Braun üldözése folya
mán olyan módszerrel izgalmat kelteni, mint amilyen 
— például a párhuzamos vágás alkalmazásával — a film
művészetben általánosan elterjedt. A feszültség hordo
zója a környező világ újabb és újabb minősége, amelyet 
„őrült" jellege fogott össze. Más alkotók ezzel nem 
elégedtek meg. Jan Nemec Az éjszaka gyémántjai 
(1964, Démanty nőci) és Karel Kachyna Éljen a köz
társaság (1965, At zije republika) című filmjében a kör
nyezet vizuális transzponálását a közbeiktatott emlék
képekkel és elképzelésekkel szakítja meg, ezzel fokozza 
a feszültséget, illetve megteremti a hős minősítésének 
új, kiegészítő síkját. 

Az éjszaka gyémántjai két menekülő fiújának útja 
ugyanúgy az emancipálódást jelenti, mint Braun sorsa, 
ők is a passzív megadásból törnek ki. Ehhez múltjuk 
képei és az az elképzelésük ad erőt, hogy valaha még 
cselekvéseik urai lehetnek. Menekülésük az erdőn, a 
német falun át — egészen addig, amíg öreg német vadá-
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szók elfogják őket — az ember életbe való kapaszkodá
sának gondolatai, érzelmi demonstrálása akkor, amikor 
a test már erőtlen, és megadja magát. A két sík két 
külön világként való ábrázolása tehát Jan Nemec film
jében maximálisan indokolt. Ugyanez Karel Kachyna 
alkotásában némileg szokványosabb. Olin, a film kisfiú 
hőse nemcsak annak tanúja, hogy a morva falu lakói 
hogyan viselkednek a németek menekülésekor és a 
szovjet csapatok bevonulásakor — mennyire gyáván és 
önzőn —, hanem emlékeiben feltámadnak azok a képek 
is, amelyekben rögződött ennek a gyávaságnak a for
rása. Felidéződik benne apja határtalan, soha nem lá
tott öröme és lelkesedése a sikeres lóvásár alkalmával. 
Ezt az emléket veti össze azzal az apai utasítással, 
amellyel a gyerekét a legnagyobb veszélynek tette ki, 
de lovát hite szerint megmentette. Ebben az esetben 
nem két világ megjelenítéséhez kellett a két sík, hanem 
egy világ leleplezéséhez. 

A viszonylatok felbontásának és visszaadásának ezek 
a kísérletei megelőzték a csehszlovák filmművészet leg
jelentősebb alkotásainak megjelenését a hatvanas évek
ben. Elegendő ezzel a változással kapcsolatban az egyik 
kiemelkedő csehszlovák filmrendező — Milos Formán 
— szavait idézni, amelyet az Egy szöszi szerelme (1965, 
Lásky jedné plavovlásky) című művével kapcsolatban 
mondott: „. ... az Egy szöszi szerelme . . . egy helyte
len iparosítás esetén esetleg fenyegető, új falanszter 
veszélyeire próbálta felhívni a figyelmet."98 A rendező 
kétségtelenül lényeges társadalmi problémát emelt a 
filmművészet érdeklődési körébe (olyat, amilyennel 
csak az embert új szinten értékelő társadalom számol), 
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és művészi élmény forrásává tette a nőket foglalkoz
tató ipari környezetben élő kiszolgáltatott lányok sor
sának megmutatásával. 

A fenti vázlatos áttekintés, az ismétlődő utalások és 
a szocialista filmművészet fejlődésével foglalkozó (már 
publikált) írások kétségtelenné teszik, hogy a szocialis
ta országokban (különösen a legjelentősebb filmművé
szeti hagyományokkal rendelkezőkben) az ötvenes 
évek végén és a hatvanas évek elején jelentős filmművé
szeti áramlatok jöttek létre. Ezek abból a megváltozott 
viszonyból nyerték jelentőségüket, amely a filmművé
szet és a valóság között kialakult, s amely mint a leg
fontosabb társadalmi ellentmondások tudatosításának 
vállalása és a filmművészetek ennek megfelelő átalaku
lása jelentkezett. Valamennyi fent említett ország film
művészetében megjelentek a kísérletező irányzatok és 
mozzanatok, abban az értelemben, ahogy ezt a film-
szakirodalom legáltalánosabban értelmezi. Tehát úgy, 
hogy tagadták a korábban létező ábrázolási sajátossá
gokat, felbontották a régi forma-tartalom összefüggése
ket és megteremtették az új ábrázolási lehetőségeket. A 
kísérletező művek legjobbjai segítették a realista művek 
megjelenését. 

Természetesen a szomszédos szocialista országok 
filmművészetében is megvolt a szerepe az árnyalatok
nak, az idősebb generáció előkészítő és átalakító tevé
kenységének, de ugyanúgy, mint a magyar filmben, 
igen jellegzetes és erős irányzatot jelentettek a fiatalok. 
A magyar filmművészet adott fejlődési szakaszán belül 
— a Balázs Béla stúdió, a dokumentumfilm és az animá
ciós film ismertetésén túl — a játékfilm új alkotóinak 
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műveit is figyelembe kell venni, sőt jelentőségüknek 
megfelelően méltatni kell. 

A szocialista filmművészet — mint a magyar film 
életének egyfajta közege — koncentrálta azokat a té
nyezőket, amelyek a fejlődést előmozdították, és an
nak irányt szabtak. Ezért ezek akár előzetes vizsgálati 
szempontnak is tekinthetők a magyar filmművészet fia
talabb generációja műveinek megismertetésénél, még-
inkább sajátosságainak elméleti összefoglalásánál. 
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A RENDEZŐK FIATALABB 
GENERÁCIÓJA 
A HATVANAS ÉVEK 
MAGYAR FILMMŰVÉSZETÉNEK 
LENDÜLETÉBEN 





AZ ÉLETKOR 
MINT ESZTÉTIKAI TÉNYEZŐ 

A hagyományok megkötő ereje 

„Valamennyi holt nemzedék hagyománya lidércnyo
másként nehezedik az élők agyára" — mondta Marx." 
A fiatalabb generáció tapasztalata, tudása csekélyebb, 
de kötöttségei is kisebbek, új iránti fogékonysága (elvi
leg) nagyobb. Mindez a fiatalabb nemzedékre általában 
vonatkozik, de a magyar film fejlődését a hatvanas 
években az is befolyásolta, hogy a fiatalabbak semmi
lyen mértékben nem kompromittálódtak. Az idősebb 
generáció tagjai számos lakkozó, sematikus, illusztratív 
alkotást készítettek, tehát kifejezetten hazug műveket, 
sőt (mint például Kovács András) á filmgyártás irányí
tásában is részt vettek. Ezzel a múlttal természetesen 
leszámoltak, de bizonyos igazolási törekvés mégis meg
maradt bennük, s ez alkotásaikban nemegyszer közvet
lenül is megnyilvánult. A fiatalok mindettől szabadak 
voltak. Az elmúlt időszakra nem úgy néztek, mint álta
luk is alakított (tévedéseik által befolyásolt) történe
lemre, hanem mint életükre, mint ifjúságukra. 

Természetesen a fiatalabb generáció kifejezés túlsá
gosan általános. Zolnay Pál és Jancsó Miklós a többiek
hez képest nem voltak fiatalok, de művészetük 1957 
után bontakozott ki, 1957 után találtak magukra, 
hangjukra, s váltak a filmművészet tényezőivé. Má-
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riássy Félixhez, Makk Károlyhoz, Fábri Zoltánhoz és 
másokhoz viszonyítva tehát fiataloknak számíthatók, 
hiszen még dramaturgiai tevékenységet sem folytattak, 
mint Kovács András vagy Bacsó Péter. Ám Szabó Ist
ván, Gaál István és a többiek nemzedékéhez viszonyít
va egyáltalán nem minősülnek fiataloknak. A kénysze
rű csoportosítás csak az alkotók és alkotások megis
mertetését segíti, összefoglaló értékelésnél nem lehet 
kötelező. Már csak azért sem, mert a magyar film fejlő
dési tendenciái nem oszthatók generációs alapon, bár 
persze megkülönböztető sajátosságok vannak. Sőt nem 
is csekélyek. Például a szerzői film nem véletlenül hódí
tott inkább a fiatalok, mint az idősebb nemzedék tagjai 
között. S ez - a fejlődés időbeli tagozódása mellett -
nem az egyetlen megállapítható különbség, de ehhez 
szükséges a tények ismerete. 
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ZOLNAY PÁL 

Az alkotói út egyenetlensége 

Zolnay Pál a vizsgált filmtörténeti korszak kezdetén és 
végén tűnt ki. Nem számítva a Valentyin Katajev művé
ből készített Karikák című vizsgafilmjét, első rövid
filmje, az Eljegyzés (1959) már feltűnést keltett, s a 
Hogy szaladnak a fák (1967) a korszak egyik legjelen
tősebb műve lett. 

Zolnay Pál több mindennel próbálkozott, mielőtt 
filmrendező lett. Készült közgazdásznak, tengerésznek, 
diplomatának. Végül 1957-ben végezte el a Filmmű
vészeti Főiskolát. Majd többek között Fábri Zoltán 
mellett dolgozott asszisztensként. A hatvanas években 
a televízióhoz szerződött, és ott több — főleg doku
mentum — filmet készített. A teljeshosszúságú játékfil
mek készítését az Áprüisi riadó-val (1961) kezdte meg. 
Majd a Négy lány egy udvarban (1964) következett. Ez 
után került sor a Hogy szaladnak a fák-ra. 

Az eredmények 

Az Eljegyzés irodalmi alapja, egy tárcanovella, az Iro
dalmi Újság 1956. IX. 29-i számában jelent meg, Fejes 
Endre tollából. Olyan író művéről van szó, aki csak egy 

385 



évvel korábban kezdett publikálni, s akinek szemléletét 
erősen befolyásolta, hogy 1956-ig munkásként dolgo
zott, munkások között, a munkások világát ismerve és 
az által ihletve. A novellában a Töpörtyűnek nevezett 
munkás kicsit magára az íróra emlékeztetett. Megkemé
nyítették a lelencévek, a munka, az, hogy csak magára 
számíthat. Egy lánnyal való találkozása újabb csalódást 
hozott számára. A film azonban három évvel később 
készült mint az idodalmi mű, így befejezése oldottabb 
lett: a valóság kritikát gyakorolt Töpörtyű teljes bizal
matlanságán és ridegségén. 

A film első része bemutatja a hőst, Töpörtyű szere
lőt a műhelyben, ahol a munkáján és a madarán kívül 
semmivel és senkivel nem törődik. Minden munkát el
vállal, gyűjti a pénzt, s a munka nem teher számára. A 
feltámasztott csövek, a műhely részletei szinte temp
lomi képekként jelennek meg számára. A második rész
ben Töpörtyű találkozik egy lánnyal, aki felvágottból 
álló vacsoráját fogyasztja egy elárusító bódé mellett, s a 
szerelő arra menve ezt véletlenül kilöki a kezéből. 
Igyekszik ügyetlenségét jóvá tenni — tetszik is neki a 
lány - , meghívja tehát a közeli önkiszolgáló büfébe 
vacsorázni. Ott dicsekvően beszél munkájáról, takaré
kos életmódjáról, és ennek pénzbeli eredményéről. A 
véletlen találkozás hangulatos együttlétté válik, amely 
a vacsora utáni sétában teljesedik ki. Ezt annak észle
lése szakítja meg, hogy Töpörtyűnek elveszett a tár
cája. Bár a tárcát megtalálják, a lány rájön, hogy a fiú 
őt gyanúsította, s elhagyja Töpörtyűt, aki tele keserű
séggel, megsemmisülve marad magára, hiszen megérezte 
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a társra találás a megértés és megbecsülés örömét, amit 
munkatársaitól soha nem kapott meg. 

Az Eljegyzés-nek különösen két sajátossága szembe
szökő. Egyik, hogy hőse a társadalmi közvélemény ál
tal akkor elfogadott, megszokott, sőt megkövetelt ma
gatartás helyességét nem pozitíve bizonyítja. Az ellen
forradalom utáni konszolidáció kihatott az emberi kap
csolatokra is: a személyi kultusz hibáiban gyökerező 
bizalmatlanság, bezárkózás felengedett. Ezek között a 
körülmények között a film hősének gyanakvása és bi
zalmatlansága saját magára ütött vissza, megfosztotta 
őt magánya feloldásának lehetőségétől.. 

Másik sajátosság, hogy az Eljegyzés megpróbálkozott 
hőse világának láttatásával, egy szubjektív világ bemu
tatásával. A műhely többé már nem műhely, hanem a 
fiút körülfogó magányosság szférája. Később az esti fé
nyek megsemmisítik a korábbi világot, és a puhán 
összezáró sötétség ígéretet hordoz. Ezt azonban fel
váltja a haj nah szürkeség szomorúsága, a magánynak 
megfelelően. 

A két sajátosság következtében Töpörtyű nem egy
szerűen szerelő, a környezet nem egyszerűen műhely, 
utca, étterem a néző számára. A hős és környezete a 
filmművészet eszközeivel vonatkoztatott, aktív hatást 
gyakorló tényezővé változott, túllépve az egyszerű in
formáláson. Mindez a hős szubjektumával való azono
sulást segítette, belső világát fejezte ki. Az Eljegyzés is, 
mint a vizsgált szakasz legjelentősebb filmtényei, a bel
ső ábrázolás problémáját állította az érdeklődés közép
pontjába, illetve oldotta meg azt a filmek zöménél ma
gasabb szinten. 
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Egy néhány perces rövidfilmben sikerült az alkotó
nak olyan élményeket, s azokkal együtt olyan eszmét 
kifejezni, amelyet a hagyományos ábrázolás sajátossá
gaival leszámolni nem tudó teljes hosszúságú játékfil
mek nem tudtak megadni. A belső világ, a belső maga
tartás bevonása az ábrázolásba teljesen új lehetőségeket 
nyitott. Ezeket a lehetőségeket könnyebb volt kihasz
nálni rövidfilmben, amelyben egyetlen érzelemre kon
centrálhatott a rendező. A játékfilmekben a dramatur
giai képlet megváltoztatásához többre lett volna szük
ség. De sem Oláh László novellája 1961-ben, sem Soly
már József forgatókönyve 1964-ben nem adtak olyan 
ösztönzést, mint Fejes Endre írása. így az Áprilisi riadó 
és a Négy lány egy udvarban nem jelentett továbblé
pést a magyar film történetében. A harc a megszerzett 
földért a felszabadulás után, és egy tanítónő csalódása 
egy kalandban nem önmagában bizonyult kevésnek, 
hanem ahhoz képest, amit a magyar film ekkorra már 
produkált. (1961-ben készült például Makk Károly 
Megszállottak című filmje, amely képes volt kitapogat
ni az új ellentmondásokat.) Zolnay Pál televíziós mű
ködése azonban haszonnal járt, mert a Hogy szaladnak 
a fák (1967) nemcsak a rendező alkotási eredménye 
lett, hanem a magyar filmművészeté is. 

„Hogy szaladnak a fák" 

Talán van jelentősége annak, hogy a Hogy szaladnak a 
fák című filmet Zolnay Pál nemcsak rendezte, hanem 
— Módos Péter mellett - írta is. Ez nem a szerzői film 
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elvont dicsérete miatt érdemel figyelmet (sőt éppen ez 
a film bizonyítja, hogy túlságosan szűk a szerzői film
nek valamiféle életrajzi értelmezése), hanem a dramatur
giai változások miatt. 

A történet - szokványos értelemben — igen sovány. 
Simon, aki történészként végezte el az egyetemet, a 
Balatonon nyaral, mulatozik, majd éjjel hazamegy szü
lőfalujába a nevelőszüleihez. Tizenegy éve nem járt ná
luk. Nevelőapja már nem él, nevelőanyja, Lina néni 
fogadja. Nála tölt néhány napot. Lina néni a termelő
szövetkezetben dolgozik, így Simon a téesz életévei is 
megismerkedik. Majd a csatkai búcsúba kíséri az öreg
asszonyt, aki visszafelé rosszul lesz. így Simon a teme
tés után tér vissza a városba, néhány, a ráhagyott öreg 
házból elhozott holmival. 

A találkozás Lina nénivel, a halastóról álmodozó 
Misa agronómussal stb. azonban az események külső 
vonalát jelenti. Simon megváltozva, egy változás drá
mai küzdelme után utazik haza, és ezt a drámát nem 
lehet egyszerűen a külső eseményekkel megmagya
rázni. Nem külsőséges összecsapásokból áll. 

Lina nénit (Kis Manyi) csak a premier plán emeli ki, 
amint megy Simonnal az utcán, s úgy mondja neki: 
„Azért Simon, mi nem ezt érdemeltük tőled. . . te pe
dig azt sem kérdezed, hogy vagy vén bolond." Sokkal 
szemrehányóbb ez így, mint egy nagy jelenetben. Ami
kor Misa beleálmodja a tájba a halastavat, a táj ad reali
tást az álomnak, s az álom ad emelkedettséget a tájnak. 
Balra háttal ül Simon, jobbra lent szemben Misa, majd 
egy domb. A mélység kihasználása adja a fokozott rea
litást, és Misa „ügyetlen" játéka, amint a halastavat 
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mutatja, „lebegővé" teszi az egészet. Simon — és vele a 
néző — nem tud nem figyelni erre a „bemutatóra", 
együtt érez az agronómussal. Misát a film magánéleté
ben is bemutatja, s ott is túlzás, torzító felnagyítás 
nélkül. Misa álmodozásában dac is van, mert felesége 
elvágyik innen. Felesége, Jutka később így nyilatkozik: 
„Nem tudom elviselni ezt a falut. . . Azt hittük, ámu
latba fogjuk ejteni a világot — a csodatévő házaspár. . . 
Ma már senkinek sem jut eszébe, hogy én is agronómus 
vagyok." S mikor Simon jelenlétében együtt látni férjé
vel, ahogy elmennek egymás mellett, abból nyilván
valóvá válik, hogy nincs semmi közük egymáshoz. Szin
te ténferegve, szótlanul kerülgetik egymást többször is. 
Szécsényi Ferenc kamerája balra oldalra kocsizással, 
majd visszatéréssel (és persze közbeiktatott schwenk-
kel) hangsúlyozza az egymás mellett való elcsúszást, a 
kapcsolat lehetetlenségét. De ugyanakkor bizonyos 
összezártság, összetartozás is érzékelhető. Ezt később 
Misa így fejezi ki: „ö t év alatt többet küszködtem a 
megyével, a tanáccsal, elnökkel, tagsággal, mint a föld
del. . . Jutka nem szeret. . . akkor miért nem megy el? 
Mert tudja, hogy nekem van igazam." Azt, hogy milye
nek ezek az emberek, Lina néni kétségbeesett sietsége 
mutatja, amikor elalszik, és késve indul munkába. Si
mon teljesen értetlenül nézi ezt a szerinte bagatell do
log miatti kétségbeesést. Lina néni számára ez nem a 
munkával, hanem saját méltóságával, önérzetével függ 
össze. Ez után a rész után már a csatkai búcsú jelenete 
következik. Lina néni szomorú arca fel-feltűnik. Szo
morú, mert kicsit későn nyílt lehetősége erre a búcsúra. 
S mert beteg is már. A vásári zenével kevert szentbe-
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szédből is olyan mondat emelkedik ki, amely a múltba 
utalja a hallgatóságot: „.. . ugye drága testvéreim, tu
datában voltatok, hogy miért jöttünk ide." Lina néni 
sajnálkozva fordul a Simon által eldobott műanyag po
hár után. Mintha a tárgyaktól — azokon keresztül a 
világtól — búcsúzna. Ez folytatódik hazafelé menet az 
autón, de ott a fák koronájának fel-felbukkanását tar
kítják az asszonyok, Ádám, Simon bevágott premierjei 
is. A ritmus felfokozódik, a fák elsuhannak, majd egy 
fakorona kimerevedik. S a következő jelenetben Ádám 
ássa a sírt. Ez a manuális sírásás nem egyszerűen fizikai 
munka. Az alulról fényképezett, felmagasodó, arccal 
előtérbe került féfialak, aki ugyanúgy tartja a kapcsola
tát a földdel, mint Misa tartotta a halastóról beszélve, a 
búcsú, a fájdalom, az elszakadás érzelmeit hordozza. 
Ez után az élménysor után teljesen érthető Simon ma
gatartása a vonaton, amikor az érdeklődő lány 
kérdésére a ráhagyott házról azt mondja, hogy meg
tartja. Az általa elhozott tárgyak is a házat, az életet, 
az embereket képviselik. Azokat, akiket a néző Simon
nal együtt ismert meg, s akiktől Simonnal együtt válto
zott mássá. Következésképpen Simon átalakulása a 
film folyamán a néző átalakulásával egyenlő. A fizikai 
környezet és az emberek hallatlanul szoros egységét a 
rendező az operatőrrel együtt valósította meg, s itt van 
szerepe annak, hogy Zolnay Pál a film egyik írója is 
volt. Simon egy dologi világba ütközik bele: kapáló 
asszonyok, a disznókkal való vesződés, a halastó helye, 
a ház konkrét környezete stb. Azok az emberek, akik
kel találkozik, ebben a dologi világban élnek, ehhez 
kapcsolódnak álmaik, ezen tudnak változtatni. Olyan 
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emberek, akik munkájukkal, életükkel álmodoznak, és 
valóra váltják álmaikat. Ezekhez képest Simon pozití
vumajóval kevesebb, de nem kevés: a rádöbbenés élmé
nye, a megváltozásra való készség fejlődik ki benne. 

Mindez a dramaturgiai konstrukció változását, meg
újulását is mutatja. A drámai jellegű — konfliktusigé
nyes — filmművészetnek korábban nagy ábrázolási 
problémát jelentett a pozitív hősök megalkotása, az 
egyszerű dolgozó emberek pozitív esztétikai minősí
tése. Lina néni és Misa alakjában Zolnay Pálnak ezt 
sikerült megoldania. Filmje nem nélkülözte a konflik
tust. S ez nemcsak Misa és Jutka csalódottsága között 
feszült, nem is Lina néni csalódottságában nyilvánult 
meg Simon magatartása miatt. A Hogy szaladnak a fák 
alapvető konfliktusa belső konfliktus: az eredeti kör
nyezetétől elszakadt Simon beleütközik a mindenna
pok dolgos életébe, másfajta emberek közegébe. Ez 
azonban csak az egyik oldalról jellemzi a filmet. A má
sik oldalról hangsúlyozni kell ennek a közegnek szinte 
dokumentális kőzvetlenségű, mindenfajta túlzástól, 
torzítástól mentes ábrázolását, életszerűségét. A ma
gyar film fejlődése szempontjából mindkét tényezőnek 
igen nagy jelentősége volt. 

392 



JANCSÓ MIKLÓS 

A változás előtt 

Jancsó Miklós már 1951-től részt vett filmkészítésben, 
illetve önállóan készített riport- és dokumentumfilme
ket. Jelentős művésszé csak a hatvanas években ért, s 
művészete átalakulásának jegyei sem mutatkoztak meg 
1957 előtt. Ennek egyik oka, hogy korábban a körül
mények nem voltak alkalmasak mindannak kifejezé
sére, amelyet ifjúkora és tanulmányai során felhalmo
zott. Saját visszaemlékezése100 szerint ennek az él
ménygyűjtésnek több csomópontja volt. 

Erdélyből származott, tisztviselő családból. Apja szé
kely, anyja román. Középiskolai tanulmányait Székes
fehérvárott a katolikus gimnáziumban végezte. A regős
cserkészeknél kezdett ismerkedni azokkal a problémák
kal, amelyekre a népies mozgalom hívta fel a figyelmet. 
A népiesek mozgalma iránti érdeklődés kolozsvári jo
gász korában még fokozódott. A jogászi pálya megszo
kott életutat ígért, de Jancsó Miklós azért járt jogra, 
mert színházrendezői vágya nem teljesülhetett. így ért
hető, hogy jogászként néprajzot és művészettörténetet 
tanulmányozott az egyetemen, s hogy elkísérte Móricz 
Zsigmondot erdélyi útján. 

Szándékosan késleltette tanulmányait — így 1944-
ben avatták doktorrá —, majd nővérénél, Székesfehér-
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várott húzódott meg, de a bevonulást mégsem tudta 
elkerülni. Fél évet töltött hadifogolyként Leningrád
ban és Karéliában. 

A felszabadulás után Muharay Elemér ének- és tánc
együttesének titkára, majd hamarosan az együttes által 
szervezett kollégium igazgatója lett. Ennek feloszlatása 
után került a Horváth Árpád kollégiumba, illetve a 
Filmművészeti Főiskolára. A Horváth Árpád kollégium 
vezetői közül ebben az időben Kovács András és Fehér 
Imre is kolozsváriak és hajdani cserkészek voltak, a 
kapcsolat könnyen létrejött velük. Jancsó Miklós osz
tálytársai Mészáros Gyula, Koza Dezső, Badal János, 
Takács Gábor voltak. Kovács András, Bacsó Péter, 
Makk Károly, Révész György, Fehér Imre, Nádasy 
László, Banovich Tamás egy osztállyal előzték meg. A 
tanulásra azonban az átmeneti időszak kezdeti volta és 
forradalmi lendülete nyomta rá a bélyegét, csakúgy, 
mint a NEKOSZ-mozgalomra, amelynek tagjai közben 
dolgoztak is. 

Jancsó Miklóst kezdeti lendületéből még a Rajk-per 
sem tudta kimozdítani. Csak amikor - főleg a „közel 
kerülni az élethez" romantikus elv alapján — híradós 
lett, akkor tűntek szemébe a visszásságok. Ezután szü
lettek első olyan kísérletei, amelyekben megpróbált 
szembenézni a problémákkal, de ezért 1953-ban majd
nem kizárták a pártból. 1956 őszén és telén Kínában 
volt riportfilmet készíteni. Az 1956 utáni első filmje 
1957-ben készült, A város peremén címmel. A filmet 
József Attila verse nyomán Somló Tamás operatőr 
részvételével készítette. Ugyancsak Somló Tamás köz
reműködésével készítette egy év múlva a Derkovits 
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Gyula című filmjét, majd első teljeshosszúságú játék
filmjét — A harangok Rómába mentek (1958) címűt - , 
amely azonban nem jelentette a rövidfilmekkel való 
szakítást. 

Külön tanulmány tárgya lehetne, hogy a riport- és 
dokumentumfilmeket készítő Jancsó Miklós művésze
tében hogyan mutatkozott meg, illetve hogyan jött 
létre az a Jancsó Miklós, akit későbbi teljes hosszúságú 
játékfilméi jellemeztek. Bizonyos alkotói egység termé
szetesen kimutatható, de ez nem abszolút. Ennek elle
ne hat a filmművészetben történetileg (s nem csak mű
vészeti okokból) bekövetkezett elkülönülés az egyes 
filmfajták között, és a forgatókönyv nagy szerepe a 
játékfilmen belül (kivéve persze, ha a rendező maga írja 
a forgatókönyvet, illetve annak alakításában aktívan 
részt vesz). Jancsó Miklós művészi egyéniségének kiala
kulásában nagy szerepe volt a műfajok elkülönítő hatá
sának is. Az ötvenes évek végén jelentkezett játékfil
mekkel, s ettől az időtől kezdve rövidfilmjei is közeled
tek a játékfilmhez. 

A harangok Rómába mentek forgatókönyvét Galam
bos Lajos és Szilvási Lajos írták. Galambos Lajos a já
tékfilm készítéssel is foglalkozó Budapest Filmstúdió 
dramaturgjaként vett részt a munkában, Szilvási Lajos
nak pedig erre az időre (1956-ban) már megjelent a 
második világháborúval foglalkozó regényciklusának 
első része, a Fény a hegyek közt. A film azt választotta 
alapul, hogy a legjobb szándékú kompromisszum sem 
képes elsimítani azt a konfliktust, amit csak a harc 
oldhat meg. A fél karjára béna latintanár, Tibor, igyek
szik mindent megtenni, hogy gimnáziumi osztályát (és 
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az ugyancsak oda járó Péter öccsét) megmentse a front
ra vezényléstől. Amikor a sáncásás stb. sem segít, akkor 
maga vállalkozik arra, hogy összegyűjti és a frontra vi
szi az osztályt, cserében Péter felmentéséért. A fiúk 
azonban, akik közben a partizánokkal is kapcsolatot 
találtak, a harcot választják. Tibor számára sem marad 
más. Életét adja, amikor a hiányzó négy fiú után men
ve harcba keveredik egy tábori csendőrrel és a néme
tekkel. A filmet az orosz csapatok támadása és a nagy
szombaton megszólaló harangok zengése zárja le. 

Vannak időszakok (ezt jelzi Jézus halála, a harangok 
némasága), amikor nem az egyéni minőség és a szándék 
számít, hanem a tett, amikor az egyént közvetlenül és 
elkerülhetetlenül méri meg a társadalmi helyzet. S en
nek a mérésnek az eredményeként esztétikailag sajátos 
kép alakul ki a filmben. Jancsó Miklós nagy súlyt he
lyezett arra, hogy a latintanár alakja (Gábor Miklós) 
necsak egyszerűen rokonszenves legyen, hanem becsü
letes, tisztességes, emberséges vonásai is hangsúlyozód
janak. (Ennek következménye lett a szentimentális 
vonás. A sokfajta pozitívum logikája túl egyszerűen vit
te át az ellenállók táborába azt a Tibort, aki éppen ezt 
nem kívánta.) A rendező és az operatőr már az első 
képsorban nyilvánvalóvá tette azokat a körülményeket, 
amelyek az átlagos emberi pozitívumoknak a szokástól 
eltérő helyet jelölnek ki. Füstölgő gyertyák és kereszt 
vezetik be a filmet (amelynek története nagycsütörtö
kön kezdődik), s ez után látni a gimnazistákat, amint 
Tibor vezetésével fedezékásás közben latint gyakorol
nak. Még a fordítás szövege („semmi tehát a halál") is 
aláhúzza a helyzet különleges voltát. Jana, a táborból 
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szökött lány szintén templomi szobor mellett tűnik fel. 
Az 1958-ban szokatlan képi társítások és hangsúlyozá
suk (a nagycsütörtök, illetve nagypéntek jelentéstartal
mával együtt) eleve a feltámadás varasát (a harangok 
visszatérését) exponálták. De milyen körülmények vál
tak uralkodóvá, ha Tibor becsületessége, tisztessége 
semmivé vált bennük, s nem hozhatták meg a feltáma
dást? A tanár pozitívumai és a környezet abszurd mi
volta egymást értékelték a filmben, úgy is mint az 
adott körülmények között visszájára forduló emberi 
pozitívumot, s úgy is, mint a körülmények tarthatat
lanságát, lerombolásuk szükségességét. 

A kezdetben vállalt jelzésekre és utalásokra azonban 
a továbbiakban a film nem támaszkodott eléggé, s a 
külső harchoz való eljutásban nem érzékeltette a belső 
küzdelmet. Mégis nyilvánvalóvá tett valamit az esztéti
kai minősítés — a harc szükségessége és esztétikai dicsé
rete — és a hős, Tibor összefüggésének bonyolultságá
ból, illetve a magyar filmművészetnek abból a készségé
ből, amellyel ennek a bonyolultságnak visszaadására 
vállalkozni mert. 

Szinte A harangok Rómába mentek-bői nőtt ki a 
Három csillag (1960) első - Jancsó Miklós által rende
zett — epizódja, amelynek írói között ugyancsak meg
található Galambos Lajos, és főszereplője szintén Gá
bor Miklós volt. 

Márkus Imrét, egy hadiüzem dolgozóját halálra ítélik 
szabotázsért. Megígérik, hogy megmenekül, ha sztráj
koló munkatársait visszatéríti a munkához. Márkus vál
lalja ezt a feladatot, de kint a hegyen ellenállásra buz
dítja társait, s ezért a tettéért életét adja. 
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Tematikailag ez a cselekmény 1960-ban semmi újat 
nem adott, sőt szinte pontosan egybeesett az előző év
ben Máriássy Félix által készített Álmatlan évek egyik 
epizódjával. Jancsó Miklós azonban nem egyszerűen 
egy hőstettet kívánt megrajzolni. Ebben az esetben a 
filmnek nem feszültsége, hanem példamutató hatása 
lett volna. Márkus a filmben nem élet és halál között 
akar választani, hanem a bezártságból szeretne kitörni, 
és kiteljesíteni harcát. Ezért hangsúlyozza a film - a 
felső gépállással szinte ketrecnek mutatva - cellája 
szűk világát (Hildebrand István operatőr mellett ebben 
a filmben volt először operatőrasszisztens Sára Sán
dor.) S Márkus hegyre vezető útja ezért egyfajta kisza
badulás, előbb a cellából és a település házai közül, 
majd a füst és a sár világából. A hegyen szinte felma
gasztosul a szabad térségtől, az ég közelségétől, s ott 
nem is tehet mást (a film képi világa alapján), mint él a 
kitörés lehetőségével, amellyel lendületbe hozza társait 
is. 

A harangok Rómába mentek-ben Jancsó Miklós a 
hős és a körülmények bonyolult kapcsolatával, az esz
tétikai minősítés nehéz feladatával nézett szembe. A 
Három csillag-ban A harangok Rómába mentek hiá
nyosságának kiküszöbölésével próbálkozott: a film
művészet sajátos eszközeinek tulajdonított rendkívüli 
szerepet a hős belső drámájának megteremtésében. 
Olyan belső drámában, amely nem irodalmi módon ex
ponált, következésképpen nem képzelhető el a film
művészeti megvalósítás nélkül. 

A Harangok Rómába mentek és a Három csillag kö
zött készült Jancsó Miklós Halhatatlanság (1969) című 
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rövidfilmje, amely hatott a Három csillag-ra. A Halha
tatlanság című filmjével Jancsó Miklós a mártírhalált 
halt Goldman György szobrásznak kívánt emléket állí
tani. Ezt azonban nem a szokványos módon tette — 
művei passzív bemutatásával, pályatársai, barátai meg
szólaltatásával stb. —, hanem a szobrász művészete és 
élete élményének felkeltésével. 

A film Goldman önarcképével (szobrával) kezdődik, 
majd csillagok tűnnek fel, amelyek közeledve lángokká 
válnak, s ezeket egy vaskesztyűs kéz oltja ki. A beveze
tést füst köti össze a továbbiakkal: csonka fák bonta
koznak ki, és egy felemelkedő férfi agyagot formáz. A 
munkafolyamatba egyre szélesedően Goldman György 
alkotásai épülnek be, és az egész életképekkel fonódik 
össze (csók, szoptatás, gyerekek stb.). Az életképek 
egyre inkább a mozgalom eseményeinek (röplapterjesz
tés stb.) adnak teret. Majd a földgömb jelenik meg füs
tölögve, s utána a mindent és mindenkit elborító sár. 
Végül újra a vaskesztyűs kéz. Eközben végig visszatérő 
mozzanat Goldman György képe. 

A rendező mindezt füst- és fényhatásokkal, versek
kel és zenével valósította meg. A szobrok beleolvadnak 
a valóságba (vagy abból kelnek ki), és egységes élményt 
adnak a valóság eseményeivel. 

A néző nem a hasonló tárgyú népszerű tudományos 
filmekből ismert képet nyer Goldman Györgyről. Élete 
és művészete élményét a kettő egységében kapja meg, a 
filmművészet sajátos eszközei által felfokozva. Mind
azok, amiket Jancsó Miklós mutatott, külön-külön 
szinte alig jelentettek volna valamit a nézőnek, alig lép
ték volna túl a szokványos ábrázolási sémát, de együtt, 
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és a fény-árnyékkal összeötvözve, hatótényezővé emel
kedtek. S bár a hatást zavarták az olyan megoldások, 
mint a vaskesztyűs kéz, a kísérletezés iránya termé
kenynek bizonyult. A Halhatatlanság-ban olyan világot 
látni, amilyent Goldman György művészetén keresztül 
Jancsó Miklós észlelt. 

Az ábrázolás új útjait keresve Jancsó Miklós a doku
mentumfilm lehetőségeinek fokozottabb kihasználása 
felé fordult. A hatvanas évek elején ezt két filmjében, 
Az idő kereké-ben (1961) és az Alkonyok és hajnalok 
(1961) a játékfilm eszköztárának hatása alatt tette. 
Az idő kereke a galgahévízi iskolások egy csoportját 
mutatja meg, amint együtt énekelnek és táncolnak az 
idősebb, népviseletet hordó asszonyokkal, majd torna
ruhára vetkőzve hozzáfognak a testgyakorláshoz. 

A filmmel kapcsolatban nem annyira meglesésről — 
vagy megleshetőségről lehet beszélni, mint inkább a 
szimbolizálás folyamatáról. A két generáció életformá
jának különbözősége, egy új életforma megjelenése a 
faluban csakúgy nyilvánvalóvá vált a filmben, mint a 
hagyományok átvétele. Ez a mű mégsem egy jelenség 
spontán lényegmegnyilvánulásának meglelése. Ennek 
oka az atmoszféra hiánya. 

Az egyetemes filmművészetben akkor uralkodó 
cinema direct áramlataihoz tartozó irányzatok jelentős 
része atmoszférikus ábrázolást alkalmazott, sőt voltak 
olyanok is (például a Free Cinema egyes alkotásai), 
amelyek csak ezzel tűntek ki. Ezt azért tették, hogy 
megteremtsék a hitelességet, és az életszerűséggel bizto
sítsák a hatást. A filmek nemcsak a viszonylatok teljes
ségét igyekeztek visszaadni, nemcsak az összefüggése-

400 



ket őrizték meg, hanem gyakran a cselekvéssel azonos 
erőt tulajdonítottak az emberi és a tárgyi környezet 
részletezésének, leírásának. Oly mértékben, hogy ezek
hez képest a drámai végkifejlet inkább csak orientá
cióul szolgált. Ebben az esetben az élet kis tényei nem 
azért jelentek meg a filmekben, hogy feltárják lényegü
ket - még kevésbé, hogy ezt látványosan tegyék —, 
hanem a világ és a film világának részeiként váltak ha
táshordozóvá. Nem az akció, hanem a létezés részesei 
voltak. S ez a valóságos eseményre ugyanúgy vonatko
zott, mint a filmművészet sajátos eszközeire, amelyek 
szintén nem szervezték az apró tényeket egy nagy drá
ma elemeivé. 

Bár Jancsó Miklós filmje vállaltan zsánerkép, tehát a 
lét egy részét a maga teljességében kellene visszaadnia, 
valójában az idősebb generáció és a tanulók csoportjá
nak kiemelése és összevetése nagyon is hangsúlyozott a 
maga leszigeteltségében, párhuzamában és kontrasztjá
ban egyaránt. S bár a tornászásban megmutatkozó kü
lönbséget a felvevőgép hangsúlyozza ennyire, az idő
sebb csoport tagjai úgy reagálnak rá, mintha számukra 
is ennyire nyilvánvalóan tárulna fel a lényeg. Ez pedig a 
mesterkéltség hatását kelti. 

Az Alkonyok és hajnalok című film sem mentes et
től a vonástól. 

A film elején egy megbéklyózott ló ficánkol — hiába 
próbál száguldani. Majd a parasztcsalád tagjai (szülők, 
két gyerek, nagyszülők), két kocsin, összes holmijukkal 
elindulnak a tanyáról. Traktor száguld el mellettük. 
Aztán három motorkerékpározó paraszt üdvözli őket. 
Vadászni voltak. A gyerekek figyelmét hidroglóbusz, 
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egy kerékpározó fiú, majd a fagyialtos kelti fel. A fiú 
rágógumira cseréli fagylaltját. Utána a család beköltö
zik az új falusi házba. Végül a paraszt fájdalom nélkül 
nézi, hogyan rombolják le a tanyáját. S a ló béklyó 
nélkül, szabadon fut. 

Mindezt külön hangsúlyozott hangulatteremtő rész
letek egészítik ki. A film elején a szél cibálta fák, a 
tanya nyikorgó ablaka, repedt fala, a síró öregasszony. 
Ezzel a csirkéket kergető és összefogdosó két gyerek 
vidámságát állítja szembe a film. Útközben tető nél
küli, lakatlan tanya, kereszt és harangláb mellett men
nek el. Ez után jön a traktor, a motorkerékpárok, a 
hidroglóbusz. Az új házba költözést ivás kíséri, a ga
lambok barátkozása az új tetővel. A paraszt már a kö
zös munka résztvevőjeként nézi régi házának pusztulá
sát, s mosolyogva üdvözli a mosdó traktorost. 

A tanyáról falura, az egyéni életformából a kollek
tívába kerülő család úgy reagál a szembeállított kétféle 
vüágra, mintha maga is a film szélsőségén keresztül ér
zékelné azt. Mintha végigkísérhetné a szimbolizálásnak 
azt a folyamatát, amely a megbéklyózott majd — a 
tanya lerombolásával — elszabaduló ló, a pusztuló ma
gányos házak és a falusi élet új jellemzői között van. 

Ezek a vonások a hagyományokhoz kapcsolódnak, 
de nem kizárólagos jellemzői az Alkonyok és hajnalok
nak. A változás igényét jelzi, hogy a film nem tételen
ként illusztrálja, hanem emberi szubjektumhoz kap
csolja a kontrasztot. Sok alkotás mutatta meg külsősé-
gesen az egyéni gazdálkodás nyomorúságát, szembe
állítva a kollektív gazdálkodás gépeivel, hatalmas táblái
val. A jelenséghez az ember életformája felől közeledni 
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nemcsak újnak, hanem termékenynek is bizonyult. 
Jancsó filmje nem bízott többet a (szimbolizálással erő
sített) külsőségekre, mint azoknak az asszociációknak a 
kiváltását, amelyeket a néző az életben szerzett. 

Az effajta ábrázolás a dokumentumfilmet a riport
filmhez közelítette, mert egy meghatározott valóság
darab — és nem egy általános tétel illusztrálása — vált 
fontossá. Tehát a korábban uralkodó, kizárólagos de-
duktivitás helyét egyre inkább elfoglalta az induktív 
módszer. A kapott eszme és élmény szorosabban kötő
dött a bemutatott valósághoz. Pontosabban a valóság 
vált elsődlegessé (mégha el is játszatták valakikkel, 
mint az Alkonyok és hajnalok esetében), nem pedig a 
belőle kiemelt tétel. 

Az 1957 előtti, meglehetősen jellegtelen riportfil
mek után Jancsó Miklós előbb a filmművészet sajátos 
lehetőségeinek felfedezésével próbálkozott, szemben az 
illusztratív-sematikus művek elszürkült ábrázolásával, 
majd az emberi belső világ tanulmányozása kötötte le 
érdeklődését. Ez utóbbinak azonban főleg a játékfilm 
biztosíthat teret. S mivel a kor követelményei előtérbe 
hozták a pszichológiai ábrázolás mélyítését, művészeté
ben egyre alkalomszerűbbek lettek a dokumentumfil
mek. Megjelent viszont a játékfilmek olyan sora, amely 
a jancsói arculat kialakítója és képviselője volt. Az ide 
tartozó filmek a hatvanas évek közepének filmtörténeti 
korszakhatárán belül az Oldás és kötés (1963), az Így 
jöttem (1964), a Szegénylegények (1965), - közben 
egy rövidfilm, a Jelenlét (1965) —, a Csillagosok, kato
nák (1967) és a Csend és kiáltás (1968). 
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„Oldás és kötés" 

Lengyel József novellájának, az Oldás és kötésnek hőse 
Járom doktor. Sorsa hasonló vonásokat mutatott azzal 
a korosztállyal, amelyhez Jancsó Miklós is tartozott. A 
rendező nem véletlenül ismerte fel a maga és korosztá
lya problémáit az írásban. Jancsó Miklós főiskolásként, 
népi kollégistaként bizonyos lehetőségeket kapott. Ez 
a számára biztosított lehetőség egyáltalán nem volt ki
vételes. De élve a lehetőséggel, sem maga, sem társai 
nem kerülhették el azokat a hibákat, amelyekkel a kor
szak egyre inkább terhes lett. Valamivel a Rajk-per 
után, majd híradósként a falvakat járva, el kellett kö
vetkeznie a valóságra való rádöbbenésnek. Jancsó Mik
lós később így vallott erről: „A mi korosztályunk a 
szocialista építés hőskorának volt a törzsgárdája. Teljes 
hittel és lelkesedéssel tettük, amit tettünk: nekünk leg
személyesebb ügyünk volt minden, ami akkor az or
szágban történt. Ezért is okozott számunkra nagy meg
rendülést annak felismerése, hogy az alapvetően helyes 
törekvések mellett milyen súlyos hibákat követtek — 
követtünk — el. Ahhoz, hogy mi folytathassuk művészi 
pályánkat, ezeket a súlyos felismeréseket is meg kellett 
emésztenünk."101 „Lengyel József egyszerű és klasszi
kus történetét oly módon bontakoztattam ki, hogy ab
ban a magam átélt és megismert tapasztalatai is helyet 
kapjanak. . . Ez bizonyos mértékig nemzedékem lelki
állapota volt abban az időben, amikor a filmet forgat
tam. Az elmúlt húsz év mérlegéről volt szó, arról, amit 
átéltünk és láttunk abban az időszakban, a hibákról, 
amiket elkövettünk, és arról, amit csinálni akartunk. 
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Szembeszálltunk szüleinkkel, barátainkkal, ellentmon
dásba kerültünk saját eszméinkkel. Bizonyos értelem
ben sikerült mindenkit elidegeníteni magunktól. Ekkor 
úgy gondoltuk, hogy végre becsületesen szembe kell 
néznünk a dolgokkal."102 Ennek a szembenézésnek az 
Oldás és kötés lett az eredménye, amely maga is a 
szembenézésről szólt. Ebből fakadt az alkotás nehézsé
ge is, amelyet az alkotó így fejezett ki: „Az Oldás és 
kötés közvetlen módon beszélt aktuális kérdésekről. 
Szerintem nehezebb, és főleg sokkal kényesebb dolog 
ezekhez a problémákhoz nyúlni, mint elkészíteni egy 
olyan filmet, mint a Szegénylegények."103 

A film négy részből áll. Az első részben Járom 
Ambrus orvos, aki mint parasztfiatal rendkívüli lehető
ségeket kapott, rádöbben, hogy útja túlságosan könnyű 
volt, s túlságosan küzdelemnélküli ahhoz, hogy máso
kat — így az öreg professzort — lebecsülje, magát pedig 
fölébük helyezze. A második részben ettől az oldódás
tól elveszíti biztonságát, s hiába keres támaszt, kötő
dési lehetőséget barátai között és szerelménél. Így hatá
rozza el magát, hogy leutazik apjához. Az utazás folya
mán — a harmadik részben — jön rá, hogy a kötődéshez 
ez sem adhat lehetőséget. Csak visszaútja — a negyedik 
rész — döbbenti rá egy találkozás és Bartók Béla 
Cantata profana című művének rádióadása révén arra: 
hogyan találhat újra magára. 

Járom doktor konfliktusa belső konfliktus, küzdel
me belső küzdelem. Az orvos nem egy interperszonális 
összeütközés hőse, változtatási, változási szándéka nem 
kifelé irányul. Az Oldás és kötés-t ez — magyar vonat
kozásban — olyan filmekkel rokonítja, mint Makk Ká-
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roly Megszállottak és Elveszett paradicsom című alko
tásai, illetve azok néhány részlete. Külföldi vonatkozás
ban leginkább Michelangelo Antonioni Éjszaka (1960) 
című műve érdemel figyelmet, amelyről Jancsó Miklós 
elmondta,104 hogy éppen filmje készítése közben na
gyon sokat vitatkoztak róla. A hasonlóság és egyáltalán 
a mű értékelése előtt azonban szükséges legalább né
hány részlet pontosabb felidézése, hogy újszerűsége bi
zonyítható legyen. 

A filmben nem Járom doktort, hanem az öreg pro
fesszort látni először, az ő felemás helyzete érzékel
hető, amikor a nővér figyelmezteti, hogy a docens vagy 
Járom doktor tudta nélkül nem vizsgálhat beteget. Ez
után tűnik fel Járom Ambrus, amint egyetemistáknak 
bizonyítványt oszt ki, leint egy örömében hangoskodó 
medikát, érdeklődik egy képzőművészeti album iránt. 
Ez azonban még csak a legáltalánosabb jellemzés róla. 
Bizonyos fokig az öreg professzor is tart tőle, valóban 
szigorú. Igazi feltárulkozása egybeesik az öreg pro
fesszor sikeres és példamutató operációjával, amely vál
ságot idéz elő benne, rádöbbenti tragikus vétségére.105 

Járom barátjának, Kiss docensnek a feleségén szív
műtétet kell végrehajtani. Járom ismételten tiltakozik 
az ellen, hogy az operációt (Kiss kívánsága szerint) az 
öreg professzor végezze, aki már nyugdíjas, és két éve 
nem nyúlt szívhez. Kiss azonban nem változtat elhatá
rozásán, sőt Járomnak kell asszisztálni a műtéthez. Ezt 
úgy bosszulja meg, hogy nem köszön a professzornak. 
A néző ez után kap módot arra — az operáció meneté
nek hangsúlyozásával —, hogy átértékelje, megítélhesse 
Járom véleményét. A professzor az előle hátráló kame-
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rával a beteghez megy. Járom premier plánban, amint a 
diagnózist mondja. A professzor arca, majd a docensé 
és a műtősnőé külön-külön felvillantva. A várakozás 
feszültségében a docens helyváltoztatása jelent válto
zást. Közelről látni az operációt, a felnyitott test belső 
részeit. A beteg és az orvos kapcsolatát hangsúlyozva 
megjelenik a professzor premier plánja. Felső testének 
másodszori felvillanását Járom premier plánja követi. 
Ezután megint a beteg testét látni. A professzor és Já
rom ismétlődő premier plánját a professzor szemének 
szuper plánja zárja le. Ez a kép kimerevedik. Ezután 
észleli Járom, hogy az idős professzornak milyen nagy 
erőfeszítésébe került a műtét: a komplikációk fellépése 
után megindítja a szív működését, majd ő maga is rosz-
szul lesz. 

A jelenet exponálása uralkodóan verbális: „Mit kere
sett ez az ember itt? . . . Már nyugdíjas. Két éve nem 
nyúlt szívhez. . . A magányos farkasok kora lejárt. . . . 
Szentimentális vagy, nem mered megmondani. . . Kö
szöntem, halkan köszöntem. Nem volt gyerekszobám." 
Ezzel a tiltakozással, támadással szemben állnak a ké
pek: a nyitott test döbbenetes közelsége, az arcok be
szédes fizionómiája és mikromimikája, a gyors váltá
sok. A mondatok nem tartalmaznak túlságos egyéní-
tést, az alapállást, az általános vonások rögzítik. A té
nyeket feltáró képeket kellett velük érvként szembe
állítani a néző számára, a következmény, a megszégye
nült Ambrus mondata: „Apám is hetven éves." 

Olyan feszültség, sőt konfliktus keletkezett tehát 
Ambrusban, ami a szó szoros értelmében űrt támasztott 
körülötte (hiszen mindenki a professzorral foglalkozik), 
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megfosztotta biztonságától, támasztékától. így teljesen 
motiváltak később elhangzó mondatai: ,,En hittem ab
ban, amit akkor csináltam." „Túlságosan könnyen 
ment nekem minden." „Iszonyatosan egyedül marad
tam." 

A következő rész ezt az űrt — a kötődésre való kép
telenséget — érzékelteti, és kiegészíti a jellemzést Já
rom barátai arculatának megrajzolásával. A kapcsola
tok hiányának érzékeltetése azonban — természetesen 
— jóval nehezebb, mint valami meglévőnek a kifejezése. 
S mivel a baráti társaság magába fordulása vagy a férjét 
elhagyni nem óhajtó szerető önmagukban nem vezet
hettek át a meneküléshez, az alkotó két filmbetétet (a 
baráti társaság által vetített amatőrfilmeket) iktatott 
be művébe. Egyikre már az utcán látott, a kövezetre 
borult kosárnyi hal vergődése utalt. Ebben kopasztott 
libákat látni a legkülönbözőbb helyzetben beléjük 
szúrt evőeszközökkel is. Ha a halak a partravetettséget 
szimbolizálták, a libák a kiszolgáltatottságot. Ezek a 
szimbólumok azonban nem önmagukban erőtlenek, 
hanem azért, mert nincsenek olyan jól elhelyezve a 
filmben, mint az operáció. Az operáció konfliktust 
okozott, megrázkódtatást idézett elő. A társaságban 
bolyongó Ambrus és a szimbolikus betétek csak némi 
fokozással szolgálhatnak, passzív tájékoztató jellegűek. 
A fokozást is inkább a második filmbetét képes meg
adni. Ebben Ambrust a szeretőjével, Mártával látni. 
Előbb vidámak: megérkeznek a vízpartra, csókolóznak, 
nevetnek. Majd Márta táncolni kezd egy fal előtt, a 
lemezjátszóra feltett Kol-nidré zenéjére. 

A Kol-nidré tartalma szerint nem ima, hanem a zsidó 
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társadalomból való kiközösítés hatálytalanítása. Felté
telezhetően a kényszerkeresztelések idején keletkezett, 
és a keresztség felvételekor tett fogadalom alól oldo
zott fel, újra befogadva a közösségbe az onnan kire
kesztetteket. A filmben tehát ugyanúgy szimbolikus 
céllal jelent meg, mint a halak vagy a libák. A betétfilm 
közben és után Ambrus valóban rátalálni vél a keresett 
kapcsolatra Mártával, mielőtt az még kimondja az el
utasító szavakat. 

Egy ilyen helyzetben a rendező aligha támaszkodha
tott a szereplő (Latinovits Zoltán) szokásos színészi 
eszköztárára. Ennek következménye az állandó, de cél
talan, perspektívátlan — megkötődni, megragadni nem 
tudást érzékeltető — mozgás. Ambrus az EMKE lépcső
jén megy fel, be a telefonfülkébe, ki onnan, nézi a 
termet, az ablakhoz húzódik, ismét a telefonfülkéhez 
megy, majd a presszóba. A műteremlakásban Ambrus 
átmegy a műterembe vetítés közben, onnan a másik 
szobába, végül kijön a házból, és az utcán kószál. 
Visszatér. Bemegy nézni a másik filmet, tánc alatt kör
bejár, majd véglegesen elmegy. Ezek a mozgások kez
detben célirányosak (például telefon Mártának), majd 
egyre kevésbé van tartalmuk. Pedig a magát felajánló 
nő (még Márta megjelenése előtt), a társaság, a vita, a 
vetítés, a tánc stb. mind célt adhatnának, mind bevon
hatnák Ambrust a maguk körébe, megállíthatnák mind 
zaklatottabbá váló bolyongását, amelyben a felvevőgép 
egyre inkább elkíséri. Ennek a sokfajta felkínált lehető
ségnek és a mellettük való elmenésnek a kontrasztja 
érzékelteti igazán a kötődni nem tudást, motiválja az 
autós száguldást hazafelé, apja tanyája felé. 
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Otthon az üres ház a pesti társaság zsúfoltsága után, 
szintén kontrasztot hangsúlyoz, amely még fokozódik 
apja munka közbeni megjelenésekor. Mindez akkor 
nyer igazán értelmet, amikor apja nem akarja teljesíteni 
Ambrus kérését, hogy Pestre menjen vele. Járom gond
jai itt idegenek. Bátyja meg sem érti öccse mondatát 
(„Túlságosan könnyen ment nekem minden"), mert 
így válaszol: „És már ez is baj?" Más már Ambrus 
világa. Ezt az is jelzi, hogy beveri fejét az alacsony 
ajtókeretbe a később felhangzó Cantata profana szöve
gének megfelelően, amely szerint a szarvassá vált fiúk 
szarva már nem fér be a szülői házba.106 Ezért járkál 
Ambrus ismét idegesen, amely egyben a tájtól is elide
geníti, s az újabb autós száguldás motiválásául is szol
gál. Kiegészítő mozzanata volt ennek a látogatásnak az 
Etussal való találkozás, akivel Ambrus együtt járt az 
egyetemre, de mivel a lány apja kuláklistára került, 
nemhogy nem védte, hanem elfordult tőle. 

A könnyű karrier, mások lebecsülése, a gyávaság stb. 
mellett érzékelhető tehát még az az önzés is, amely 
miatt korábban Ambrus nem törődött apjával, pedig az 
beteg is, nemcsak öreg. Ez után szólal meg az autórá
dión először maga Bartók Béla, elmondva a szöveget, 
majd a Cantata profana. A szövegből főleg az utolsó 
résznek van jelentősége: „A lábuk nem lép / Tűzhely 
hamujába, / Csak a puha avarba, / A szájuk többé / 
Nem iszik pohárból, / Csak tiszta forrásból." A felhang
zó mű nem magát a „tiszta forrást" rajzolja meg, ha
nem a hozzá vezető utat, az érte való küzdelmet. Szin
te az egész mű egyetlen keresés, s minden azért törté
nik benne, hogy a végső megoldás elérkezzék.107 A 
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műben — csakúgy mint a szövegben — a végső kicsen
gés a tisztaság. Ez a memento Ambrus részére. 

Ahogy azonban az alkotó nem bízott mindent a 
Kol-nidrére a közösségből való kirekesztettség élmé
nyével kapcsolatban, úgy nem elégedett meg a Cantata 
profana figyelmeztetésével sem. Járom felvesz a kocsi
jára egy kiskatonát, aki lekéste a vonatot, és aki el
mondja, hogy a faluja fogja taníttatni, ő pedig majd a 
faluja számára fog dolgozni. így konkrét utalás törté
nik arra az útra, amit Járom is megjárt, hiszen nem a 
maga erejéből, hanem társadalmi segítséggel tanult, de 
ezért ő nem adott cserébe semmit. A vasútállomáson 
Ambrus mosdásával — mint a felisme rések hozta meg
tisztulás aktusával — tulajdonképpen le is zárul a film 
A reggeli napfényben Pestre érkező Ambrusban, belső 
küzdelem eredményeként, létrejött a kötődésre való 
készség. Ambrus átalakult. 

Jancsó Miklós filmjében tehát a társadalmi szituáció 
valóságos ihletésére megjelent tartalom - egy nemze
dék szembenézése önmagával, számvetése a megtett út
ról stb. — szorosan összekapcsolódott azzal az ábrázo
lási sajátossággal, hogy a hős belső küzdelmét belső 
konfliktus váltja ki, és ezt a belső küzdelmet — a hős 
belső világát - kellett kifejezni, érzékelhetővé tenni. 
Az Oldás és kötés legközvetlenebbül reagált a kor köve
telményére, és kísérletet tett ennek a követelménynek 
kielégítésére. A belső küzdelemben magára találó hős 
esztétikai minősítése sokkal árnyaltabbá és differenciál
tabbá vált, mint a nem társadalmi állapotokat, hanem 
társadalmi mozgásokat közvetlenül képviselő, vagy 
akár csak interperszonális konfliktusban fellépő hősö-

411 



ké. Mindezek taglalása azonban külön elméleti átte
kintést kíván. A Jancsó Miklós portré keretein belül 
annak van nagy jelentősége, hogy a belső világ közép
pontba kerülésével a művészeti általánosítás is módo
sult. A belső küzdelem általános érvénnyel rendelke
zett, mert eleve emberi-pszichikai vetülete volt bizo
nyos — sokszor esetleges — külső tényezők összegező
désének. Ezt a jelleget húzta alá Jancsó Miklós, amikor 
— főleg a film- és zenebetétekkel - kísérletet tett arra, 
hogy az általános érvényt felerősítse, hogy sajátos „szö
vegalatti" értelmet hozzon létre, azaz a konkrét ábrá
zolás önmagán túl mutató jellegét kihasználja. Ennek a 
szövegalattinak különösen az így jöttem című filmben 
volt nagy szerepe. 

„Így jöttem' 

Már az Oldás és kötés is az „így jöttem"-et vizsgálta, az 
így jöttem az Oldás és kötés logikájából kiindulva 
nyúlt vissza még korábbi időszakhoz. Kapcsolatot je
lentett az is, hogy az így jöttem munkáiban, csakúgy 
mint az Oldás és kötés esetében, közreműködött Her
nádi Gyula, aki Vadász Imre novellájából írta a filmet. 
A két film közötti kapcsolat lényege Jancsó Miklós 
nyilatkozataiból érzékelhetően kiderül, hiszen ő soha
sem adaptált passzívan kész írásművet. Egyik nyilatko
zatának első mondata megadja az indíttatás kulcsát. 

„Régóta hiszem, hogy a magyarok hozzászoktak 
ahhoz, hogy sajátmaguknak is hazudjanak. Idealizálják, 
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megváltoztatják a dolgokat. Ma már senki sem akarja 
beismerni, hogy 1945-ben még akkor is sokan a néme
tek oldalán álltak, amikor az oroszok már Berlinben 
voltak. . . Az Így jöttem központi alakja annak a néző
nek a szempontját testesíti meg, aki azt kérdi magától, 
hogy melyik oldalra álljon.. . Azt hiszem, hogy a film
nek nincs semmilyen kapcsolata a novellával, amelynek 
hősei nem katonák, hanem különböző nemzetiségű — 
magyar orosz és német — tízegynéhány éves gyere
kek."108 

„Megragadja a történelem mozgását, miközben fel
fedezi az embereket. . . A filmet gyermekkori és ifjú
kori élmények alapján készítettem."109 

A fentiek mutatják az író és a rendező egymásra 
találását, és szerves együttműködését. Nem egyszerűen 
Hernádi Gyula — Nemeskürty István által közvetített — 
társalkotói munkájának kezdete eredményezte az így 
jöttem-et, ennek Jancsó Miklósban is megvoltak a maga 
eredői. 

A film története viszonylag egyszerű. 
Jóska különböző, hazafelé igyekvő emberekkel tart

va menekül, hogy az oroszok érkezése előtt hazajusson. 
A csoporthoz főleg egy lány kapcsolja. A lány otthagy
ja őt egy másik férfi kedvéért, aki ruhát ad neki. Jóska 
elmarad a csoporttól, amely különben sem sok figyel
met szentel neki. 

Egyedül maradva banditák támadják meg. Egy osz
tag kozák megmenti, a banditákat pedig a helyszínen 
kivégzik. Jóska fogolytáborba kerül, ahol nem érzi 
rosszul magát. Tagja lett egy közösségnek, részese a 
közös sorsnak. Nem is nagyon érti, miért akar szökni 
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egyik társa. Pedig éppen annak próbálkozása miatt 
csöppen ki a táborból, mert a szökni készülő ügyes 
csatlakozása miatt a vízhordásnál eggyel többen men
nek be, mint ahányan kijöttek. Az őrök azonban nem 
az ügyeskedőt, hanem Jóskát engedik el. 

Megint egyedül marad, de nem sokáig. Egy német 
köpennyel takarózva feküdt le pihenni, és hamarosan 
megint oroszok találnak rá. A tiszt végül a csordához 
viszi ki, hogy segítse egy fiatal orosz katona, Kolja 
munkáját. 

Kolja enni ad neki, de Jóska szökni akar, s csak 
őre közbeavatkozása menti meg az aknamező veszélyé
től. A barátság fokozatosan alakul ki köztük, Kolja 
megvédi a koncentrációs tábor hazatérő foglyaitól is, 
akik német köpenye miatt támadták meg. Majd még a 
pisztolyát is odaadja, hogy békára lövöldözzön. Együtt 
dolgoznak és együtt esznek az aknára lépett tehén hú
sából. Együtt üldöznek egyet a fürdőző lányok közül, 
de egy szovjet repülő megakadályozza, hogy utolérjék. 

Kolja sebesülése egyre több problémát okoz. Végül 
Jóskának kell elmennie orvosért. Kolja ruhájában, fegy
verrel kényszerít egy magyar menekültet, hogy kö
vesse. Későn érkeznek. Kolja meghalt. Jóska ismét 
egyedül marad. 

Civil ruhájában száll fel a vonatra, ahol egy néni étel
lel kínálja. Az orvos társaságában utazók azonban fel
ismerik, lerángatják a vonatról és elverik. így Jóska 
megint egyedül marad és gyalog vág neki az útnak. 

A film egyáltalán nem csak a magyarok oroszokhoz 
való viszonyát taglalja, hanem legalább ennyire a ma
gyarok németekhez és magyarokhoz való viszonyát is, 
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de magukat az emberi viszonyokat sem hagyja figyel
men kívül. 

Jóska hozzácsapódott egy csoporthoz, amelynek 
célja az oroszok előli menekülés, de ez a program nem 
kötötte őt hozzájuk. Amikor a lány rokonszenvét más 
nyerte meg, értelmetlenné vált, hogy a csoporttal men
jen. A tavaszi napos, füves dombok között egyedül ma
radt. Ezt a magányt a színész (Kozák András) csakúgy 
nem játszhatta el, mint ahogy hasonló feladatot nem 
oldhatott meg Latinovits Zoltán sem az Oldás és kö
tés-ben. Ezért kapott igen nagy szerepet a kamera fo-
lyamtos mozgása, amely szinte bekerítette Jóskát, és 
bezárta egyedülvalóságába. 

Ezután tűntek fel az oroszok, mert Jóska számára a 
banditák oroszokat jelentettek, hiszen oroszul beszél
tek. Az első találkozása tehát az oroszokkal úgy végző
dött, hogy kirabolták. Ezt követte a kozákok megjele
nése, majd a fogolytábor, illetve a fogolytábor magya
rokat jelentő közössége. Kényszerű szökése után meg
ismerkedhetett az oroszok németekhez való viszonyá
val is — német katonaköpenye miatt. (Ez később meg
ismétlődik a volt koncentrációs táborbeliekkel, akik 
szintén németnek nézték.) 

Mindezek után Jóska Kolján keresztül személyes kap
csolatba került az oroszokkal — azoknak a konkrét te
vékenységeknek folyamatában, amelyeket a csorda őr
zése, ellátása, illetve a mindennapi élettevékenység je
lentett. 

Végül a magyarok viszonyultak hozzá mint orosz
hoz, sőt mint az oroszokhoz csatlakozott emberhez, és 
megverték. 
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A filmben kétfajta ábrázolás van. Az egyik Jóska és 
Kolja konkrét tevékenységben bontakozó viszonyának 
ábrázolása. Ebben Jóska nem mint magyar, nem mint a 
magyarok képviselője, s Kolja nem mint az oroszok 
képviselője van jelen, magukat képviselik. Éppen ezzel 
fejezik ki, hogy az előítéletekkel, a fenntartásokkal 
szemben győz az emberiesség, az emberi kapcsolat ere
je. A másik Jóska útja Koljáig és Kolja után (illetve 
némileg a Koljával való együttlét alatt, de nem vele 
kapcsolatban). Ezek zárt egységek, amelyekben Jóska 
nem mint meghatározott konkrét személyiség van je
len, hanem magyar voltában, menekülő voltában, ma
gányos voltában, a jellemzése legfeljebb addig terjed, 
hogy Pannonhalmán járt iskolába, tehát ide tartozik. 
Ez a második ábrázolási módszer követelte azt, amit 
Jancsó Miklós úgy jelölt, mint „. . . a hosszú beállítá
sok rendszerét, amely bizonyos irreális jelleget ad a 
filmeknek. Mert valóban, a valóságban ennyi minden 
nem rendeződik egymás mellé, csak szuverén költői lá
tomásban lehet összehozni az időmúlást nélkülöző ele
meket."110 Elsősorban ennek a következménye a film 
második, „szövegalatti" jelentése. Az a jelentés, amely 
szerint nemcsak Jóska sorsa szolgál bizonyos tanulsá
gul, hanem közben Jóska több is magamagánál. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy személye szimbólum. A 
második ábrázolási módszer esetében inkább a szimbo-
lizálás folyamatáról lehetne beszélni. Nem jelkép, ha
nem meghatározott jel — jelképiség — létrehozásáról, 
az összegezés értelmében, anélkül, hogy elvonttá válna 
az ábrázolás, tehát az élményszerűség elvesztése nélkül. 
Ez az élmény folyamat nagyon pontos: a magyarok kö-
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zötti sikertelen társkeresés után Jóska védtelen, majd 
az oroszok védik, de fogoly. Később kiteljesedik em
beri kapcsolata, felismeri az azonosságokat. A magya
rok ellenségesek vele szemben orosz barátsága miatt, s 
mindezek után egyedül kel útra, de már ismeretek és 
tapasztalatok birtokában. 

Egyszerű lenne mindezt olyan eseményekhez kötni, 
mint az 1956. évi ellenforradalom, amelyben egyfor
mán volt tábora annak, hogy a magyarok egyedül le
gyenek, mint annak, hogy az oroszokkal tartsanak. En
nél azonban többről van szó. S ennél a „többnél" érde
mes kitekinteni az ún. lengyel szubjektív realizmusra, 
de méginkább Andrzej Wajda vagy Andrzej Műnk mű
vészetére. Mindketten (például Csatorna — 1957, 
Eroica — 1958) feldolgozták az ún. lengyel drámát. A 
lengyel dráma alapját egyrészt a lengyelek hosszas és 
ismételt elnyomása és nemzeti büszkesége adta. Több
ször - de a második világháborút alapul véve a tankok 
elleni lovasrohammal, a varsói felkeléssel stb. — igye
keztek bebizonyítani nemzeti kiválóságukat, nagysze
rűségüket a túlerővel, az erősebb elnyomó hatalommal 
szemben. Wajda és Műnk ezeknek a kísérleteknek az 
illuzorikusságát leplezte le és kényszerített a valósággal 
való szembenézésre. Jancsó Miklós vállalkozása ha
sonlóképpen dezilluzionáló volt. A sablonos, sommás 
„kincstári" szovjetbarát lelkesedés helyére a valóságból 
kiinduló elemzést állította. Emögött megtalálható az is, 
hogy a magyarországi helyzet, a további fejlődéshez, 
változást követelt. Ez a változás később — de fokozato
san megérve majd előkészítve — az új gazdasági mecha
nizmusban testesült meg. Ez pedig új utat — ennyiben 
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a Szovjetuniótól némileg független próbálkozást - j e 
lentett. S éppen ezzel a jellegével indokolta a Szovjet
unióval való egység fokozott hangoztatását. 

Jancsó Miklós ebben az esetben a dezilluzionálást -
legalább is részben - emberi síkra fordította le. A kö
vetkező filmben már némileg más megoldást választott, 
s ez megszabta többi filmjének alapvető sajátosságait is. 

„Szegénylegények" 

A téma kialakulásának útját nehéz nyomon követni. A 
Szegénylegények esetében mégis meg kell kísérelni, 
mivel Jancsó Miklós alkotásai között ez az első teljes 
hosszúságú film, amely a Hernádi Gyulával való közös 
tevékenységből alakult ki, előzetes külön írói anyag 
vagy elképzelés nélkül. 

A rendező így beszélt erről: „A közvetlen oka an
nak, hogy belefogtam ebbe a filmbe, a következő volt. 
Gaál Istvánnal együtt sajnáltuk, hogy csoportunk né
hány tagja által készített történelmi filmek, nevezete
sen a Jókai-regények adaptációi, mindig elég közepesek 
voltak. Egyszer Nemeskürty István kritikus és a cso
port művészeti vezetője azt javasolta, hogy csináljunk 
egy történelmi filmet mi magunk, a saját ízlésünk sze
rint, így került sor a Szegénylegények elkészítésére. Jól 
ismertem Móricz Zsigmondot, aki megírta Rózsa Sán
dor legendáját éppen a második világháború előtt, és 
népi hőst csinált belőle. Nagyon szerettem ezt a figu
rát, és úgy gondoltam, nem lenne rossz filmet készíteni 
róla. A forgatás előtt azonban hirtelen divatjamúltnak 
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találtam. . . így Hernádi Gyulával, a forgatókönyvíróm
mal úgy határoztunk, hogy filmünk másmilyen lesz. A 
korszakot, amelyben filmünk játszódik, jól ismertem 
néprajzi tanulmányaimból. Az 1848-as forradalmat le
verték, és az osztrákok hatalmukat gazdasági alapokra 
helyezték. . . A szegénylegények már nem találtak meg
értésre a parasztok között, mint régen. . . Amikor ki
tört az 1848-as forradalom, mindnyájan Rózsa Sándor 
parancsnoksága alá helyezkedtek, hogy a magyar nép
pel együtt harcoljanak Kossuth oldalán. . . Kossuth 
már száműzetésben élt, de a nép még mindig visszatér
tét várta. Már legendává, de nagyon is élő legendává 
vált a nép körében. A szegénylegények voltak Kossuth 
és a forradalom utolsó és legendás képviselői. El kellett 
oszlatni ezt a legendát, és Ráday gróf megígérte, hogy 
ezt magára vállalja. A film Ráday gróf tevékenységét 
meséli el. . . Mellesleg be akartam mutatni bármely kor 
Magyarországát, szemben a maga történelmével. . . A 
magyar ember csak a dicsőséget, a háromszínű zászlót 
és a nemzeti himnuszt ismeri. És ezekkel ámítja magát. 
Az a korszak, amelyben filmem játszódik, jó példája 
ennek. . . Pedig a jó isten tudja, mennyi — hogy fino
mak legyünk — nem túl dicső dolog akad Magyarország 
történelmében. . . Ellensége vagyok minden dicsőítés
nek. Szerintem még akkor is szembe kell nézni az igaz
sággal, ha az fájdalmas. Ez az egyetlen módja annak, 
hogy kijussunk a morális krízisből, a stagnálásból, a 
gazdaságiból is."111 

A „bármely kor Magyarországa", a „gazdasági stag
nálás" kifejezések egyáltalán nem mellékesek, hiszen 
éppen 1965-ben — tehát a film készülése idején — meg-
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jelent pártdokumentumok, majd az erre az időre vissza
tekintők vetették fel a gazdasági problémákat, és a vál
tozás szükségességének kérdését. A szocializmus alap
jainak lerakásával (főleg a mezőgazdasági kollektivizá
lás befejezése után) természetesen már kevésnek bizo
nyult a szocializmus építése mint olyan jelszó, amely 
nemegyszer vált frázissá, s egészen konkrét gazdasági 
programra volt szükség. Jancsó Miklós filmje tehát nem 
esetleges és egyedi problémaként vetette fel a valóság
gal való szembenézést, az illúziókkal való leszámolást, 
hanem a kor nagyon is aktuális törekvését fejezte ki 
ezzel. Fent idézett interjújában nem véletlenül hivatko
zott Nemeskürty István Ez történt Mohács után című 
művére (amelyet csak 1967-ben jelentetett meg a Gon
dolat kiadó), amelyben szintén az illúziókkal való le
számolás folyt. A téma kialakulásának útja Jancsó Mik
lós életútjának és körülményeinek összejátszásából in
dult, de a mű élménytartalma szorosan kapcsolódott a 
hatvanas évek közepéhez. S erről ugyancsak Jancsó 
Miklós megnyilatkozásai adnak számot. Elegendő kö
zülük egyet kiemelni, amelyben a rendező elutasítja 
azt, hogy egy meghatározott társadalmi-gazdasági fo
lyamatot akart volna ábrázolni. 

„Nem. Akkor — szerintem — egy történelmet illuszt
ráló, históriai oktatófilm lett volna belőle. Én az 
iménti folyamat alapján egy drámai csomópontot 
konstruáltam, egy olyan drámai helyzetet, amely mind
ezeket a tényezőket feltételezi, és történelmileg hitele
sen — nem leírja — érzékelteti."112 

Természetesen Jancsó Miklós művében nem allegó
riáról vagy a kommerszfílmekre jellemző utalásokról 
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van szó. Ez ellen a fenti interjúban maga is tiltakozott. 
Művének és a hatvanas évek társadalmi helyzetének 
kapcsolata a művészet mint modellezés síkján érthető 
meg. A modell valamely rendszer leképzésével annak — 
egy meghatározott síkban való — tanulmányozását, 
megismerését célozza. A műalkotás mint modell ez 
esetben is egy meghatározott szemléletet érvényesít. A 
Szegénylegények cselekmény- és élményvonala éppen 
e tekintetben érdemel figyelmet. 

A bevezető képsor — illusztrációként — arról a kor
ról ad képet. Az iparosodásról, Ráday Gedeon gróf 
kormánybiztos közbiztonsági megbízásáról stb. A nar-
rációból különösen kicseng a következő mondat: 
„1848 szelleme frázis csupán. Mindennél fontosabb a 
polgári jólét." 

Ezt követi a befogott szegénylegények beterelése a 
sáncba. A magyardolmányos embert kiemelik a gubás, 
szűrös emberek közül. A Ráday Gedeon pszichológiai 
módszerére jellemző titokzatosság mozzanataként a 
magyar dolmányos férfi alig talál át a több ajtóval el
zárt deszkafalon. Ez a titokzatosság ad értelmet a nyo
mozók fekete köpenyének is. Ennek a fiatalembernek 
a pusztulása szinte hangsúlytalanul következik be, 
hangsúlyt csak a pusztulás oka kap.113 Nem lepődik 
meg a feketeköpenyes figyelmeztetésén (hogy ne cso
dálkozzék, ha nem látja viszont a szüleit). „Nem cso
dálkozom — mondja — . . . az olyan embert nem na
gyon szeretik, amilyen én vagyok.. . külországban jár
tam. . ." Nem általában a gondolkodás a bűne, ezt a 
nyomozó hangsúlyozza: „ . . . és maga csempészte be 
Kossuth iratait még annak idején. . ." Ezután elenge-
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dik, és amikor már távol jár a mezőn, orvul, hátulról 
lelövik. 

A magyardolmányos kiemelése kézenfekvő volt, és 
egyben a támadás irányát is megjelölte. Mivel azonban 
kilétét nem mindenki demonstrálja az öltözékével, a 
nyomozás módszere bonyolultabbá válik. 

A gubába öltözött Gajdor Jánost egy öreg néni segít
ségével emelik ki. Ő a két Kis-Balog gyilkosa. Ennek 
bevallására úgy kényszerítik, hogy az áldozatok meg-
fojtására használt kötelet a nyakára teszik, és becsuk
ják a két holttesttel. Mentességet ígérnek neki, ha olyat 
talál, aki nála többeket ölt meg. Gajdor János vállalja 
az árulást. Ezzel a magatartással jellemző kontrasztot 
alkot a magyardolmányossal, aki magától értetődően 
nézett halála elé, politikai tevékenysége miatt. Gajdor 
János viszont kísérletet tesz, hogy feltalálja magát a 
sánc világában, és megéljen benne. Tevékenységével ér
vényesíti a feketeköpenyesek titokzatosságát. Ezért ke
rül az általa elárult Varjú Béla abba a helyzetbe, hogy 
amikor a kaptárnak nevezett szűk cellák egyikéből ki
vezetik, még köszönetet is mond. „Nem bírtam volna 
én azt, ha itten közbe nem jár. Sokat köszönhetek én 
magának." Ez a tudatlan társulás Gajdor Jánossal ki
zárja Varjú Béla helyes orientálódását. Ezért nem tud 
Varjúval kapcsolatot találni az a fiatalember, aki éne
kelni kezdi neki a „Garibaldi csárdás kis kalapjá-"t, 
majd meg is szólítja: „Emlékszik még a nótánkra, Béla 
bácsi? " Varjú számára a Kossuth-nóta csak akkor válik 
jelentőssé, amikor Gajdor Jánoshoz fűződő kapcsolatá
nak eredménytelensége kiderül — az akasztófához me
net. Közben annyira hitt Gajdor János segítségében, 
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hogy még a szökést is megpróbálta a mezőn, amikor a 
foglyokat az ételhordó asszonyokhoz vezették. 

Mindez a módszert és eredményét jellemzi, hiszen 
Gajdor János most már nem egyszerűen áruló, hanem 
félelmében az üldözésig jut. Részben ezt, részben a fe
keteköpenyesek igazi célját tárja fel az a jelenet, ami
kor a Veszelka Imrére hasonlító csendőrt lefokozzák, 
és a sáncba kísérik azzal, hogy ő Veszelka, aki a csend
őrök közé lopta be magát. Gajdor János, és persze a 
feketeköpenyesek gépezete, ennek nyomán valóban 
megtalálja Veszelkát. Ez azonban nem elég, mert mivel 
nem lehet szóra bírni (nem válaszol a kérdésre: „Csak 
annyit mondjon meg, hányat fogtunk be a Sándor csa
patából?", újabb árulásra van szükség. Ekkor adja ki 
Gajdor Julit, aki Sándorhoz tartozik az enni hozó asz-
szonyok között. 

Juh halálra vesszőzése a foglyok szemeláttára, meg
felelő módszernek mutatkozik Veszelka megtörésére. 
Két társával együtt leveti magát a sáncról és meghal. 
Társaik pedig megtámadják Gajdort. De a feketeköpe
nyesek más sorsot szánnak neki, a további nyomozás 
eszközéül akarják felhasználni. Ezért a szokásostól el
térően a kaptár foglyai az udvaron kapnak enni, hogy 
lássák Gajdort. Mivel egyik cellába bezárják Gajdort, de 
kettőt éjszakára nyitva hagynak, reggelre megfojtva ta
lálják. 

Lovas Kabai Mihályt és fiát azért állítják elő a feke
teköpenyesek tanyaépületében, mert az ő cellájuk aj
taja volt nyitva. Végül a fiú — bizonyságot kapva apjá
tól, hogy Sándor nincs a sáncban — felajánlja, hogy 
kiadja, ha megmentik mindkettőjüket. Ez a fogás azon-
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ban nem válik be, s a fenyegetésre, hogy valamelyiknek 
meg kell halnia (s ezt a véletlen dönti el) az idős Kabai 
kiadja Tormát, akinek éjjel ő nyitotta ki a cella ajtaját. 
Torma ugyan vállalja a gyilkosságot, de azt vallja, hogy 
az ifjabb Kabai nyitotta ki celláját. Sikerült tehát őket 
egymás ellen fordítani. 

Közben a sánc befogottjait beöltöztetik katonának, 
és megkezdik a gyakorlatozást. Idős Kábáira és Tor
mára egy lovas párbaj vár karikással. Ez volt a népfelke
lők megszokott harcmodora 1848-ban. Torma legyőzi 
Kabait, és a csapatba sem akarja felvenni, amit a tiszt 
szerveztet vele. Tormát sikerül rávenni, hogy válogassa 
össze Sándor embereit, akik a szabadságharcban részt 
vettek. Egy tiszt felolvassa előttük a császár parancsát: 
„ . . . kegyelemben részesítem Sándort, a vezért." A 
felhangzó Kossuth-nóta befejezésekor pedig közli: „A 
csapat többi tagjai elveszik méltó büntetésüket." S már 
húzzák is a csuklyát a fejükre. 

Milyen élménysort hordoz a film? Kétségtelenül 
kettősségből adódót. Az egyik oldalon állnak a hata
lom képviselői — foglárok, katonák, csendőrök (tuda
tosan szerepeltetve abban a korban, amikor még nem is 
léteztek) és feketeköpenyesek. Az utóbbiak egyáltalán 
nem arcnélküliek. Sokkal kevésbé azok, mint az egyen
ruhások, bár azok közül is kiemelkedik egyik-másik. A 
fekete köpeny kollektivitása mögött egyéni arc, öltö
zet, ügyesség stb. rejtőzik. Mégsem a hatalom képvise
lői kerülnek előtérbe, hiszen személyiségük van, de sze
mélyi sorsuk nincs, hanem céljuk és módszereik. Céljuk 
Sándor embereinek összeszedésére irányul. Módszereik 
— az orvul megölés, a megfélemlítés és az árulás kihasz-
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nálása, az emberi érzelmekkel való visszaélés (Juli meg-
vesszőzése esetében), a becsapás stb. Az ilyen pszicho
lógiai módszereknek, vagy méginkább a módszerek 
szisztematikusságának köszönhető a másik oldal elve-
szettsége, zavarodottsága, tehetetlensége és megbomlá
sa. A befogottak számára lehetetlen az orientáció. A 
filmen végigvonuló kossuthi eszme és az emberség ke
vés ehhez. Inkább felemelő emlék már, és nem szervező 
erő, nem tudnak vele kapcsolatot teremteni egymás 
közt, ezért annyira kiszolgáltatottak. A film letisztítot
ta az ábrázolást: egy állapotot ad vissza, nem pedig 
sorsokat vagy sorsdarabokat. S ehhez a letisztítottság-
hoz teremtett vizuális és auditív körülményeket. A 
kopár, nyílt mező, a sánc zártsága, az oszlopok, ajtók, 
cellák magától értetődő világa kiegészült az ugyancsak 
leegyszerűsített színekkel, tónusokkal. Mindez vonat
kozik a szűk szóbeli megnyilatkozásokra is. 

Ez az ábrázolásbeli hatásosság nagy pszichológiai 
pontossággal párosult, a hitelesség (a mű önálló világa) 
érdekében. Ezért támaszkodott a film a legáltalánosabb 
emberi reagálásokra, a legelemibb logikára, amely nem 
kíván semmilyen egyéni motivációt. Hogy ez mennyire 
így van, mutatja egy ugyanebben az évben készült rö
vidfilm, a Jelenlét. 

„Jelenlét" 

A Jelenlét egy 1965-ben tervezett, teljes hosszúságú, de 
meg nem valósult játékfilm előmunkálatai során fel
fedezett zsinagógához kapcsolódva jött létre. „Szere-
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tem az öreg parasztokat és az öreg zsidókat — mondta 
Jancsó Miklós. — . . .Abban a faluban, amelyet a Jelen
lét-ben lehet látni, egy háromszáz tagú zsidó közösség 
élt, de most már csak két öreg van. Míg körülöttük az 
élet közönyösen folyik, ők elvégzik az üres zsinagógá
ban a rituális mozdulatokat. Pedig vallásuk csak azzal a 
feltétellel engedélyezi a szertartás elvégzését, ha tízen 
vannak. A szabály ellenére azonban ők ketten is meg
tartják a szertartásokat."114 

A nem egészen tíz perces film jelenetei a követ
kezők.115 

Egy zsidótemető jellegzetes sírkövekkel, a jelenet 
végén a háttérben egy folyó. (Közben szél fúj, és szo
morú dallam hallatszik.) A falu üres utcája, háttérben a 
templommal — mozgó felvevőgéppel mutatva. Egy be-
kanyarodással felbukkan a zsinagóga, amelyen megálla
podva a kamera főleg a pusztulás nyomait (betört ab
lak) hangsúlyozza. A látott ép templom és a pusztuló 
zsinagóga. Két öregember tűnik fel az utcán. Háttérben 
emberek, előttük gyerekek. A felvevőgép kíséri őket, 
amint lakott és bedeszkázott ház előtt mennek el. El
jutnak a zsinagógához. (A dallamot madárdal váltja 
fel.) A zsinagóga belseje, amint megérkezik a két öreg. 
A pusztulás hangsúlyozása. Az egyik öreg felmegy a 
karzatra, a másik papírokat szed össze a földszinten. 
Majd előveszik imakendőiket, és a szent könyvekből 
olvasnak. (A madárdal elhallgat. A papír felszedése és a 
szertartás alatt a szélfúvás is elhallgat.) A felvevőgép 
befejezésül a tört ablakon át kitekint a folyóra, majd 
kívülről mutatja meg a zsinagógát. Ismét a temető, de 
most a háttérben egy fehér gőzű mozdony megy át a 
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tájon. Málló sírkő, szőlőtövek, újabb málló sírkövek és 
göcsörtös szőlőtőke. Egy újabb sírkövön két kéz. Majd 
előtérben a temető, mögötte a falu, végül a folyó van 
háttérben. 

A pusztulással való dacolásnak, az élet jelenlétének 
élménye ebben a filmben ugyanúgy a legegyszerűbb és 
legáltalánosabb jelentéshordozó mozzanatokhoz kap
csolódik, mint ahogy ez a Szegénylegények-ben tör
tént. A temető és a folyó szembeállítása az élet érzékel
tetése a halállal szemben. Az üres utca, a romos zsina
góga szintén a pusztulás nyomait hordozza. S a pusztu
lás közepette megjelenik két ember, és érzékelhetővé 
válik a két ember hite, hogy a folytatásnak lehetősége 
van. Ez pedig új viszonyításba helyezi a temetőt is — a 
vonattal, a faluval és a folyóval. 

Mindebben nincs semmi olyan demonstratív vagy 
túlzóan patetikus, ami nem egy rövidfilm sajátja volt. 
Viszont az árnyaltabb ábrázolás megkövetelte, hogy 
olyan tényezők is önálló jelentéshordozókká váljanak, 
amelyek korábban legfeljebb kiegészítő szerepet játsz
hattak a szokványos és zárt cselekvésekkel kifejezett 
jelentéshez képest. Ez azonban nemcsak speciális ma
gyar jelenség volt. Az ábrázolás effajta gazdagításáért 
igen sokat tett például Andrzej Wajda, akinek Légió 
(1965) című filmjéről Jancsó Miklós és alkotótársai a 
Csillagosok, katonák című filmjük készítése közben so
kat vitatkoztak.116 A fentiekkel kapcsolatban a Légió 
azon jeleneteire lehet gondolni, amikor Piotr kihívja 
Gintult herceget, de összeesik a párbaj előtt, és a kép
ben csak egy nyírfa és Piotr üres széke marad. Vagy a 
herceg halálakor az égő ház hamuval fedi be tetemét, 
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mellette Rafal húga áll állapotosán, fent gólya repül el. 
Ezek Wajdánál sem kész szimbólumok, hanem a szim-
bolizálás, jelképpé emelés folyamatai, vagy egyszerűb
ben jelzési folyamatok. A Csillagosok, katonák bővel
kedik ilyenekben. 

„Csillagosok, katonák" 

Természetesen sem a Csillagosok, katonák, sem Jancsó 
Miklós más filmje nem szakad el attól az ábrázolási 
módszertől, hogy a jelentést elsősorban a cselekvésre 
bízza. Azonban a cselekvések terjedelme, összefüggése 
és főleg a hőssel való kapcsolatuk, s mindezzel együtt 
kompozíciójuk megváltozott. Ezt egyrészt az a folya
matos kameramozgással való ábrázolás tette lehetővé, 
amelynek irrealizáló hatásáról már volt szó, de lehetővé 
tette az ábrázolás sajátos pszichológiai jellege is. Min
den film épít arra a pszichikumra, amely történelmi-
leg-társadalmilag az embert jellemzi. Ez a hivatkozás 
(támaszkodás) azonban inkább a tapasztalatokat, a ki
alakult életszféra sajátosságait illeti. Jancsó Miklós 
filmjei nagyobb mértékben követelik meg a néző — 
mint ember — „részvételét". Érdemes ezt megfigyelni a 
Csillagosok, katonák esetében, főleg abban, hogy 
Hernádi Gyula és Jancsó Miklós — szándékosan — 
mennyire az általános emberi szinten ragadta meg a 
problémát. Azt, hogy ez szándékos volt, bizonyítja 
Jancsó Miklós megnyilatkozása:1 *7 ,,. . . a történelem 
sodrában nagyon erőteljesnek kell lenni, és nagyon 
tisztességesnek ahhoz, hogy az ember megállja a he-
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lyét. . . Vannak ügyek, vannak helyzetek, amikor az 
ember nem lehet másképp tisztességes, csak ha a halált 
vállalja. . . A filmnek tulajdonképpen nincs hagyomá
nyos története, sztorija. Internacionalisták sorsáról, jel
leméről, hősiességéről, megpróbáltatásairól szól. Nem 
valóságos történetet költöttünk át, hanem olyan cse
lekményt konstruáltunk, amely tükrözheti az általunk 
megérzett és elképzelt történelmi szituációt, hőseink 
jellemét, azt a forradalmi kort, amelyben egykor az 
internacionalisták éltek és küzdöttek." 

A Csillagosok, katonák-nak sajátos előzménye volt 
az Indiántörténet (1961) című rövidfilm. Ehhez Kö-
peczi-Boócz István díszlet- és jelmeztervező albumai 
adták az ihletet Jancsó Miklósnak.118 A film eredeti 
dokumentumok és fényképek alapján felidézte az in
diánok kiirtását. A korlátozás, elszigetelés, megsemmi
sítés stb. szituációi egy-egy képbe sűrítve jelentek meg. 
Sajátos „kulcsképek" voltak ezek, amelyekben az 
egyén találkozott a történelemmel, történelmet csinált. 
A Csillagosok, katonák „kulcs-cselekmények" soro
zata. 

Egy térkép után szemben — szinte lebegve — jelen
nek meg a lovasok. A betűnő cím - Csillagosok, kato
nák — szinte tájékoztatásnak tűnik a katonákról, akik a 
harcból menekülni kényszerülnek. Mindebben a harc és 
a vereség dominál, hiszen a térkép és a címfelirat nem 
ad konkrét tájékoztatást, csak általános eligazítást. Az, 
ami viszont ezután következik, rögtön a történelembe 
kapcsolja be az egyéneket. Mert miközben a menekülő 
László társát a kozák zászlós lelövi, a lovát egy ott dol
gozó orosz parasztra bízza, akinek a következőket mond-
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ja: „Kinek a földjét szántod? " (Lövés.) „A másét szán
tod. Visszajövünk, és akkor számolunk." A magyar 
internacionalista halála azért az orosz parasztért törté
nik, aki végre földhöz jutott. t)lyan kapcsolás ez, 
amely a történelmi szituáció leglényegét tárta fel. Né
hány fehérnek (akik azonban nem a fehérek reguláris 
csapatainak egyenruháját hordják, hanem mint külön
leges egység tagjai, feketében járnak) a falu lakosságá
hoz intézett szózata csak kiemeli a történelmi szituáció 
már ismert lényegi mozzanatát: „Csapataink minden 
fronton — a kozák sereg Uralszknál, Gyenyikin tábor
nok a Donyec-medencénél, Jugyenics tábornok Pszkov-
nál, Kolcsak admirális a Volga mentén — göngyölítik 
fel a vörösök maradványait. A bolsevikok számára 
nincs kegyelem, nincs irgalom. Az utolsó emberig meg
semmisítjük őket. Hitünkért és szent Oroszországért 
harcolunk. A győzelemért, uraim, a győzelemért!" A 
vörösök, az internacionalisták részéről is elhangzik egy 
nyilatkozat. Ez a parancsnok András által megismételt 
szavaiból kerekedik ki, amikor László csatlakozik a 
megfutott társaihoz: „. . . maga mindig azt mondta ne
künk, hogy az orosz forradalom győzelme a mi forra
dalmunk közelségét jelenti. Segítünk az orosz testvé
reknek az orosz tiszti had ellen, ők majd visszafizetik 
nekünk, ha a mi ügyünkre kerül a sor." 

László természetesen nem tanúja az első nyilatkozat
nak, s a film a továbbiakban sem egy egyéni hős élmé
nyére épül, hanem magatartásokat sorakoztat fel, ame
lyek sajátos kapcsolatba lépnek egymással. Ebből a 
kapcsolatból kerekedik ki a szembenálló felek világa, 
amelyet érdemes összefoglalóan polarizálni. 
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A fehérek kegyetlenek, és megalázzák az embereket. 
Az ezredes úgy lövöldöz a futtatott foglyokra, mint a 
nyulakra. Szinte viccet csinálnak az életükért futó em
berekből, amikor tizenöt percet adnak nekik a remény
telen menekülésre. A kozák zászlós nyilvánosan vet
kőzteti le a lányt. A tisztek válogatás nélkül lelövik a 
sebesülteket, csáklyával végzik ki a foglyot stb. A szin
te teljesen szabadban játszódó filmben mindez nem va
lamilyen mesterkélt hatásfokozással történik, nem a 
filmművészeti eszközök „ítéletmondásával" (komor 
világítással, hangsúlyos vágásokkal stb.), hanem olyan 
természetességgel, mintha csak köznapi cselekvésekről 
lenne szó. A fehér különítményesek (légiósok) eggyé 
váltak ezekkel a cselekvésekkel, de nem csak ezekkel. 
Minden cselekvésükben nyilvánvaló, hogy az emberek 
megaláztatására törekszenek. De milyen az ő világuk, 
amelyet szembeállítanak ezzel? Az ezredes kezdetben 
a magyarokat elküldi a kivégzendők közül: „Tűnj el. . . 
ez a mi háborúnk." „Miért avatkoznak a mi dolgunk
ba?" Tehát a küzdelmet nem mint osztályharcot, ha
nem mint nemzeti küzdelmet hangsúlyozza — a szent 
Oroszországért. Ennek nevében lövi le a hadnagy a 
lányt levetkőztető harcostársát, a kozák zászlóst is, 
szinte magának bizonyítva a harc szent voltát. Az ön
igazolást Cselpánov kémelhárító törzskapitány számára 
még pontosabban fejezi ki az ápolónők kényszerű be
vonásával rendezett keringőzés. A fehérek mint oro
szok, de főleg mint emberek kívánják megerősíteni a 
maguk pozícióját, de ez csak a vörösöknek sikerül. 

A menekülő vörösök a sebesültek között keresnek 
menedéket egy alkalmi kórházban. Itt fogják el Istvánt, 
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akit az egyik ápolónő, Olga azzal próbál megmenteni, 
hogy meztelenségével magara hívja fel a figyelmet. 
Amikor ez nem sikerül, István magyarul énekel egy 
fehéreket gúnyoló — tehát őt föléjük emelő — dalt, 
mielőtt kivégzik. Cselpánov kérdésére: „Vannak itt vö
rösök?" a főápolónő, Jelizaveta így felel: „Itt csak be
tegek vannak." A vörös parancsnok is rendel el kivég
zést, például Olga kivégzését, de megindokolja tettét. 
Olga áruló: „Az árulásra senkit sem lehet kényszerí
teni." S amikor indulás előtt erőszakkal megcsókol egy 
ápolónőt, még ebben is bizonyos emberi gesztus van — 
az emberi búcsú vágya. Ugyanezért végső harcuk előtt 
a vörösök leveszik zubbonyukat, s ingben, katonás ki
nézés nélkül indulnak meghalni. 

Mindezt csak lazán fűzi össze ugyanazoknak a hő
söknek a jelenléte. A vereségből újra és újra fellendülő 
harc következetesebb vonalat jelent, a magatartások 
pedig a legprecízebb pszichológiai alapot kapták. Ele
gendő egyetlen jelenetet kiemelni ennek érzékelteté
sére. István a tábori kórházban meg akarja nyerni Ol
gát, akinek tetszik a fiú, de a lány a fészerben meg
nyugtatja, hogy nem kell szerelemről beszélnie. Ugyan
akkor hatni is akar rá, ezért mondja: „Levetkőzöm 
előtted" (A magyar szöveg helytelenül a „neked" kife
jezést használja.) A megnyerésnek ebbe az aktusába 
robbannak be a fehérek. Amikor egyikük meglátja a 
lányt a patakban meztelenül, a látvány ereje miatt nem 
lő rá. Ez kifejeződik felkiáltásában is: „Sellő!" (A ma
gyar fordítás ezt teljesen elhagyta.) Az egyes magatar
tás-elemek tehát a normális és általános érvényű emberi 
reagálások maximális kihasználásával kapcsolódnak 
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össze. Ez nemcsak azért lényeges, mert nem egy köz
ponti hős pszichikuma tárul fel, hanem mert az emberi, 
az emberies elleni támadás, illetve annak védelme van 
középpontban, vállalás az embernek maradni nevében. 
Ami Istvánt részesetként jellemzi — aki az emberi in
tegritás megőrzése érdekében a fizikai megsemmisülést 
vállalja — az vonatkozik az egész filmre. A film érzelmi 
folyamatként bizonyítja, hogy az emberi tettek nem 
egyedi cselekvések, hanem belefoglalódnak egy világot 
teremtő tevékenységbe. A Csillagosok, katonák ezt az 
egyéni és a történelmi megnyilatkozások egyesítésével, 
illetve váltogatásával érte el. A legkisebb emberi gesztus 
is kollektív visszhangot kapott a filmben, modellként 
koncentrálva az életnek ezt a sajátosságát. Ezen a pon
ton kapcsolódott a film leginkább a valósághoz, amely
re 1967-ben nem egy aktuális tematikájú film is a válla
lás problémájának boncolgatásával reagált. El lehet 
menekülni — esetleg — a fehérek elől, de nem lehet 
eltekinteni attól, hogy az egyéni magatartás hatással 
van a kollektívára, és a kollektíva meghatározó az 
egyénre nézve. Olga vallomása a vörösök kórházi jele
netéről teljesen motivált: elvesztette Istvánt, így a fáj
dalom és a dac dolgozik benne, hogyha a szeretett fiú
nak pusztulnia kellett, akkor a többi se kapjon kíméle
tet. Ez a magatartás a legkülönbözőbb viszonyításba 
kerül. Jelizavetával, aki megtagadja az árulást, a fehé
rekkel, akik a kivégzést eszközlik, végül a saját kivégzé
sével. Mindez vonatkozik a többi jelenetre, magatartás
ra is. S ebben a vonatkozásban a filmművészeti eszkö
zök minősítő erejének is jelentősége van. András nem 
akar részt venni a megfutottak kivégzésében (amelyre 
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valójában nem is kerül sor), majd bujkálásával felhívja a 
fehérek figyelmét az orosz tanyára. Elfogása megalázó, 
kivégzése észrevétlen, jelentéktelen. Nyoma sincs ben
ne olyan hősiességnek, mint István halálában, vagy 
mint a harcot vállalókéban a film végén. 

A Csillagosok, katonák a tettek, a vállalások értékére 
döbbentett rá olyan körülmények között, amikor az 
egyén nem sodortathatta magát az eseményekkel, mert 
azok újra és újra választás elé állították, s ebbe a válasz
tásba a kollektív magatartás nem volt behelyettesít
hető. A kortársi magyar játékfilmekben megtalálható 
hasonló tendencia arra utal, hogy — a Szegénylegé
nyekhez hasonlóan — ebben az esetben sem a történe
lemről kívántak számot adni az alkotók, hanem az ön
állóság, a felelősség, a cselekvés esztétikai minősítését 
végezték el. Ez még koncentráltabban megtalálható a 
következő filmben, a Csend és kiáltás-ban. 

„Csend és kiáltás" 

Jancsó Miklós filmjeit többször illették azzal a váddal, 
hogy felveti a problémákat, de nem válaszol rájuk.119 

Bár ez a nézet némileg leegyszerűsíti a művészeti ábrá
zolást, az kétségtelen, hogy a Jancsó-filmekben — és 
persze más filmalkotásokban is — módosult az az ábrá
zolási mód, amelynek következtében a hős úgy emelke
dett pozitívvá, hogy egyértelmű és jelentős hatást tu
dott gyakorolni környezetére. Ebben a módosulásban 
benne van a sematizmustól való félelem, de a nagyobb 
bonyolultság vállalása is. Erre Jancsó Miklós is utalt: 
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„. . . a Csillagosok, katonák-ban két szembenálló erő 
van, amelyek sok variációnak adnak helyet, a Csend és 
kiáltás-ban pedig a két pólus megvan minden egyén
ben." „. . . szemben a Szegénylegények-kel, amelyben 
az üldözők és üldözöttek világosan el vannak különít
ve, mindegyiknek megvan a maga területe, a Csend és 
kiáltás-ban ugyanazon a családon belül helyezkednek 
el. Az üldöző és üldözött így vegyítve van. Megpróbál
tam megmutatni az erőszaknak azokat a különböző fo
kozatait, amelyek behatolnak a családba, úgyszintén 
azokat a különböző módokat is megmutattam, amelye
ket a család felhasznál fennmaradása érdekében."120 

A család hangsúlyozásával Jancsó Miklós a legfonto
sabbat fogalmazta meg, hiszen a Csend és kiáltás-sal 
kapcsolatban nem lehet eltekinteni attól, hogy a társa
dalmi, a politikai erők elleni küzdelem a család részéről 
folyik, de végül a társadalmi-politikai tényező erősebb-
nek bizonyul. A család az, amelyik kompromisszumok 
sorával próbálkozik a családi közösség megőrzésére, a 
vérségi kötelék erejére támaszkodva. 

Az első jelenetekben a politikum - a történelem — 
dominál. A Tanácsköztársaság bukása után (a különít
ményesek) a csendőrök állnak bosszút a vörösökön. 
Orvul lövik le a foglyot, felkutatják a másikat, akinek 
bántalmazzák a feleségét. Megalázzák a nőket. Ezt 
azonban a csendőr törzsőrmester, a helyi parancsnok 
megtorolja a beosztottján. (Mindez emlékeztet a Csilla
gosok, katonák magatartás-elemeire.) A jól működő el
nyomó apparátust megzökkenti a parancsnok volt vö
röskatona öccsének, Istvánnak megjelenése. Ezt fele
sége, Anna, és annak testvére, Teréz jelentik neki. A 
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jelentés után a parancsnok hamarosan kiérkezik a ta
nyára, ahol Teréz férje, Károly már rendőri felügyelet 
alatt él. A két férfi közötti ellentét egyelőre csak abban 
fejeződik ki, hogy István nem iszik a parancsnokkal. Az 
ennek ellenére kéri a két nőt, hogy vigyázzanak rá. 

Ezt a családi szolidaritás szempontjából pozitív ké
pet töri meg az öregasszony arzénes mérgezése, mint 
szintén a család érdekét szolgáló aktus (meg akarnak 
szabadulni a felesleges szájtól). Ugyanilyen tendenciájú 
az, amikor a szomszéd Csontos—Kovácsné arra kéri Te
rézt és Annát, hogy Veronika lányát is vigyék maguk
kal a csendőrök mulattatására. Ugyanazok a csend
őrök, akik elvezetik a nőket, Károlyt kényszerű ének
léssel alázzák meg. Tehát Istvánt a nők vállalása és Ká
roly sorsa készteti arra, hogy elmenjen a tanyából. A 
szomszéd tanya gazdája azonban már a következő jele
netben arra kéri Károlyt, hogy vigye el tőle Istvánt. 
Hogy a széna alatt elszállítsa a razzián keresztül, me
gint a parancsnok van segítségére. A parancsnok éppen 
ezért azt várná, hogy István együtt egyék vele az udva
ron. Amikor azonban az nem hajlandó, akkor — a film
ben először — elhangzik a politikai hivatkozás a csend
őr törzsőrmester részéről: „Mert az rossz politika, amit 
én csinálok, ugy-e? . . . önként jelentkeztetek a front
ra, én meg nem.. . Valószínűleg meg kell tégedet ölni, 
ha ilyen konok vagy. Mégis csak ez a dolgom, én is csak 
tartozom valakikhez." Odadobja a pisztolyát István
nak, de az nem veszi fel. 

Ezzel párhuzamosan látni Károly jelenetét. Károly
ra — aki a csendőrök engedelmes eszköze — éppen rá
fognak egy gyilkosságot, s a tetemet és annak holmiját 
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tapogattatják meg vele. Majd a büntetésből ledöntendő 
tanya bontásában segít. Ezután nem marad ereje, hogy 
a rendőri előírásoknak megfelelően tisztán és ünneplő
ben álljon a tanya udvarán. A két nő mosdatja és öltöz
teti. De már neki is arzént adnak, hiszen ő is teherré 
vált a családban. István részben ismerője, részben tanú
ja mindennek, s ez váltja ki lázadását, amikor Anna az 
őrsön való jelentkezésre biztatja: „Az lesz, ami ezzel. 
Állsz az udvaron. Csak te kibírod." István azonban a 
mérgezést jelenti be a parancsnoknak, akit megzavar ez 
a jelentkezés: „Nem kellett volna idejönnöd, az eltűn
tek listáján vagy. " így nincs más megoldás számára, 
mint az, hogy beosztottjával Istvánt is a film elején 
látott homokdombon át küldje. Közben meggondolja 
magát, utánuk siet, és átadja a pisztolyát Istvánnak: 
„Jobb, ha magad csinálod. Egy még van benne." István 
azonban őt lövi le. 

A fordulópontot a hovatartozás kérdésének felvetése 
képezi. A parancsnok akkor így folytatja: „.. . Én is 
csak tartozom valahová. Te meg senkihez. Itt senkihez. 
A nők pedig hozzám tartoznak. . ." Ez a megjegyzés a 
társadalmi és a családi mozzanat sajátos egyesítése, 
hogy István mindkettőből kizáruljon. Ezt a részt azon
ban nem lehet csak a szöveg idézésével elintézni. A 
parancsnok nyilatkozatának ugyanis van alapja, s erre 
Jancsó Miklós így utalt: „. . . a két nő közti kapcsola
tot a forgatókönyv meg sem említette. De minthogy 
mindketten nagyon érdekesek voltak, főleg együttlétük 
alkalmával, arra gondoltam, hogy közöttük homo
szexuális kapcsolatot teremtek."121 A törzsőrmester 
„itt senkihez" szavait éppen ennek érzékeltetése előzi 
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meg a következő módon: István az udvar végén sétál 
Teréz mellett. Károlyt csak a háttérben látni. Anna is 
ott van, s amikor István átöleli, Teréz is odahajlik hoz
zá. István eltávolodásával a két nő marad együtt. Mind
ez a puszta, szélfújta udvaron játszódik, az után, hogy 
Istvánt sikerült visszahozni szökéséből. A két nőt 
összefogja a család mindenáron való megőrzésének vá
gya, Károllyal már leszámoltak, a parancsnok a maga 
útját járja, István magatartása őt magát különíti el. Ez 
már akkor tapasztalható volt, amikor Anna megütötte 
Istvánt a szomszédból való visszaszállítás után. Ez ala
pozza meg István lázadását a két nő ellen, amely a 
mérgezés miatti feljelentésben, tehát a családi támoga
tásról való lemondásban kulminál. A parancsnok lelö
vése csak kiteljesítése — nem is annyira a lázadásnak — 
a magáramaradottságnak. 

A Csend és kiáltás-ban — ha ez lehetséges — a szerep
lők és a felvevőgép mozgása még szabadabbá válik an
nak következtében, hogy ebben a műben először dol
gozott Jancsó Miklós Somló Tamás helyett Kende Já
nos operatőrrel, aki semmiféle mesterséges világítást 
nem alkalmazott a külsőkben, így a szereplőket telje
sen körül tudta járni. Erre a Csend és kiáltás-ban szük
ség is volt a bekerítettség érzésének felkeltéséhez, hi
szen még a célirányos mozgásokat is céltalanná tették a 
külső körülmények, de igen sok mozgás nem is rende
ződött célratörő cselekvéssé. A bezártságnak — a sok 
külső ellenére — állandóan érződnie kellett. 

A Csend és kiáltás-ban is az emberi alapoknak van 
igen nagy jelentősége, s nem egyszerűen a történelmi 
szituációnak, a magatartások történelmi motiválásának. 

438 



Ebben a vonatkozásban érdemes összevetni Jancsó 
Miklós filmjeit Szergej Eizenstein korai alkotásaival, 
amelyek szintén nem valamiféle emlékfilmek voltak a 
múltról. 

Néhány sajátosság 

Szergej Eizenstein nem törekedett a történelmi hűségre 
filmjeiben. Elegendő arra gondolni, hogy a Patyomkin 
csatahajó hatszázhetven matróza (akiknek elenyésző 
töredéke volt tudatos forradalmár) szégyenletes tétlen
séggel nézte Odessza proletariátusának gyilkolását, s 
csak három bajtársuk halála késztette őket két — célt 
tévesztett — lövés leadására.122 A filmben ebből a szo
lidaritás himnusza lett. Az Október című művével kap
csolatban Eizenstein kijelentette: „Az Október-nek át 
kell éreztetnie a nézővel. . . a felvett dolgok és tények 
új jelentőségét számunkra. . ,"123 Ennek felel meg az 
is, hogy Eizenstein igen erélyesen visszautasította 
(Dziga Vertov példáját idézve) a valóságos tényekkel 
való ábrázolást.124 A történelmi anyag felhasználását 
nála tehát ugyanúgy nem lehet a visszaemlékezésre le
egyszerűsíteni, mint Jancsó Miklósnál. Eizenstein nem 
vonatkoztatott el az egyéni hősöktől, hanem azokat 
kiélezett történelmi szituációba helyezte, hogy magatar
tásukat ilyen körülmények között figyelhesse meg. Ez 
azonban nem jelentette azt, hogy a hősöket illusztratív 
módon az események alá rendelte. A Sztrájk (1924) 
öngyilkos munkása, a Patyomkin páncélos (1925) 
Vakulincsukja, az Október (1927) matróza (más oldal
ról Kerenszkij figurája), és a Régi és új (1929) Márfája 
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jellegzetes arculatúak, annak ellenére, hogy nem egye
dül kerülnek előtérbe. Az ún. kollektív hős Eizenstein 
filmjeiben nem vesztette el emberi arculatát. A törté
nelmi eseményekben megmutatkoznak az általános em
beri vonások is, s Eizenstein éppen ezeket erősítette. 
Nyomon követhető a Patyomkin páncélos matrózainak 
felháborodása a tisztek brutalitása és a kukacos hús 
miatt. A film egyetlen mondattal elintézi az 1905-ös év 
forradalmi mozgalmait, nem szentel teret a hajón lé
tező szociáldemokrata sejtnek és agitációnak, de az em
beri érzelmek és indulatok vonalán kibontja a lázadás 
— mint minden embertelenség elleni lázadás — elkerül
hetetlenségét, és érzékelteti ennek nagyszerűségét. 

Többek között a kiélezett szituációkban mutatott 
elementáris emberi megnyilvánulások rokonítják Eizen
stein filmjeit Jancsó Miklós ábrázolási módszerével. Az 
a szituáció azonban, amelyben Szergej Eizenstein alko
tott, a forradalom, a forradalmiság szükségességének és 
nagyszerűségének művészeti megfogalmazását követel
te meg. így Eizenstein filmjei az események végkifejle
tét, forrpontját mutatták be. Ezért a nézők sajátos do
kumentumfilmeknek foghatták fel műveit. Jancsó Mik
lós (az így jöttem-et átmenetnek véve már az Oldás és 
kötés után) szintén szakított a néhány személyes zárt 
drámák hagyományos ábrázolásával, de történelmi té
máinak a hatvanas évek közepén nem a győzelmes vég
kifejlete volt felhasználható. Ennek következménye 
kettős volt. Egyik egy deheroizáló sajátosság, másik a 
történelmi anyag mint ábrázolási közeg sajátos módo
sulása. 

Sokan, sokszor felvetették már a történelmi aktus és 
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az annak létrejöttében közrejátszó emberi cselekedetek 
esztétikai különbségét. Talán nem véletlen, hogy 
1964-ben jelent meg magyarul Iszaak Babel könyve. 
Babel többek között így írt: „A jó dolgokat jó emberek 
csinálják. A forradalom a jó emberek jó dolga. De a jó 
emberek nem ölnek. így hát a forradalmat gonosz em
berek csinálják."125 Ez megfelelt annak, hogy egyre 
inkább előtérbe került az ember szerepe, az ember em
beri integritása a társadalmi folyamatokban — annak 
megfelelően, hogy nagyobb egyéni önállóságra, na
gyobb személyi felelősségvállalásra volt szükség. A 
filmművészeti általánosítás folyamatában Jancsó Mik
lós műveiben ezért kaptak több teret az emberi mozza
natok mint a történelmi események. S ez már azt is 
mutatja, hogy a nézővel való kapcsolatot a filmek nem 
a történelmi események ismertségével biztosították, ha
nem azzal, hogy megmutatták az emberi reagálások kö
zösségét bizonyos szituációkban. A filmek ábrázolási 
közege sajátosan pszichológiai volt. Ez játszott szerepet 
egyrészt a korábbi történelmi megítéléseket sommásan 
személyekre vetítő, és hősies élményt eredményező áb
rázolás módosításában, a deheroizálásban, másrészt a 
bonyolult ellentmondások átéreztetésében. Elegendő 
ezzel kapcsolatban arra gondolni, hogyan vált a Csend 
és kiáltás-ban a Tanácsköztársaság bukását követő idő
szak olyan probléma hordozójává, mint a család és tár
sadalom, tehát egy kisebb és egy nagyobb közösség 
közvetlenül megragadható, illetve csak áttételesen érzé
kelhető érdekellentéte. A film Készülésekor a csoport
érdek és a társadalmi érdek ellentéte még a valóságban 
is csak csírájában volt meg, sőt — s ez lényeges — ezek a 
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csírák nem annyira a társadalmi oldalon, mint inkább 
az egyéni, emberi indításokban voltak érzékelhetők. 

A történelmi anyag ilyenfajta felhasználása, ezen be
lül az elemi emberi reagálásokat előtérbe hozó pszicho
lógiai mozzanatok jelentősége nem lett volna lehetséges 
egy módosult képi és hangi ábrázolás nélkül, amelyből 
el kellett tűnnie minden műviségnek. A magyar Apaj-
pusztán felépült sánc, vagy az orosz Kosztroma régi 
épületei stb. nemcsak azzal játszottak bele tevékenyen 
a filmbe, hogy például a titokzatos sáncból nehezen 
lehetett kitalálni, vagy a régi Oroszországot idéző épü
letek fogságából ki kellett szabadulni, hanem máskép
pen is. Jellegzetességükkel pregnáns jelzőivé váltak va
laminek — például a Csend és kiáltás homokdombja a 
kivégzésnek —, s természetes teret adtak az emberi te
vékenységnek, az elemi emberi reagálások következetes 
érvényesítésének. Jancsó Miklós filmjei nem adhatták 
volna mozaikokból összeálló képét az emberi magatar
tásoknak, ha a hagyományos, zárt, interperszonális 
konfliktusok díszletvilágát támasztották volna fel, pél
damutató magatartásokkal, illetve a felvetett probléma 
„megválaszolásával". A szélsőséges szituációk megköve
telték a díszítetlen teret és az „irodalmiasítás nélküli" 
szöveget. 

Jancsó Miklós alkotásaival a legszorosabban kapcso
lódott kora alapvető társadalmi problémáihoz és köz
hangulataihoz. Ehhez a filmművészet olyan hagyomá
nyait és korabeli tapasztalatait használta fel, amelyek 
segítségével a maga — és Hernádi Gyula — alkatának 
megfelelően módosíthatta az ábrázolást. Ez a módosí
tott ábrázolás a hatvanas évek magyar filmművészeté
nek nem egyetlen, de jellegzetes vonalává vált. 



GAÁL ISTVÁN 

A népi ihletés és a nyugati hatás 

Gaál István gyermekkorát egy faluban, Pásztón töl
tötte, ahol apja villanyszerelő volt- Humán érdeklődése 
ellenére — anyagi okok miatt — gimnázium helyett mű
szaki középiskolába került. De talán ennél is meghatá
rozóbb élményt jelentettek számára a tiszai napok, 
amelyeket Szolnokra költözött szüleinél töltött. Gyer
mek- és ifjúkorában fogant meg benne a vágy, hogy 
filmrendező legyen. 1953-ban a Filmművészeti Főisko
lára került. 1958-ban G. Szabó Lőrinccel, illetve Novák 
Márkkal végzett. (A párhuzamos operatőri osztály — 
amelybe Sára Sándor, Kocsis Sándor és Sík Igor is jár
tak — a rövidebb tanidő miatt egy évvel korábban ka
pott diplomát.) 

Pályamunkások (1957) című etűdje még a főiskolai 
munka keretei között készült el. A film a krampácso-
lást mutatta be, elsősorban a ritmusra bízva a feszültség 
felkeltését és feloldását. A mű felvillantotta a munká
sok arculatát, emellett munkatevékenységük dramati-
zálásának új módjával próbálkozott. 

A Filmművészeti Főiskola elvégzése és egyéves gyári 
gyakorlat után Gaál István 1959-től 1961-ig a római 
Filmkísérleti Központ iskolájának ösztöndíjasa volt. Az 
itt szerzett tapasztalatokat semmiképpen nem lehet fl-
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gyeimen kívül hagyni. Már csak azért sem, mert ekkor 
járt először külföldön, s ez felerősítette fogékonyságát. 
Bejárta egész Olaszországot, és átment Párizsba is. 
Mindez nemcsak országokat, embereket jelentett, ha
nem jelentős képzőművészeti befolyásolást is. 

Némileg ezeknek a találkozásoknak, barangolások
nak a hatása mutatkozott meg abban, hogy hazaérve a 
dokumentumfilmet részesítette előnyben.126 A hír
adó- és dokumentumfilm olyan lehetőséget nyújtott 
Magyarország megismeréséhez, amelyre korábban nem 
volt módja. A dokumentumfilmjeiben feltárt világ vitte 
el a játékfilmkészítés gondolatához. 

Ebben az időszakban meghatározó élményt jelentett 
számára a Fiatalok Balázs Béla Filmstúdiója, annak kö
zössége, szelleme is.127 

Kezdet és fordulat 

Gaál István alkotásának kezdete egybeesett a magyar 
filmművészet fordulatának kibontakozásával, amelyhez 
ő is hozzájárult. 

A kezdeti alkotások Sára Sándor operatőrrel szoro
san együttműködve születtek. Az Oda vissza (1962) 
című dokumentumfilmet Sára Sándor fényképezte, 
Sára Sándor Cigányok (1962) című alkotásának pedig 
Gaál István volt az operatőre. A Tisza — Őszi vázlatok 
(1962) című Gaál István-film ismét Sára Sándor opera
tőri közreműködésével készült. Ez első teljes hosszú
ságú játékfilmjükre, a Sodrásban (1963) címűre is vo
natkozik. 

444 



Az Oda vissza a szabolcsi ingázó munkások életét állí
totta a néző elé. Nemcsak munkaképeket, sőt talán azt 
a legkevesebbet. Az alkotó igyekezett megőrizni az 
életdarabok hangulatát. A fárasztó hajnali utazást, az 
álmosságot, a munkásszállásbeli és az otthoni élet ha
sonlóságát (például a főzést), és bizonyos ridegséget, az 
otthon megszokott magatartásoktól való elidegenedést. 
Az emberek kerültek a film középpontjába. Az embe
rek az utazás terhével, amelyet leginkább talán közeli 
képekben mutatott kezeik jellege és helyzete érzékel
tetett. Emberek, amint megérkeznek a puha, szürke 
otthoni vidékre, hogy újra kiszakadjanak onnan a vak 
sötétségbe. 

Az Oda vissza című műben nyoma sem volt a ko
rábbi dokumentumfilmek tételt illusztráló vonásainak. 
Hangulatok és érzelmek uralkodtak el benne. A Tisza 
— Őszi vázlatok című művet szintén a hangulatok és 
érzelmek uralták. 

A Tisza — Őszi vázlatok pasztellszínei nemcsak a 
természet szépségét tárták fel, hanem az emberi alkotá
sok és az emberek szépségét is. A rejtett szépségek fel
tárása (amely nemcsak a fényképezés felfedező erejé
ből, hanem a sajátos viszonyulást sejtető szemszögek
ből is adódott) az embert mint szemlélődőt hangsú
lyozta. A film nézője a világra rácsodálkozó emberrel 
azonosult. Nem politikussal, nem agitátorral, hanem a 
szépségek szemlélőjével, felfedezőjével. A napi életét 
élő, mindenütt jelenvaló ember fedezte fel magát a dol
gokban a film segítségével. Nem a vízlépcső monumen
talitásában, hanem például abban, hogy a természet szí
neit összevetették a festés alatt lévő uszály színeivel. 
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Ezek a pályanyitó alkotások értetik meg Gaál István 
szavait, amelyeket a Sodrásban című filmjéről mon
dott: „1962 őszén, amikor a Tisza című dokumentum
filmet készítettük, fogalmazódott meg bennem az 
igény, hogy ezt a világot játékfilmen is megörökítsem, 
és ehhez felhasználtam gyermekkori élményeimet 
is. . ."128 

„Sodrásban" 

Michelangelo Antonioni Kaland (1960) című filmjének 
elején a hősnő eltűnik (valószínűleg a tengerbe vész). A 
korábbi sémáktól eltérően a film a továbbiakban nem 
az ő sorsával foglalkozik, nem múltját, tettének okát 
kutatja, hanem egy másik szereplő lép előtérbe, és az ő 
cselekedetei adják a Kaland cselekmény vonalát. Anto
nioni tehát csak alkalmul vagy inkább katalizátorul 
használta egy ember eltűnését, a többiek viszonyainak 
megvizsgálásához. Ez a műve az Olasz Filmkísérleti 
Központ iskolájában sajátos Antonioni-lázt indított el, 
amely még azokban a rövid alkotásokban is megmutat
kozott, amelyeket vizsgafilmként készítettek a hallga
tók éppen abban az időben, amikor Gaál István is ott 
tanult. 

Az egyetemes filmművészet — Antonioni művében is 
kifejeződő — szembefordulása a hagyományos drama
turgiai sémával lehetőséget nyújtott Gaál Istvánnak ar
ra, hogy új ellentmondások tudatosítását vállalja. Ezt a 
magyar életszféra felhasználásával, sőt az összművésze-
tek magyar ábrázolási elemeinek hasznosításával tette. 
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A kétfajta eredet nemcsak ihlető erővé vált a filmben, 
hanem bizonyos kettősséget is létrehozott benne. Az új 
dokumentális stílus jegyei keveredtek a népélet olyan 
ábrázolásával, amely leginkább Szőts István Emberek a 
havason (1942) című művét jellemezte, és sajátos díszí
tő törekvéssel tűnt ki. A kétféle ábrázolást az emberi 
érzelmek és hangulatok kötötték össze. Ennek megfe
lelően alakult a drámai szervezés is, hiszen a film törté
nete meglehetősen szegényes. A nyolctagú társaság 
egyike vízbe fullad. A többiek — túl a kihallgatáson, 
azonosításon stb. — társuk halála után saját magukkal 
kényszerülnek szembenézni, saját viszonyaikat kényte
lenek megvizsgálni. Emellé a magatartásvizsgálat mellé 
sorakozik az áldozat nagyanyjának fájdalmában is mél
tóságteljes alakja, mint sajátos kontrasztja a fiatalok 
egymást és önmagukat vádoló zavartságának. 

A film bevezető része, a fürdés, az alig orientáló 
féltékenykedések, majd a lemerülések -a legközvetle
nebb dokumentális módszerrel mutatják be a társaság 
tagjait. Gabi eltűnése és keresése azonban megváltoz
tatja a napfényt, és a sejtetően, csak itt-ott gyorssá váló 
ábrázolás a zaklatottságig fokozza a ritmust. Mindez az 
éjszakai csónakos, fényszórós keresésben kulminál. A 
sötéten örvénylő víz elnyeli a társaság utolsó reményét 
is. De még együtt vannak, s együtt maradnak egy ideig 
Laciék lakásán. A lefojtottságot Böbe hisztérikus elro-
hanása, utána Karesz távozása bontja meg. A rendőrség 
telefonértesítése, hogy a kutatás eredménytelenül vég
ződött, végképpen feloszlatja a társaságot. Ezzel az ato
mizálódás is megindult azok között, akiknek egyénisé-
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gét korábban a csoport-magatartás bizonyos mértékig 
elnyomta. 

Böbe szemrehányást tesz Karesznek, hogy — bár vi
szonyuk volt — sohasem szerette. Karesz Vadócot kéri 
meg, hogy nyugtassa meg Böbét. De a két lány között 
veszekedéssé fajul a beszélgetés. Böbe szerint Karesz 
virtuskodásán túl (lemerülés a folyóba) az volt a sze
rencsétlenség oka, hogy Vadóc hidegen viselkedett a 
szerelmes Gabival. Vadóc kissé magának is bizonygatja, 
hogy ők Gabival boldogok voltak, sokkal boldogabbak, 
mint Karesz és Böbe. Berci könnyedén veszi a dolgot. 
Az üzletben, ahol eladó, pletykaként meséli az egészet 
újra és újra. Vadóc a Zoli által előhívott fényképet 
nézve újra kénytelen emlékezni Gabira, bevallja, hogy 
csak hazudta viszonyukat, nehogy Gabit kinevessék. 
Lacinak viszont egyedül kellett megküzdenie az önvizs
gálattal, mert sem anyja, sem apja nem ért rá, társai 
pedig elszéledtek. így az őt bemutató rész a pszicholo-
gizálás (a belső világ minél mélyebb és teljesebb ábrázo
lása) újszerű vonásaival tűnik ki. 

Előbb szobája lámpájának kapcsolóját kattintgatja, 
majd átmenve a szobán, cigarettára gyújt, és feltesz egy 
lemezt. Körülötte a szoba is szétesett, Laci zavarodott
ságának megfelelően. Tárgyai külön-külön villannak 
fel, többek között egy régi húros hangszer bizarr kul
csai, homokóra, kődarab stb. Mindez a néző felé közve
títi Laci magábaroskadtságát, magáramaradottságát, s 
ürességét is, amelynek következtében a tárgyak lépnek 
előtérbe. 

Gabi nagyanyja, Anna néni fájdalmának visszaadása 
már abban a jelenetben megkezdődik, amikor a szi-
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luettben felmagasodó jegenyefasor mellett találkozik 
az öreg halásszal. (Anna néni azért keresi fel a halászt, 
mert hisz abban, hogy ha egy kenyeret égő gyertyával 
vízre tesznek, a kenyér perdülése megmutatja a holttest 
helyét.) Az ég szinte magába olvasztja az alakokat, akik 
felett azonban fényes derengés marad. Majd a vízen 
tükröződő gyertyafény villódzik mozdulatlan arcukon. 
De ez csak bevezetője a gyásznak. A halotti szemle 
után felhangzó siratóének értelemszerűen Anna néni 
belső zokogása, s a természeti képekről (annak a termé
szetnek a képeiről, amely Gabit is befogadta) vissza-
idéződik Gabi élete — a ház, a szobabelső, rádióalkat
részek, szerszámok, lepkegyűjtemény stb. — majd eb
ben a szobában megjelenik a síró Anna néni. 

Anna néni fájdalmához a társaság tagjai közül egy 
sem tudott felmagasodni, erejében egy sem volt hozzá 
mérhető. Anna nénit állandóan a természettel való kap
csolatában látjuk, ereje és reagálása elemi voltának for
rása a természet. Ehhez a legemberibb reagáláshoz ké
pest a barátok sorában a halál csak zavart és riadalmat 
keltett, s leleplezte a társaság belső korlátait és szánal
masságát, amelyet csak fokozott a Pestre utazó Zoli 
medikusi tudálékossággal előadott meghatározása a ha
lál okáról. 

A — sok vonatkozásban korszakos jelentőségű — 
film egy új generáció kritikai képét adja, sajátos viszo
nyítással felfokozva. Megmutatja a fájdalom, a gyász 
nagyságát, s a fiatalok sekélyességét. A hősök között 
keletkeztek feszültségek, mégsem a külső ellentétek 
domináltak a filmben, hanem a belső világ labilitása és 
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üressége, az a korlátoltság, amely bizonyos értelemben 
az elidegenedés megnyilvánulásának tekinthető. 

Következő műveiben a rendező nem enyhítette ezt a 
kritikai képet, bár ábrázolási sajátosságai — különösen 
Sára Sándortól való eltávolodása miatt — módosultak. 

Generációk 

A Zöldár (1965) és a Keresztelő (1967) a Sodrásban 
című filmmel szinte trilógiát alkot. A rendező szavai
val: ,,Ha viszont már a három film sorrendje így ala
kult, akkor elmondható, hogy az első kettő a fiatal, 
szocialista magyar értelmiség kialakulásáról szólt, kü
lönböző időszakokban, míg a Keresztelő-ben tőlem ki
csit idősebb generációt fogalmaztam meg. Az idő per
sze a maga tálcáján egyfelé visz bennünket, ezek a ge
nerációs határok lassan összemosódnak, egyetlen gene
rációvá szelídülnek, de a filmek készítésekor ezek a 
különbségek meglehetősen élesek voltak." És a Zöld-
ár-ról: „. . . egy romlatlan naiv fiú, falusi szülők kilen
cedik, legkisebb gyereke, afféle népmesei hősként bele
indul a világba, Pestre, az egyetemre, 1950-ben. Bele
kerül az akkori idők összekuszálódott, zavaros társa
dalmi és emberi viszonylataiba. Megrontja őt is környe
zetének gyávasága, megalkuvása, ner meri nyíltan vál
lalni a saját véleményét. . . Hogyan tud, és tud-e talpra-
állni újra? — erről a nem túl harsány konfliktusról szól 
a film."129 

A film nagyon precízen követi Ostoros Mártonnak a 
pesti egyetemre (az orvosi helyett a magyar-francia 
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szakra) került parasztfiúnak a beilleszkedését, alkal
mazkodását a falusi kúttól a diákszálló csempés fürdő
szobájáig, a szinte szótlan érintkezéstől új társai stílu
sáig, de főleg a szerelemig. Egyetemi társába, Boriba 
szerelmes. A felfedezés, a „honfoglalás" lendülete haj
totta Marcit, amikor igyekezett mindent befogadni és 
elsajátítani, minden újnak a hatása alá került. Olyan 
pontos beszámoló volt ez, mint a Sodrásban bevezető 
részében a hősök bemutatása, a játékba való belefeled-
kezésük hangulatának kifejezése. S ahogy a Sodrásban 
előtt lappangó állapotában érzékeltette a konfliktust, 
úgy a Zöldár fordulatát is a felszínesen megismert világ 
feszültségeinek fokozatos felbukkanása készítette elő. 
Kiderült, hogy Bori — a falusi béres, a volt vöröskatona 
lánya — egy évvel ezelőtt viszonyt folytatott Rácz ta
nársegéddel, és Ács Laci, a DISZ-titkár ezt ügyként 
vitte taggyűlés elé. Ezzel Marci személyes sérelme társa
dalmi aktussá vált (Borit kizárták az ifjúsági szervezet
ből, majd az egyetemről is). Marci megalázó helyzetbe 
került, mert csak a taggyűlésen szerzett tudomást a 
dologról, így nemcsak a lány, hanem Ács Laci ellen is 
fordult. Ez a világ — amely új arculatát villantotta fel 
Marci számára - ezt az eseménysort azonban hamaro
san más összefüggésbe helyezte: Ács Lacit letartóztat
ták, és bár senki sem tudta, mi a bűne, szinte mindenki 
elítélte. Ugyanakkor árulónak érezték Marcit is, aki bí
rálta Lacit. Nemcsak az évfolyamtársak, hanem Laci 
felesége, Eszter, Marci falubelije is így ítélt. Marci vilá
ga bezárult. Bori a tanársegéd felesége lett, Laci, a leg
jobb barátja börtönben volt, az egyetemen a gyanakvás 
légköre vette körül, örült, hogy anyja látogatása után 
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hazamehetett. A Sodrásban Anna nénije életközegének 
megfelelője a Zöldár-ban Marci testvéreinek anyagi 
gondja volt. Ebben a közegben a meghátrálás lehetet
lennek tűnt. Marci a bátyjával - aki a metróhoz ké
szült dolgozni — indult vissza Pestre, beletartva arcát a 
megtisztító, zuhogó esőbe. 

A két film dramaturgiája hasonló. Ez azonban nem 
jelenti az alapprobléma azonosságát vagy hasonlóságát, 
hiszen a Zöldár — a Sodrásban belső korlátokat konsta
táló voltához képest — inkább oknyomozónak tűnik, 
amikor az etikát (egy természetes ősi, emberi etikát) 
ütközteti a politikai tényezőkkel, megpróbálva rámu
tatni az emberformáló körülmények bonyolultságára és 
torzító vonásaira. Élményvonalát tekintve azonban a 
film — a Sodrásban cíművel egyezően — Marcinak arra 
a belső korlátoltságára koncentrál, amely megakadá
lyozza a barátja melletti, s egyáltalán az igazságtalansá
gok és méltatlanságok elleni nyílt kiállásban. A Zöldár 
által ábrázolási közegül felhasznált életanyag azonban 
túl sok információt igényelt, amely akadályozta a mű
vészeti általánosítás megfelelő szintjét. A túlságosan sa
játos tények (letartóztatás, egy szerelmi viszony köz
ügyként való megtárgyalása stb.) a Zöldár-ban önálló 
életre kelnek, korlátozzák a dráma általános emberi ér
vényét. Ez bizonyos mértékig a Keresztelő-re is vonat
kozik. 

A Zöldár világa is úgy oszlik meg, mint a mélyebb 
érzésű Gabi és a többiek világa: Marci is „könnyűnek" 
bizonyul. A Keresztelő-ben a két pólus két hősben tes
tesül meg. 

Gócza Menyhért híres szobrász hazalátogat a falu-
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jába, öccse fiának a keresztelőjére. A nagy családi 
összejövetelen találkozik sógorával, a helyi iskola igaz
gatójával, Fodor Jánossal, akivel valaha együtt volt gye
rek és együtt tanult. Menyhért művészeti és emberi 
árulása azonban megrontotta viszonyukat, s ez vissza
vetül a közös gyermekkor emlékeire is. A művészeti 
árulás a kommersz rendelések kielégítésének sorozatá
ban és az igazán nagy művek elmaradásában mutatko
zott meg (ezért hagyta el igazi társa, a felesége is). Ezen 
túl Menyus igyekezett elkerülni a törvénytelenségek 
idején börtönbe jutott Andrist és húgát, megkérte őket 
az érintkezés megszakítására. A róla így kialakult kép
hez 1956-os disszidálási szándéka is hozzájárult. Ezek a 
tényezők indokolják, hogy már a gyermekkori háborús 
játékban is Menyus árulását hangsúlyozták az emlékek 
felidézése közben. András nem az az ember, aki mind
ezek után mosolyogva ünnepel a családi asztalnál. 
Előbb a feltámadó emlékek növelik a feszültséget, 
majd a kikerülhetetlen személyes érintkezés. Végül a 
konfliktus egy nagy verekedésben robban ki a két ma
gáramaradt férfi között. A többieknek, főleg Menyus 
anyjának szánt nyugtató mondat — „Csak játszottunk, 
mama. . . csak játszottunk" - éppen a már gyermek
korban kibontakozó konfliktusra utalva rögzíti az el
lentéteket. 

Ha a Zöldár sorsokat meghatározó tényezői túlságo
san önállók (az adott hősök viszonylatától teljesen füg
getlenek), úgy a Keresztelő-ben a hősök magukba zár
tak. Gócza minden negatívumot koncentrál magába, 
vele szemben Fodor János akkor is pozitív lenne, ha 
ugyancsak ki lehetne nála mutatni bűnöket, de kiseb-
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beket, mint a szobrászéi, A tanító azonban vétlen. Saj
nos a film nem mutatja meg, hogy miben pozitív, mi 
az, amit ennek az ítéletnek megalapozásához ő maga ad 
hozzá. A pozitív hősnek ez a gyengesége azonban nem
csak Gaál István műveiben volt tapasztalható. Nem 
csak neki kellett szembenéznie azzal a dramatizálási 
nehézséggel, amely az aktuális életanyaggal történő 
ábrázolás esetében szinte elkerülhetetlen volt. Gaál Ist
ván legalább vállalta ezt a feladatot, a vele járó nehézsé
gekkel együtt. 
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SZABÓ ISTVÁN 

Szabályos életút? 

A generációs váltás egyik jegye: leegyszerűsödnek az 
életrajzok. Nem kell kalandos utat megtenni ahhoz, 
hogy filmrendező legyen valaki. Akinek ilyen vágya 
van, jelentkezik a Filmművészeti Főiskolára, és — ha 
tehetségesnek találják - ugyanúgy diplomát kap, mint 
egy tanár vagy egy mérnök. 

Szabó István 1938-ban született. Apja orvos volt. 
Eleinte ő is orvos akart lenni, a gimnáziumban azonban 
már az irodalom, méginkább a színház vonzotta. Ami
kor kezébe került Balázs Béla Filmkultúra (Budapest,) 
1948) című műve, eldöntötte, hogy filmrendező lesz. 

1956-ban felvették a Filmművészeti Főiskolára, 
amelyet 1961-ben végzett el, Koncert című vizsgafilmje 
elkészítésével.130 

Amikor Szabó István elindult alkotói pályáján, nem 
voltak súlyos élettapasztalatai. De ismerte József Attila 
költeményeit, voltak művészi élményei, ismerte a fil
meket (a magyar filmművészek közül főleg Máriássy 
Félix alkotásait). Az egyetemes filmművészet, éppen 
Szabó István főiskolás évei alatt, jelentősen megválto
zott. (Nem véletlen, hogy első teljes hosszúságú játék
filmjében oly tisztelettel adózott Francois Truffaut 
művészetének.) S persze nem lehet figyelmen kívül 
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hagyni a valóság jelentős változását éppen a fogékony 
főiskolás évek alatt. 

A főiskolán Máriássy Félix és Makk Károly voltak a 
tanárai. Szabó István nemcsak a főiskolai évek alatt 
dolgozott mint ügyelő, hanem a főiskola elvégzése után 
is, egészen addig, amíg Herskó János ki nem kérte Pár
beszéd (1963) című filmjéhez rendezőasszisztensnek. E 
közben a munka közben fogant meg benne az Álmodo
zások kora (1964) című művének gondolata. 

Közben már jelentős alkotói lehetőségei nyíltak a 
Fiatalok Balázs Béla Filmstúdiójában, ahol a Koncert 
(1961) című vizsgafilmje után elkészítette a Variációk 
egy témára (1961), majd a Te (1962) című rövidfilm
jeit. 

Ezután került sor az Álmodozások kora (1964) című 
első, teljes hosszúságú játékfilmjére és az Apá-ra 
(1966), amely az adott filmtörténeti szakaszban utolsó 
műve volt. 

Trilógia 

1961-ben a főiskola még nem tudott évente egy vagy 
több vizsgafilmhez anyagot és lehetőséget biztosítani, 
így a diplomát megelőző vizsgafilm jelentősége sokkal 
nagyobb volt. Nemcsak a tehetség első megnyilatko
zása lehetett, hanem a főiskolai tanulmányok összege
zése is. A Koncert azonban még ennél is többet muta
tott. 

A Koncert három fiút mutat be, akik triciklin egy 
zongorát szállítanak, és a Duna-parton játszani kezde-
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nek. Próbálkozásuk az ott üldögélők ellenkezésével ta
lálkozik. Ezután gyalogosan kísérőiül szegődnek egy 
tükröt vivő lánynak. Az így magára maradt zongorát 
egyre többen próbálják megszólaltatni, köztük egy ki
váló zongorista és egy zeneszerző is (aki éppen akkor 
szerzett zenéjét játssza). Végül még a Parlamentből is 
kijön egy öreg bácsi, hogy a Marseillaise kezdetét el
játssza. A hangszer, a zene meghódítja az egész töme
get, amikor egy zápor eltávolítja őket a zongorától. 
Hamarosan azonban egyre többen takarják be levetett 
kabátjukkal megkedvelt hangszerüket, sőt vissza is he
lyezik a triciklire. 

A rövidfilm legfőbb jellemzője az a költőiség, amely 
a játékban, a játékosságban kulminál. Az ipari-techni
kai fejlődés és a viszonyok vele járó racionális jellegé
nek felerősödése szinte kiiktatta az életből a játékossá
got, s ez a filmművészetben is megmutatkozott. Voltak 
ugyan szépséget bemutató, lírai hangvételű művek, de 
ezek is túlságosan súlyos élményként közvetítették a 
nézőnek az adott esztétikumot. A magyar animációs 
film pedig ebben az időben még csak kezdeményező 
lépéseit tette a felnőtteknek szóló játékosság megvaló
sítása felé. Szabó István erre az élményre érzett rá, s 
alkotása mások számára is kezdeményező erejűvé vált. 

Furcsának tűnhet ezt a filmet összevetni a követ
kező — háborúellenes — művel, a Koncert mégis hozzá
segített annak megszületéséhez. A Koncert vállalta a 
korábbi dramaturgiai séma felbontását, nem volt játék
filmes módon egy hős cselekedeteinek körébe zárva, s 
nem volt a hagyományos dokumentumfilmekre emlé
keztetően egy tétel illusztrálása. Az emberek természe-
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tes reagálását használta ki egy rendkívüli helyzetben — 
mozaikszerűen rakta ki az egész képet, nem egy ember
re ruházott minden megnyilatkozást. A Variációk egy 
témára című filmben ez vizsgálati módszerré emelke
dett. 

A Variációk egy témára című film három részből áll. 
Az első rész: „Tárgyilagosan". Ebben a második világ
háború eseményeiből vett híradórészleteket látni. Ka
tonák támadnak és pusztulnak, közben díszmenet. 
Majd a pusztulás intenzitása a következő módon foko
zódik: „így omlik össze egy lakóház." Látni a ház le
omlását, „így hal meg egy ember." Látni a katona el
esését. Végül a nevető katonákat a szomorú, sebesült és 
halott katonák váltják. A második rész: „Döbbenet". 
Hadtörténeti múzeumban, különböző fegyverek között 
magyaráz egy apa a fiának. Csak harci zajt hallani, ma
gyarázatot nem, de az apa gesztusaiból és mimikájából 
kivehető a „hőstetteire" való örömteli emlékezés, a 
géppisztoly-sorozat leadásának megjátszásával. A har
madik rész: „Sikoltásként". Egy presszó teraszának de
rűs, napsütötte képét látni, a szokásos vendégekkel. A 
háborúra csak a szaxofonos emlékeztet, aki egy volt 
óvóhely tetejére támaszkodik. A falon túl menetelő ka
tonák zaja nem kelt feltűnést. Csak a film legvégén 
jelenik meg érdeklődés egy napszemüvegét lekapó férfi 
szemében. 

A második világháború végétől 1961-ig különböző 
országokban a háborús témájú, pontosabban háború
ellenes filmek tömege készült, általában eredeti híradó
anyagok felhasználásával. Ezek zömének dramaturgiai 
szervező elve igen egyszerű volt: a halál és a pusztulás 
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kiemelésével akartak elrettenteni. A Variációk egy té
mára című filmben Szabó István már eleve többoldalú 
ábrázolást nyújtott azzal, hogy a katonák különböző 
magatartását mutatta be a háború idején (díszmenet, 
mosolygó katonák stb.). Ezen túl éreztette azt is, hogy 
a háború elevenen ható emlékként köztünk él, de a kö
zöny megakadályozza a megfelelő felismerést. A film 
egy kiterjesztett — a korábbitól különböző — asszociá
ciós sort bontott ki, amely nem elszörnyedést és szá
nalmat akart kiváltani. Célja a felelősség éreztetése 
volt. Az új asszociációkat biztosító eljárás a tárgyi és 
jelentésbeli új kapcsolatán alapult. Az önmagukban 
semleges vagy jellegtelen magatartások (főleg a presszó 
teraszán), a maguk önállóságát megtartva, olyan minő
sítést kaptak, amellyel korábban nem rendelkeztek. Ez 
a mozzanat kétségtelenül az újításra, a kísérletezésre 
utalt. A valóságos élmények, mint esztétikumforrások 
(sőt esztétikumokat teremtő vagy átminősítő erők), ki
fejeződésükhöz új formai elemeket teremtettek, új áb
rázolási módot készítettek elő. Ez mutatkozik meg 
Szabó István Te című filmjében is. A Te — az egyszerű 
tényeket banálissá és szentimentálissá tevő filmek után 
— a filmlírának, a köznapi szépségek legfontosabb fel
fedezőjének egyike volt. 

A Te elöljáróban a festészetben megragadott női 
szépséget villantotta fel, az egyiptomitól a modern al
kotásokig néhány képet bemutatva. Ezután jelent meg 
a film egyetlen látható hőse, a fiatal nő (Esztergályos 
Cecília), mintegy összezárva a nézővel, valójában vala
kivel (akit nem látni) egy szobában beszélgetve. Ez az 
intimitás — némileg fokozódva — még kétszer tér 
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vissza. Ezután következik a nő legkülönbözőbb, de 
hangsúlyozottan köznapi viszonyításokban. Ez nem
csak tárgyi viszonyítást jelent, tehát nem egyszerűen az 
utcán, villamoson, pályaudvaron, utcai mérlegen, fésül
ködve, tejivás közben stb. lehet látni a lányt. A viszo
nyítás a nézőhöz történt, a filmművészet speciális esz
közei (plánok, szemszögek, vágások, kameramozgások 
stb.) teljességének igénybevételével. A Te hőse a szok
ványos értelemben nem vitt véghez semmiféle cselek
vést, de a filmnek volt cselekménye, mert az életképe
ket egységbe szervezte, és a korábban annyira kultivált 
fenséges, hősies élmények hosszú sora után végre az 
embert, a szép embert illető lírai reagálásokra ösztön
zött. Lényegében a film nem annyira egy fiatal nőt 
ábrázolt, inkább egy fiatal nővel kapcsolatos élményt 
fejezett ki. (A film alcíme: Szerelmesfilm.) Az egyes 
beállítások úgy követik egymást, mint egy lírai költe
mény verssorai, a mindent betöltő, mindenütt jelenvaló 
szeretett lényről. 

Ez a látásmód kétségtelenül szubjektivizált. A film a 
nézőt zárja össze a nővel egy szobába úgy, hogy a be
szélgető partner nem látszik. A Te a valóság olyan film
művészeti átalakítását eredményezte, amely megőrizte 
annak hitelét (hiszen a legegyszerűbb tényeket sora
koztatta fel), és biztosította, hogy felfigyeljünk egyes 
vonásaira (a mindennapi tények szépségére). A film
művészet sajátos eszközei kaptak teret az irodalmiság
gal, a festóiséggel szemben. Az egyetemes filmművészet 
fejlődése mutatja, hogy mindenfajta kísérletezés egyik 
iránya feltétlenül az új kifejezési lehetőségek keresése, 
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a valóság újabb esztétikai vonásainak feltárása, a film 
művészeti eszközeinek aktivizálása segítségével. 

A változás mozzanata ezekben a művekben tetten 
érhető. De a filmművészeti változások szempontjából 
mégis a legdöntőbbek a teljes hosszúságú játékfilmek. 
Nem azért, mert csak ezek képesek elmélyíteni a válto
zásokat a közönségben, hanem mert a valóság teljes 
esztétikai átminősítésével viszik végig a változást. Ve
lük kapcsolatban tehát az újítás, a kísérletezés is egy 
kicsit mást jelent — a valóság és a filmművészet kiter
jedtebb és szorosabb kapcsolatára utal. 

Az „Álmodozások kora" 

Szabó István az Álmodozások kora főhősében — Oláh 
Jánosban (Bálint András) - saját életérzését ábrázolta. 
Ahogy az életben rétegek rakódnak az emberekre, úgy 
történik ez a filmben is. A rendező igyekezett közel 
maradni a köznapokhoz a beszédben, a cselekedetek
ben is. Oláh János fokozatosan jön rá arra, hogy mi 
jelent igazi problémát, hogy csak akkor lehet felnőtt, ha 
vállalja a felelősséget.131 így jött létre a rendező és a 
főhős sajátos egysége. Ez azonban kevésnek bizonyult, 
mert az alkotó — narrátorként — nagyon gyakran köz
vetlenül is megnyilatkozik filmjében (amelyet ő maga 
írt). 

Öt végzős mérnök — Jancsi, Anni, Laci, Matyi, Ger
gely — a rádió-televízióhoz kerül dolgozni, de külön
böző munkahelyekre. Munkájuk megkezdése előtt nya
ralni utaznak. A pihenést tanulással akarják összekötni. 
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Ehelyett, legalábbis egy időre, Jancsi életét Ági tölti ki, 
akit Habgab vált fel. Míg végre eljön az igazinak vélt — 
a televízióból általa már ismert jogászlány — Éva. A 
szerelmi vonal kiteljesülése azonban csak kísérője a 
munkahelyi problémáknak — a munkahelyi idősebb 
kollégákkal való szembenállásnak. Ezzel lényegében a 
narrátor ismertet meg: „íme az ellenség. Az idősebb 
mérnök. A fal, amin át kell törni. ,A tehetségtelenek, 
középszerűek és öregek fala.' Mindent a kezükben tar
tanak. Ök irányítanak, ők terveznek, ők utasítanak, s 
azt végre kell hajtani. A társaság gyűlöli őket. Ügy ér
zik, szóba sem állnak velük, egy apró ötletet sem fo
gadnak el, pedig egy önálló gondolatuk sincs. Mindenki 
meghatódik, ha megjelennek, pedig azt sem tudják, hol 
tart a technika. Olyan ósdi dolgokat csinálnak, hogy 
szégyen. . ., de nagy pénzekért és erőszakosan. . ." Az 
ezzel a generációval szembeállított álmok legfontosab
bikaként Jancsi egy tervezetet fogadtat el társaival, s a 
munkát felosztják egymás között. A többiek azonban 
— Laci kivételével — nem készülnek el a saját felada
tukkal. Jancsinak szembe kell néznie azzal, hogy nem 
képes a munkával, egy cél elérésével igazolni magát. A 
csapások halmozódnak. Laci meghal leukémiában. Éva 
ellene fordul — az ellen az önvigasztaló magatartás el
len, amelybe Jancsi belemenekült: „Irigylek mindenkit 
aki már csinált valamit. . . még azt is elfelejtem, hogy 
mit akartam. . . Nézem, hogy nyomogatod a gombokat 
és cseréled a csöveket.. . . Most látom, a végén már úgy 
kezeltem az embereket, mint egy rohadt rádiót! . . . Az 
én dolgomat nem lehet a te szemléleteddel végezni . . . 
Abból semmi sem lesz. . . csak lelkiismeretlenség. . . Én 
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nem tudok úgy élni, ahogy te akarsz, és nem akarok 
úgy gondolkodni, mint te. . ." A narrátor megmagya
rázza ezt a kitörést, megérteti azt a pánikot, amelyet 
annak a Lacinak elmúlása keltett, akinek nem volt még 
ideje semmit tenni: „Most elkapja őket egy rémült láz. 
Dolgozni kell, előrevinni, értéket adni, minél hama
rabb. Nem hajlandók foglalkozni semmivel a munkáju
kon kívül, nem ismernek el semmit, ami nem őket iga
zolja, nem létezik számukra más világ, csak ami az 
övék." Természetesen ahogy az első véglet — az idő
sebbekkel való teljes ellenérzés és a tervezgetés véglete 
— terméketlen volt, az maradt a másik is — a szinte 
fanatikus munkába temetkezés, az élet sajátos felfüg
gesztése. Az utat Jancsi számára az idősebb generáció 
egyik tagja, Flesch mérnök mutatja meg: „Nézze, itt 
elég nehéz dolgozni. . . Sajnos a középszerűség nálunk 
külön érdem, azokkal soha nincs baj. Csak produkálni 
nem lehet velük semmit. . . Fogalmuk sincs, hol tart 
ma a technika. . . gondolataik nincsenek. . . van egy-két 
magányos farkas, aki küszködik és próbál okosan mo
zogni a lehetőségek között, de ezeket is legtöbbször 
megöli a közöny. Ha az ember összeválogathatná az 
értelmes embereket, akkor lehetne dolgozni, dehát. . . 
minden értelmes ember maga akar válogatni. . . De kép
telenség egyedül." 

A keresés, Jancsi önkeresése tehát nemcsak munká
ban megy végbe, hanem emberi kapcsolataiban is. A 
tevékenységek és viszonyok igézik meg a hétköznapok 
valóságát, egész életüket. Évával közös múltat, közös 
világot fedeznek fel (úttörővasút stb.), s nemcsak Jan
csi érzi bezárva magát munkájába. Évában is egyre hal-
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mozódnak a bíróságon jogászi munkája közben hallott 
panaszok, keserűségek, méginkább a tehetetlenség ér
zése. Mindez nagyon életszerű mozzanat, ugyanakkor 
érzelmi összefoglalása is a film fordulópontjainak. Mu
tatja ezt Laci temetésének jelenete. Éva elrohanása a 
sírtól a fájdalom forrásától való menekülésének felel 
meg. De a filmművészeti ábrázolás jelentősebbé emeli 
ezt a menekülést. A lány secondban, oldalról mutatva 
indul el. Majd totálban felülről (helikopterről) látni ha
ladását a fa alatt, ki a kapun, át az úttesten, be a házak 
közé. Ez nemcsak a fájdalmat jelzi, hanem azt is, hogy 
Éva más emberként tér vissza az élethez. 

Jancsi az önmagára találásért folyó küzdelmet éli 
meg, s csak a reményig jut el. Ahogy a narrátor mondja 
az ugyancsak jelképessé emelkedő ébresztés befejező 
jeleneteben (egész sorozatát látni és hallani az ébresz
tőknek): „Miért kell fájdalom ahhoz, hogy felnőtt le
gyen az ember? Meddig tart a fájdalom és mikor válik 
tapasztalattá?" 

Ezen ábrázolásban átértékelődnek a hagyományos — 
túlhangsúlyozott, egy-egy pólusra koncentrált — eszté
tikai minősítések. Az életszerűség, az atmoszféra lép 
előtérbe, s az ennek megfelelő oldottság, közvetlenség. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Álmodozások 
kora valamiféle dokumentumjellegű vagy a dokumen-
tális jegyeket mutató film. A belső világ feltárása az 
ábrázolás legfőbb része. A köznapi, az életszerű közeg 
nem maradt meg a felszínnél, hanem a hősök lelkét is 
magába foglalta. Az ábrázolás nyers, sok az elnagyolt, 
csak funkcionálisan helyet kapó figura, a narrátor sze
repe túlzott stb. De ennyire szélsőségesen először jelent 
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meg a magyar filmben egy dedramatizálásnak nevez
hető módszer (a hagyományos nagy drámai csúcsokra 
épített szerkezet lerombolása, az oldottabb ábrázolás 
értelmében). Ez pontosan megfelelt annak, hogy a 
valóságot uraló ellentmondások megváltoztak, s főleg 
annak, hogy az ellentmondások megjelenési szférája 
egyre inkább a belső világ lett. Szabó István az Álmo
dozások korá-ban kísérletet tett arra, hogy az ellentéte
ket a pszichikumban érje tetten, és társadalmi viszonyí
tottsággal ragadja meg összecsapásukat. Ehhez csatla
kozott Apa című filmje is. 

Az „Apa" 

Az Apá-t már alcíme — Egy hit naplója — is összeköti 
az Álmodozások korá-val. De talán az sem véletlen, 
hogy az Álmodozások kora és az Apa Gaál István Sod
rásban (1963) és Zöldár (1965) című filmjeihez hason
lít. Azokban is előbb valósult meg a jelen viszonylatai
nak vizsgálata, s utána az oknyomozó visszatekintés. 
Ugyancsak aktuális élményből és tanulsággal, az Apa is 
megvizsgálta a tehetetlenség forrását, és a vállalás ter
mészetét. 

A különböző művészetek alkotásai — és persze a tu
dományos művek — sokfajta képét mutatták már an
nak a világnak, amelyet meglehetősen sommásan a sze
mélyi kultusz idejének, dogmatikus és szektás időknek 
neveznek. Szabó István filmje főhősének, Takónak a 
gyermekkora ennek pontos pszichológiai vetületét 
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adja. Benne van a gyermek hősteremtési vágya, dicsek-
vése, túlzása, vágyódása, félelme stb. 

Az első kép (amelyben a kis Takó a Roosevelt miatti 
gyászba az apjára való emlékezést látja bele) a film 
értelmezésének is kulcsát adja. A gyermek nagynak 
látja apját, szubjektivizál, felnagyítja a látványokat. 
Ezért a következő jelenet kontrasztként a valóságos 
emlékeket sorakoztatja fel: három jelentéktelen talál
kozást az apával, aki orvos volt és a háború végén a 
kimerülés és a betegség vitte sírba. Az apa valóságostól 
eltérő elképzeléséhez a kisfiú anyjának szavai is tápot 
adnak. Apját emlegeti, ha fia rossz magatartású, és el
ejtett szavaival módot ad az átértelmezésre: „. . . min
ket is meg akartak ölni. Apát már el is vitték, de meg
szökött. . . Leugrott a villamosról." A fiú álmában vad 
üldözés hősének látja apját. Másnap pedig már parti
zánként emlegeti osztálytársainak. Az iskolai önkor
mányzat bevezetésekor, a partizán apára hivatkozva, 
magától értetődően lesz parancsnok. A legenda egyre 
dagad. Május elsején már nemcsak apját látja az ünnep
lések közepette, hanem vele együtt magát is. Sőt az 
apjára hivatkozva („Azt hiszem, hogy az én apám is 
osztályidegen volt, mielőtt partizán lett") akarja elérni 
a grófi származású Nádasdy felvételét az úttörők közé. 
Ezzel az eszközzé vált legenda már a többieket is „meg
fertőzte": az orvospapa példája nyomán az álarcos
bálon szinte minden osztálytársa orvosnak és ápolónak 
öltözik. Az apakultusz nem múük el Takó egyetemista 
korában sem. Apja szemüvegét viseli, bár nincs szük
sége szemüvegre. S változatlanul folytatja apja magatar
tásának felderítését. 
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A csoportossá vált kultusz ábrázolása nem elsősor
ban a személyi kultuszra utal, hiszen nem érinti a mani
puláció tényezőjét. A szubjektivizálódás folyamatában 
a múlt megszépül, eseményei és személyiségei jelentő
sekké válnak. A történelem folyamán például kialakult 
egy romantikus nézet a nemzet nagyságáról, amely a 
visszaemlékezőknek is bizonyos dicsfényt kölcsönöz. 
Takóval is ez történt, apja emlékével kapcsolatban. S 
ez valószínűleg folytatódott volná, ha bele nem ütkö
zik a valóságba. 1956-ban, amikor a felvonulások, 
könyvégetések, beszédek után Takó belopakodik az 
egyetemre, megkérdezik tőle: „Te, mi is volt a te 
apád? . . . Valami főfunkcionárius volt, nem?" Takó 
válasza csak az apa 1945-ös halálára utal. Viszonya ap
jához ezzel már megváltozott. Az, hogy az életveszé
lyes utcákon maga megy nemzeti lobogót szerezni, már 
bizonyítás is az eddig alakítgatott kép ellen. A zászló 
azonban feleslegessé válik. Nem sikerült önálló és jelen
tős tettet végrehajtania, s közben az apja óráját is el
törte. Ez aláhúzza, hangsúlyozza az apa szerepének 
megváltozását. Ezzel lényegében megkezdődik az apa 
arculatának kiderítése. Takó csak egyszer nyúl még 
vissza a gyermeki emlékhez. Akkor, amikor Annival 
egy filmben statisztálnak, amely feleleveníti a zsidó
üldözést. Anni egy időben letagadta zsidó apját, s azt 
is, hogy az Mauthausenben halt meg. Bár úgy érzi, túl 
van ezen, mégis eltolja magától a csókolózni akaró Ta-
kót: „Csodálatosan tudtok együttérezni. Sikerült meg-
sajnáltatnom magam." Ekkor beszél neki Takó az apjá
ról, akivel a háború után elindítottak egy villamost. 
Látni, hogy a villamos a szabadságnak örülő emberek 

467 



kollektív jelképe lett. (Ide van beépítve a Szabó Istvánt 
ihlető Máriássy Félix-film, a Budapesti tavasz (1955) 
egyik jelenete, amikor egy fiatal lány kínálja a Szabad
ság című új lapot.) A továbbiakban már apja valóságos 
múltjának nyomozása folyik, és Takó rádöbben arra, 
hogy egyáltalán nem volt rendkívüli ember. De Takó 
álmaiban továbbra is szerepel, sőt megálmodja azono
sulásukat (apja kabátja miatt mint tolvajt veszik űző
be). Oly mértékben bele kapaszkodott, rá épült az éle
te, hogy nem tud megszabadulni tőle. Mondja is Anni
nak: „Amit apáról meséltem, az nem igaz. . . meséltem 
és könnyebb lett minden." Végül ez az élmény viszi el 
az önállóság, az elszakadás szükségességének felismeré
séhez a Duna vízében úszva: „Át kell úsznom a Dunát. 
Egyedül kell csinálnom valamit, a magam erejéből. . . 
nem mesélni, hogy apa átúszta." S az úszás sikerül, de 
egyre több úszó tűnik fel Takó mögött, akik szintén 
átússzak a Dunát. Van erejük a tetthez. A tett az, 
amely végleg rendezi Takó viszonyát apjához: a teme
tőben látni, olyan temetőben, amelyben az élők domi
nálnak, nem a halottak. 

Nem mellékes, de nem is a legdöntőbb tény ebben a 
Szabó István által írt és rendezett filmben, hogy maga a 
szerző is apa nélkül nőtt fel. így nyilatkozott erről: 
„. . . az Apa. . . hőse és köztem annyi csupán a hason
lóság, hogy én is apa nélkül nőttem fel. . . De akárcsak 
az én apámat, osztálytársaim hetven-nyolcvan százalé
kának apját megölte a háború. A főiskolán három 
olyan társam volt csak, akinek élt az apja. Láttam, ta
pasztaltam, mit jelent a gyereknek, a kamasznak, ha 
hiányzik az apa, hogyan keresi, milyennek képzeli, mi-
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lyen mítoszt teremt magának belőle. . . A mítoszterem
tés bizonyos esetekben menekülés is lehet az élet reali
tásai elől. . ."132 Mindez akkor hangzott el — illetőleg 
akkor nyert filmművészeti megvalósítást —, amikor a 
magyar valóságról is sok mítosz teremtődött éppen a 
múltra hivatkozva. Ezekkel szembenézve és leszámolva 
szükség volt a tettekre, a múltba tekintés helyett az 
aktualitás vállalására. S a múlt alatt nemcsak a parti
zánná misztifikált apát kell érteni, hanem a felszabadu
lás villamosra vetített lírai-szép mozzanatát, az ellen
forradalom emberrombolását, a letagadott apákat stb. 
is. Mindez együtt tette a Szabó István által mutatott és 
képviselt generációt olyanná, amilyen, de e generáció
nak mindezek és az aktuális helyzet miatt mássá is kel
lett válnia. 

Felesleges eltúlozni a generációs problémát, de az, 
hogy egy generáció akkor közeledett a harmincadik 
életévéhez (a férfikor kezdetéhez, a tudás és bizonyos 
tapasztalat adta felvértezettséghez), amikor a társada
lom új feladatokat tűzött ki, igen szerencsés egybeesés 
volt. Ez tette lehetővé, hogy Szabó István ennyire szer
zői filmeket készítsen. A szerzői film fogalmát nem 
abban az értelemben véve, hogy maga írta és rendezte 
műveit, hanem egész egyénisége döntő, meghatározó 
erejének értelmében. Benne élt az az élmény-folyamat, 
amelyet meg kellett jelenítenie. Ez azonban nem 
könnyítette meg a megjelenítés alkotói munkáját. A 
pszichológiai ábrázolás szintjén született megoldások 
az Apá-ban ezt mutatják. Elegendő az ellenforradalom 
egyáltalán nem reprezentatív ábrázolására gondolni, 
amely oly gyakran csábította a filmalkotókat (például 
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Keleti Mártont). Az Apá-ban az emberi oldal dominál, 
s a külső események (lövések stb.) csak Takó szemszö
géből nyernek értelmet — elkerülve azt, hogy az emberi 
fordulatot a társadalmi nagyítsa fel. A valóságra döbbe-
nés kezdete a valóság dokumentáris ábrázolásával volt 
lehetséges, de Takó számára nem az utcán lövöldözők 
jelentették a veszélyt, és a változás okát. Mégis, ahogy 
az ellenforradalom jelenetére a menekülésről való be
szélgetés következik, az exhumálásra pedig a nyilas 
idők felidézése statisztaként, mutatja, hogy Takó szub
jektivitása milyen helyes rangsorolásra volt képes. Ezek 
a jelenségek egymást erősítik és értelmezik anélkül, 
hogy bármelyiket felnagyítani vagy esetleg torzítani 
kellene, ami megbontaná a belső drámához szükséges 
szubjektív látást és a belső küzdelmet. 

Szabó István művei felhívták a figyelmet az új gene
rációra, a szerzői filmre, a dedramatizált ábrázolásra, az 
aktuális problémák iránti érzékenységre és azok egy
fajta tudatosítási sajátosságaira. Az új generáció igen 
jelentős tényezőjévé vált az új magyar filmművészet 
megteremtésének, a hozzá vezető út megtalálásával. 
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KARDOS FERENC 

Közös kezdet 

Kardos Ferenc is abban a csoportban végzett 1961-ben 
a Filmművészeti Főiskolán, amelybe zömében a gimná
ziumból kerültek be a művészjelöltek, egyszerű életraj
zot mutatva. Ö azonban technikumot végzett, ami nem 
zárta ki az irodalmi és a színházi érdeklődést. Ez a 
technikai érdeklődéssel párosulva a filmhez vonzotta. 
Ég és föld között (1961) című vizsgafilmjében sajátos 
költőiség érvényesül. A film legjellemzőbb sajátossága a 
vizuális és az auditív világ nagy önállósága, illetve új, 
alkotóbb, aktívabb kapcsolata. Gitárral kísért dalt hal
lani a lányról. Közben látni a tetőteraszon msoló lányt, 
majd az ég látványa átvezet a repülőtérre. A repülő
gépek égbe emelkednek, egy ejtőernyős — a zene rit
musára — a föld felé lebeg. A történés a hagyományos 
értelemben (mint események egy hős köré záruló vo
nala) teljesen eltűnt, helyét asszociációs alapon a lírai 
hatású reflexiók foglalták el. A költőiség azonban iga
zán Miénk a világ (1963) című — a Balázs Béla filmstú
dió keretében készített — rövid játékfilmjében kapott 
teret. Operatőre Zsombolyai János volt. 

A film főhőse egyetemi hallgató. Először szerelmével 
látni. Csókolózása természetes és mindennapi, de a film 
eszközei által különössé válik. A strandon a fiú végig 
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ugyanabban a helyzetben van, így a lány — és a kamera 
— járja körül a fekvő testét. Ezután nem okoz meglepe
tést az izmaiban gyönyörködő fiú, majd a hivatalban 
fésülködő lányok, a gimnazista lányok és folyamőr ka
tonák találkozása, a játékkirakat, az akvárium stb. sem. 
Túlhangsúlyozott mindennapi jelenetek ezek. Azonban 
a pénz ledobása az erkélyről, és annak meglesése, hogy 
a járókelők hogyan reagálnak a talált érmékre, már — 
összegezésként — a világ felderítési vágyát mutatja. A 
magatartások meglesését, a megnyilatkozásokét. Ilye
nek például a jégpályán felvett esések is a következő 
jelenetben. Ezek az esések némileg emlékeztetnek arra 
a bukásra, amelyet a hős egy vizsgán él át, az előadások 
káosza után. Megfigyelésük pedig egyezik annak a két 
kisfiúnak az élményével, akik messzelátóval szemlélőd
nek a film utolsó részében, s így tárul eléjük egy pár 
találkozása. 

A maga természetességében vett élet mellett a film 
legfontosabb hatótényezője a sűrítés és az ezzel kap
csolatos ritmus. A mindennapi jelenetek nemcsak ki
nagyítottak, a magatartások rejtett világát feltárók, 
hanem ritmikusan egymáshoz viszonyítottak is. Egyik 
rész értelmezi és fokozza a másikat. 

Kardos Ferenc Miénk a világ című műve Szabó Ist
ván kezdeményezését folytatta. A film azt a játékossá
got igyekezett felfedezni — Carl Orff Carmina Burana 
című műve zenei kíséretével —, amely egyre inkább 
eltűnőben van a világból, de méginkább eltűnt a film
művészetből. Ezt a játékosságot nemcsak a fiatalok sze
repeltetése, nem is csak a szerelmi tartalmú részek 
(csókváltások) biztosították, hanem az ellesett vagy el-
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lesett hatású képek sora is. Nemcsak a fiú és a lány 
különböző környezetbe helyezett találkozásainak volt 
szerepe, hanem például a folyamőrök zenekara előtt 
elvonuló gimnazista lányok bemutatásának, vagy az ak
váriumot néző (s magát a víz alá képzelő) gyereknek 
stb. is. Az ilyen jelenetek sorába beleillett annak meg-
lesése, hogy milyen magatartással szedik fel a járókelők 
a talált pénzt, amit a fiúk dobáltak le az erkélyről. 

A dramaturgiai szervezés itt a zene vonalát követte, s 
vizuálisan, érzelmileg ugyanúgy kitágította a látóhatárt. 
A néző nemcsak a hős cselekvései nyomán jut újabb és 
újabb élményekhez, hanem azoknak a lazán fűzött epi
zódoknak a segítségével, amelyek a hős életében benne 
vannak, de amelyek a néző világának is részei, és így 
mintegy közös érzelmi nevezőt teremtenek. Azok az 
élettények, amelyeket a néző a valóságban is úgy lát, 
ahogy a Miénk a világ-ban, kihatnak azokra, amelyeket 
az alkotó némileg sajátosan akart láttatni. 

Ezt a kezdeményezést nem annyira a következő rö
vidfilm — a Levelek Júliához (1964) —, mint inkább az 
első teljes hosszúságú játékfilm, a Gyerekbetegségek 
(1965) folytatta, amelyet Kardos Ferenc Rózsa János
sal közösen írt és rendezett és Sára Sándor fényké
pezett. 

A Gyerekbetegségek a Kisfiú iskolába kerülésének és 
az élettel való ismerkedésének története. A kettő ke
resztezi egymást. Az iskola világát egy szélesebb világ 
váltja — a szobafestők, a betegség, a hócsata, a rokon
ság, a nagybácsi fogadása a börtönből való távozásakor, 
a divatbemutató a manöken unokanővérrel, menekülés 
a fodrásztól, látogatás a kórházban a megszületett kis-
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testvérnél stb. Mindezt nem tényszerű felsorolásban, 
hanem a gyermek szemével nézve, a gyermeki képzelet
tel kiegészítve látni. 

1960-ban készült Louis Malle Zazie a metróban 
című filmje, amelynek gyermekhősnője módot adott a 
valóság legszélsőségesebben ellentétes elemeinek egybe-
fonódására, a groteszkre. A valóság megszokott — fel
nőtt szemmel felfogott - jelenségei a gyermeki szemlé
letben módosulnak, s így olyan vonásaik válnak rend
kívülivé, amelyek egyébként teljesen megszokottak. A 
rendező a Gyermekbetegségek-ben ezt a módszert vál
lalta: „. . . nagyon hatott rám az 1963-as párizsi utazá
som. Úgy éltünk a francia fővárosban Rózsa Jánossal, 
mintha mi magunk is gyerekek lennénk, a nyelvet alig 
ismertük, s a rengeteg új élmény egy kicsit úgy hatott 
ránk, olyan újszerű izgalommal, mint ahogy a gyere
kekre a lassan táruló világ. Louis Malle filmje, a Zazie a 
metróban is mély benyomást tett rám. Szeretem az 
absztrakt kifejezési formát és az abszurd irodalmat 
is."133 Ezek az élmények és vonzódások egyik ihlető-
jévé váltak a Gyerekbetegségek-nek. 

A film főhőse, a Kisfiú tanúja annak, hogy osztály
társnőjének, Zizinek nagymamája nem mond igazat, 
amikor unokája késését mentegeti. Tanúja az igazgatónő 
következetlenségének is, aki állandóan beleköt a taní
tónő intézkedéseibe. De nemcsak az iskolában tapasz
tal visszásságokat, hanem az életben is. A gyáva felnőt
tek nem mernek a beteg gyerek szobájába lépni. A 
mama barátnője a papa kedvéért jár a Kisfiúékhoz. A 
nagybácsi visszaél testi erejével, mindig ugratja és ül
dözi a Kisfiút. Apja a nagybácsira hivatkozik, amikor 
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tanítja a Kisfiút, hogy tagadja le őt a szobafestők előtt, 
mert most minden pénz a börtönbe jutott nagybácsi
nak kell. 

A Kisfiú tehát a hazugságok és korlátok olyan rend
szerével kerül szembe, amely a felnőttek világát jel
lemzi. A hazugságok gyökere egyrészt a felnőttek önzé
se, másrészt az a törekvésük, hogy a látszatot megőriz
zék. A felnőttek szellemi világa szegényes, földhözra
gadt, ők maguk ki vannak szolgáltatva saját konven
cióiknak és ezzel kapcsolatos gyávaságuknak. Ennek a 
kritikának hitele és ereje csak akkor van, ha a felnőttek 
világával szemben áll a gyermekek világa. Ez sem idea
lizált világ, hiszen rosszindulat, irigység stb. is megtalál
ható benne, de őszintébb, szabadabb és emelkedettebb. 

A szobafestés a felnőttek számára általában terhes, 
szinte kibírhatatlan felfordulást jelent, a Kisfiú ábránd
jaiban a két szobafestő artistamutatványokat végez, 
egymást a festékes vödrökbe lökve bohóctréfákat csi
nál, a szoba különböző színeket ölt. Hasonló a hóem
berépítés és hócsata, amelynek mozgalmassága annyira 
túlcsap minden köznapi tempón, hogy képzeletben ter
mészetessé teszi a háztetőn ülést (hasonlóan Marc 
Chagall néhány képéhez), és azt, hogy onnan felelget
nek egymásnak. A képzelet játéka rajzoltatja a rács 
mögé a Kisfiúval a nagybácsit, aki valóban odakerül. A 
börtönben tett látogatás pedig egy burleszkszerű szö
kés elképzelésére ösztönöz. Ez a szökés sajátosan 
valósággá válik, amikor a Kisfiú a nagybátyja elől me
nekül, mert kopaszra akarják nyírni. Lányruhában ro
han, majd a Dunában köt ki, végül az iskolába kényte
len menekülni, ahol a bizonyítványosztás realitása vár-
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ja. De otthon is történik valami, ahogy Zizinek címzett 
levelében írja: „. . . testvérem született. Nem leszünk 
egyedül!" 

A játékosság, az ötletek sorozata és a színes filmmel 
teremtett különös, szürrealisztikus és groteszkké tett 
világ nemcsak a felnőttek megszokott, de el nem fogad
ható magatartását leplezi le, hanem a felszabadulás örö
mével is megajándékozza a nézőt, aki érzelmeiben sza
badabb lesz. 

Más módon, de a filmművészeti ábrázolásban ugyan
csak bizarrságukat feltáró köznapi jelenségeket ad 
vissza Kardos Ferencnek és kollektívájának másik jelen
tős műve, az Ünnepnapok (1967). A filmet Kardos Fe
renc írta és rendezte. Szabó István — hasonlóan a Gye-
rekbetegségek-hez — dramaturgként működött közre, 
Rózsa János pedig vágóként. Az operatőr azonban Sára 
Sándor helyett Kende János lett. 

,, Ünnepnapok;' 

A nagyrészt közös főiskolai csoporttagokból álló kol
lektíva ellenére az Ünnepnapok inkább szerzői film. A 
Kisfiú világát — mint valóságábrázolási lehetőséget — 
itt Kardos Ferenc világának közvetlensége helyettesí
tette, persze a szükséges módszertani változtatásokkal. 
Ezt hangsúlyozza a rendező nyilatkozata is: „Egy öreg 
munkásember áll a film középpontjában, aki a körü
lötte zajló élet törvényszerűségei miatt valahogy az em
beri és társadalmi lét perifériájára került. Nagy energiá
val, céltudatosan kinevelt magának egy értelmiségi csa-
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ládot, s ez a család eltávolodik tőle. Az öreg maga, bár 
egész életét aktivitásban, közélettel, politikával való 
foglalkozásban töltötte, valahogy ,elveszti a súlyát' 
nem tud már kapcsolatot teremteni környezetével.. . 
mindegyik generáció az én gondolataimat fejezi ki, az 
én világnézetem különböző pólusait. A háromból 
együtt áll össze, remélem, egy egységes arculat. . . El
indultam a saját élményeimen, s aztán Diósgyőrött, 
Dunaújvárosban, motívumkeresés közben, ahogyan az 
emberekkel beszélgettem, leltem új figurákra, sorsok
ra."134 

A lazán szervezett film indítópontja az, hogy öreg 
Mihály unokája, Misi, akit nagyapja nevel, motorbalese
tet szenved. Emiatt Öreg három fia — a három nagy
bácsi — családostól látogatóba érkezik. A három fiú 
szemrehányást tesz azért, mert a félárva Misit apjuk 
nem olyan szigorral neveli, mint annakidején őket. Be
lőlük orvos, mérnök, tanár lett, Misit pedig most is két 
nyomozó keresi. A tanuláshoz sincs kedve. Misi nem is 
támaszkodik a nagyapjára, mint annakidején öreg fiai, 
akik ugyancsak kevés érdemüket az apjukéval pótolták, 
amikor valamit el akartak érni. Ez az eszmecsere ön
vizsgálatra ad alkalmat — a sok értetlenség és keserűség 
felidézésére, amelyben öreg Mihálynak része volt. A 
háború alatt árulónak tekintették, mert kényszerűség
ből önkénteseket toborzott. Bosszúból elpusztították a 
galambjait. A háború után igazgató lett, ekkor azonban 
környezete a személyi kultusz következményei miatt 
elhidegült tőle. Utána már alig talál közös hangot fiai
val. Barátaiból csak kettő maradt, akik máig is össze
jönnek nála, de érzi, hogy mindez már csak a vigasz 
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miatt van. Még a televíziós szereplése sem úgy sikerül, 
ahogy szerette volna: inkább panaszkodott, pedig nem 
akart. Hamarosan meghal. Koporsóját veterán bajtársai 
állják körül. 

öreg Mihály fiairól nem ad ilyen portrét a film. De 
ez az „arcnélküliség" jellemzi legjobban őket. Kihasz
nálták a mások adta lehetőséget, de nem teremtettek 
semmit. Misi ezzel szemben nagyon is karakterisztikus 
alkat. Balesete alkalmával látni sem akarja a nagyapját. 
Gyógyulása után válaszra sem méltatja, amikor az be
kopog a mulatságra, amelyet Katival rendez. A bírósá
gon, ahol tanúskodnia kell, megsérti a bíróságot és 
azonnal ki akarja fizetni a bírságot. Vállalja mind a két 
lányt, mint „menyasszonyát" akik készek kivárni, 
hogy melyiküket választja. Nagyapja iránti ragaszko
dása csak akkor csillan fel, amikor bevonul katonának, 
és elbúcsúzik. Ez a ragaszkodás abban teljesedik ki, 
hogy azt a lányt hozza nagyapja sírjához, akit — fény
kép nyomán — annakidején az öreg Mihály is jóvá
hagyott. 

öreg Mihály figurája ugyanúgy egyedi, mint Zolnay 
Pál Hogy szaladnak a fák (1967) Lina nénije, annak 
ellenére, hogy mindkét embertípusból — a munkának 
élő parasztasszonyból és a mozgalmi múlttal rendelke
ző, sokmindent megélt munkásból — a valóságban igen 
sok van. Ez az egyediségük összefügg a drámával. Az 
általános mozzanatok — a munkás múlt, a személyi 
kultusz hatása, az, hogy a fiatalok kihasználják őket 
stb. — Öreg Mihály (Görbe János) személyében nem 
illusztratíven jelenik meg. Tényként éli meg őket, s ez 
belső világát hozza előtérbe. Belső világát fejezi ki ha-
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lála előtti emlékképe a vasöntödéről. Az illusztratív, 
sematikus, lakkozó filmek számtalanszor kihasználták 
a vasöntés látványosságát, elementáris fenséget (Ta
lán csak Kosa Ferencnek sikerült túllépni ezen A fény 
(1961) című filmjében.) Kende János — a rendező kon
cepcióját szolgálva — emlékképként szinte a múltat sű
rítette ebbe a képsorba Mihály számára. Ügy halt meg, 
hogy újraélte a munka nagyszerűségét. S nem azok gyá
szolják igazán, akik levett kalappal körülállják a sírt, 
hanem Misi (Koncz Gábor), aki élete egyik legnagyobb 
kérdésében nagyapja véleményére támaszkodott, és 
menyasszonyával együtt jött tisztelegni hozzá. 

A hatvanas évek magyar filmművészetében a generá
ciós különbség filmalkotóban és filmhősben egyaránt 
jelentőssé vált. Az Ünnepnapok a különböző generá
ciók közös vonásait mutatja meg — átnyúlva egy köz
beeső generáción, öreg Mihály is mindig tettekben fe
jezte ki, cselekvésben akarta megörökíteni magát. Ér
tetlenül nézték, sőt elítélték. Misi hasonló utat jár, más 
nehézségekkel, olyanokkal, amelyek a maga korát jel
lemzik, de amelyek nem kisebbek, mint a nagyapja út
jának akadályai. Egyéniségük közös vonásai kötik össze 
őket. E hősöket az ábrázolásnak az a mélysége külön
bözteti meg sok korábbi filmhőstől, amelynek követ
keztében az általános vonások ellenére egyediekké tud
tak válni. 

A munkáshősök megrajzolása még nagyobb problé
mát jelentett a magyar film számára, mint a generációs 
különbségek érzékeltetése, vagy mint a vasöntés nem 
dekoratív, nem külsőséges felhasználása. Az Ünnep-
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napok a munkáshősök megalkotásával tűnt ki. Ehhez 
arra volt szüksége, hogy a rendező a legmindennapibb 
dolgokat is torzítás vagy lakkozás nélkül tudja rendkí
vülivé tenni. így fedezhette fel a beérkezett értelmi
ségiekkel szemben az öreg munkás emberi nagyságát, 
szüntelen küzdelmét. Ehhez vállalni kellett egy veterán 
múlttal rendelkező volt igazgató tépelődését, elégedet
lenségét - tehát belső életének sok-sok apró tényét. 
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KOSA FERENC 

A meglepetés 

Őstehetségeket a filmművészet vagy egyáltalán nem is
mer, vagy csak igen ritkán fordulnak elő a filmtörténet 
folyamán. Egy olyan művészet, amelynek kora nem 
több mint egy emberöltő, s alkotásai nagy kollektívá
val, bonyolult technikai apparátussal hozhatók létre, 
nem kedvez átlagon felüli képességek gyors megnyilat
kozásának. Éppen ellenkezőleg. Nem egy jelentőssé 
vált rendező igen sok jelentéktelen mű után jutott el 
igazán nagy alkotásig (például a svéd Victor Sjöström, 
az amerikai John Ford), mások pedig más művészetek 
területén tűntek ki előbb (mint például Szergej Eizen-
stein, Charles Chaplin), megint mások a filmkritika te
rületén ismerkedtek meg a filmművészettel (mint 
ahogy Louis Delluc vagy Francois Truffaut tette). A 
fejlődés azonban a filmművészetet besorolta az őste-
hetségeknek is teret adó művészetek közé. Tette ezt 
nem a technika hozzáférhetőségével kibontakozó ama-
tőrfilm mozgalomban, hanem sokkal inkább a filmkul-
turálódás lehetőségeivel és a filmkészítést biztosító fő
iskolai oktatással. Kosa Ferenc számára is főleg a főis
kola biztosította a találkozást azokkal a modern film
művészeti áramlatokkal, amelyek visszhangot keltettek 
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benne, s amelyekhez, tehetsége folytán, csatlakozni 
tudott. 

Kosa Ferenc gyermekkorát a nyírségi tanyavilágban 
élte le, s mivel 1937-ben született, első nagy élménye a 
háború volt. Már nyíregyházi gimnáziumi évei alatt el
határozta, hogy író lesz, de helyhiány miatt nem vették 
fel az egyetemre. Két évig különböző munkákat vég
zett. Hirdetésre jelentkezett a Filmművészeti Főiskola 
rendezői szakára, amelyet 1963-ban végzett el. 

Néhány kifejezetten tanulmányi munkán kívül há
rom vizsgafilmet készített. Etűd egy hétköznapról 
(1960), Fény (1961) és Jegyzetek egy tó történetéhez 
(1962). Diplomafilmként teljes hosszúságú játékfilmet 
készíthetett, a főiskola filmes oktatásában először. Ez a 
Tízezer nap volt. 1963-ban kezdett dolgozni a filmen, 
de csak 1964-ben készül el és 1965-ben zárultak le a 
vele kapcsolatos belső viták. (Ezért diplomáját is csak 
később kapta meg.) A vizsgált filmtörténeti korszakban 
készült még egy műve, az Öngyilkosság (1967) című 
rövid játékfilm. 

Elsősorban a Fény érdemel figyelmet. E rövid játék
film tartalma igen egyszerű. Egy kovácsbrigád két mun
kadarab megmunkálása közötti szünetben barkochbá-
zik és a fényre gondolnak, mint kitalálandóra. Az ábrá
zolás teljesen dokumentáris, a helyszín valódi, a mun
kások a maguk munkáját végzik, a tnaguk életét élik. A 
munka és a játékos pihenés, a tűnődés nyers szépsége 
azonban teljesen újszerű. A munkásfigurák, a munkás
hősök keresése sokáig volt sikertelen, vagy — főleg az 
illusztratív-sematikus ábrázolás miatt — csak igen kevés 
eredményt hozott. Kosa Ferenc az emberek oldaláról 
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közeh'tette meg a munkásábrázolás problémáját. Az 
emberi szépséget fedezte fel a munkásban — akár az 
izzó vasat formálták hallatlan ügyességgel és szinte 
szobrászi műgonddal, akár a tenyerében kereste a mun
kás a kérdésre adandó választ, hiszen úgy orientálták, 
hogy a tenyerében is megtalálható az, ami a választ 
jelenti. 

Az alkotó hasonló módon — bár vázlatosan — közelí
tette meg a tó ábrázolásának feladatát a Jegyzetek egy 
tó történetéhez című filmjében. A kezdeti robbanások 
a tó bemutatásakor a múltra utaltak. Utána egy mez
telenül fürdő nő jelent meg, akit - a magyar filmek
ben akkor szokatlanul — a néző a parton is meztelenül 
pillanthatott meg. Ezt a líraiba váltó drámai kezdetet 
felváltotta a haltelepítés munkája, végül a tó szeméttől 
való megtisztítása. A tóval való emberi kapcsolatot ki
teljesítette a horgászás elmélyült aktusa és a parti faül
tetés. Az egészet a tó melletti majális foglalta össze. 
Mindezt fekete-fehér filmen és minden különösebb ra
gyogás nélkül mutatta be, tehát nem a táj külsőséges 
szépségének kihasználásával, hanem a tó átemberiesíté-
sével, azzal, hogy emberi viszonylatok tárgyává tette. 

Ilyen kezdetek után került sor a Tízezer nap elkészí
tésére. 

A „Tízezer nap" 

A Tízezer nap először azt a harminc évet jelölte, ame
lyet a film a harmincas évektől kezdődően átfogott. Az 
eredeti elképzelés szerint a filmnek nem volt keretjá-
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téka, azaz hőse, Széles István nem a termelőszövetke
zet odaadó tagjának pozíciójából nézett vissza sorsára, 
tragédiáját nem oldotta fel semmi. A film (vizsgafilm) 
elkészítésében kezdetben jelentős szerepet játszott az 
akkor Magyarországon nem hivatalos szaktanácsadói 
feladatot végző Grigorij Csuhraj szovjet rendező pártfo
gása, aki azonban később a készülő film körül kialakult 
szakmai vitában fenntartásokkal élt. Ezért került sor 
arra, hogy az alkotó, külső sugallatra, kerettel próbálja 
megmenteni filmjét a bemutatás számára.135 A keret
játék beépítésének következménye, hogy ifj. Széles Ist
ván úgy képzeli: tízezer nap fényénél látja meg (életé
ben először) a tengert. így a tízezer nap kettős értelmet 
nyert. Mivel azonban a keret külső ösztönzésre került a 
filmbe és dramaturgiailag ellentmond annak, el lehet 
tekinteni külön elemzésétől, hiszen az eredeti mű elvá
lik ettől a bevezető és befejező játéktól. 

Mivel a filmet egy filmgyári gyakorlathoz még nem 
szokott, huszonhét éves, kezdő művész készítette, ké
szítésének körülményei különböztek a többi filmtől. 

A művet (bár megírásában részt vett Gyöngyössy 
Imre is), alapjában Kosa Ferenc rendező, Sára Sándor 
operatőr és Csoóri Sándor költő készítette. E hármas
nak a továbbiakban minden Kosa Ferenc-filmben dön
tő szerepe lett. Sára Sándornak a Tízezer nap már har
madik, teljes hosszúságú játékfilmje volt. Az előzőek 
közül a Sodrásban (amelyet Gaál Istvánnal 1963-ban 
készített) előtanulmánynak is megfelelt Kosa Ferenc 
filmjéhez. Csoóri Sándor 1954-ben jelentkezett első 
verseskötetével, de filmforgatókönyv írásában ekkor 
vett részt először. Az általuk végzett munkáról egy in-
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terjúban a rendező és az operatőr a következőket mon
dotta: „Filmünknek nemcsak a gyártása, hanem az elő
készítése is különbözött a megszokottól. A forgató
könyv előtt hónapokig jártuk az országot, filmszociog
ráfiai felmérést készítettünk arról, hogyan élték meg az 
emberek, főleg a parasztok az elmúlt három évtized tör
ténelmi és társadalmi változásait. Ebben a munkában a 
Balázs Béla stúdió nyolc fiatal filmese vett részt, és 
ehhez a munkához a Filmfőigazgatóság és a gyár veze
tősége minden segítséget megadott. Az adatgyűjtés so
rán szerzett tapasztalatok képezik a film alapját, fil
münk legnagyobb része valóság, majdnem mindegyik 
jelenetről meg tudjuk mondani, mikor, hol és ki mondta 
el nekünk, mint saját élményét és akármilyen különös 
is, a film dialógusának nagyrésze is élő beszéd, doku
mentumanyag. . . . Valaki azt mondhatná, hogy az 
ilyen természetű munkában elsikkad az alkotó önkife
jezésének mozzanata. Ez azonban csak látszólag van 
így, valójában a mi személyes gondolataink testet ölt-
hettek a film egészében, mert a film által ábrázolt sor
sok, társadalmi és történelmi változások egybeesnek a 
film alkotóinak sorsával.. . Közös elhatározásból szü
lettek a szokatlanul nagyszámú totálok. A totálképek 
fogalmazásának az volt az alapja, hogy az egyes embert 
ne a világból való kiszakítottságában mutassuk meg, 
hanem mindig az őt körülvevő világgal együtt, annak 
szerves részeként. . . filmünkben a háttér sohasem ma
rad meg közönyösnek, mindig valamilyen emberi tar
talmat fejez ki.. . A totálok védelmében még egy gon
dolatot szeretnék elmondani. A filmünk hőseinek éle
tében jelentkező fontos történések mindig a falu nyil-
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vánossága előtt játszódnak le. Tehát sohasem maradnak 
meg az ő személyes ügyüknek, hanem különös drámai 
hangsúlyt kapnak az által, hogy a tágabb közönség 
tanúja a drámának."136 

Az alkotók tehát tudatosították azokat a mozzana
tokat, amelyek Kosa Ferenc kezdeti kisfilmjeiben még 
szinte csak ösztönösen jelentek meg: a dokumentális 
hangvételt, az emberek és a tájak (dolgok) egységbe 
foglalását. Ebben az előadásban a film minden esemé
nye nagy jelentőséget és drámai súlyt kapott — olyat 
amelyre később, újabb események bemutatásakor, a 
korábbiakat rá lehetett építeni. 

Az első esemény, hogy Julis az embervásáron cseléd
nek szegődik Baloghékhoz. Majd gyermeket vár, tervez
get. A gyereknek István barátja, Bánó Fülöp lesz a ke
resztapja. Hogy be lehessen fűteni a kemencét, a ke
resztapa Szilveszterkor Baloghék disznóóljáról lopja el 
a szalmát. A megfagyott malacok miatt Istvánt csend
őrök viszik el, de Balogh megelégszik azzal, hogy István 
térdenállva kér bocsánatot a kocától. Hazafelé menet 
Bánó rátámad Szélesre, hogy miért alázkodott meg. Ez 
a harag kíséri őket akkor is, amikor kubikos munkát 
vállalnak. A rossz bér miatt a munkások sztrájkot szer
veznek. Széles István és Csere Mihály sztrájktörők, 
Bánóék azonban megkötözik őket, hogy megakadá
lyozzák az egység megbontását. Mindez egyre inkább a 
föld bírásának, s ami fontos hozzá, a ló megszerzésének 
vágyát táplálja Széles Istvánban. Ez azonban nem sike
rült. Az asszony későn jött a vásárba a tehénnel, s már 
nem tudták eladni, hogy megvehessek a lovat. Ezen a 
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napon, tehetetlen haragjában, István először ütötte 
meg a feleségét. 

A fordulat ez után a keserű mélypont után követke
zik be. Befejeződik a háború, megkezdődik a földosz
tás. A nincstelenek feltörik az urasági magtárt, s még 
Bánó sem tudja megállítani a szinte megszállott töme
get, amely szegénységét véli levetkőzni ezzel a gaboná
val. A változás igazi érzékeltetését az egykori kastély 
parkjában megünnepelt május elseje adja. Itt zene és 
mozgalmasság van, Csere Mihály és Bánó Fülöp gom
bócevő versenyt vív. Az új világ hozta hatalmas fehér 
malom azonban talán túlságosan is a kis házak fölé 
tornyosul. Ebbe a malomba viszik a gabonát — a tilta
kozás ellenére — a beszolgáltatási kötelezettségen felül 
is. Éjjel Széles István és Csere Mihály visszalopja a ma
gáét. Csere Mihály rendőr sógora másnap hiába próbál
ja őket meggyőzni, hogy szolgáltassák be. Mihály az 
ütések ellen védekezve megszorítja a rendőr nyakát, s 
az kétségbeesésében agyonlövi Mihályt. István mozdu
latlanul nézi végig az egészet. Bánó éppen ezért a pasz-
szivitásért támad rá barátjára. Széles a márványbányá
ban tölti büntetését, van ideje tűnődni a történteken. 
Egy munkás segítségével sikerül elérnie, hogy felesége 
meglátogassa, fgy könnyebb lesz az élete. De nem 
könnyebb a szabadulás után. Csere Mihály rokonsága 
nem áll szóba vele. Csak Bánó tartja vele a kapcsolatot. 
Fia akkor már — Fülöp segítségével — Pesten tanul. 
1956-ban azonban Juli sürgönnyel hazacsalja fiát. Ist
ván nem vállal közösséget a falu vezetőit (köztük Bá
nót) a patak vízébe zavaró, kivégezni akaró idegenek
kel. Fia úgy érzi, hogy hazajövetelével cserben hagyta 
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társait. Az ellenforradalom után a munka nem köny-
nyebb, az élet igen. István félti a sok munkától Julit, 
ezért egy mulatságon a zenész feleségére szinte ugyan
úgy alkuszik, mint annakidején Baloghék Julira. De hát 
nem ez a továbblépés útja, hanem az egyre többet em
legetett szövetkezet. Széles István azonban nem tud 
belenyugodni ebbe a változásba. A halálba menekülne, 
de levágják a kötélről. 

A bevezető részben, amikor a fia a tenger mellé ké
szül üdülni és István eltűnik otthonról, ezért ijed meg 
Juli, és elrohan keresni. De Széles már szövetkezeti gaz
da, Bánóval tárgyal, túl van egyéni paraszti fenntartá
sain. Ezekkel az élményekkel kerül ifj. Széles István a 
tengerpartra. Ott gondolatban az apjával beszélget: 
„. . . azelőtt minél többet szereztetek, annál kevesebb 
jó szavatok volt egymáshoz. . . A legtisztább mozdulás
ba pusztul bele az ember. . . Téged a földre döntött, 
hogy én felegyenesedhessek. Hogy ne a dolgok legyenek 
fontosak, hanem az emberek." 

Széles István sorsa — eltekintve a kerettől — tragikus 
sors. Tragédiája fokozatosan bontakozik ki. Életdarab
jai a harmincas évektől a földosztásig nem egyszerűen a 
társadalmat vádoló mozzanatok, bár természetesen ké
pet adnak egy meghatározott társadalmi állapotról. 
Ezekből a mozaikkockákból azonban nemcsak a kri
tika áll össze, hanem egy hit is. Széles hisz abban, hogy 
a nyomorúságot a birtoklás, a föld bírása szünteti meg. 
Ennek a misztifikált és a nyomorúság növekedésével 
alátámasztott felismerésnek az alapja az a társadalmi 
kontraszt, amely Széles István körül tapasztalható. Bár 
elképzelésében nem mellékesek a részletek sem — vá-
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gyakozása családra, házra, lóra stb. —, mindezek mö
gött állandóan a föld áll, amely nemcsak életet, hanem 
emberi méltóságot is biztosít. A film állandóan Széles 
István megaláztatásait hozza előtérbe: jövendő felesége 
elszegődésekor, a lóvásárlás kudarcánál stb. Széles Ist
ván számára a felszabadulás a földet jelentette, s ezzel 
az emberséget, az emberi méltóságot is. Ezt érte táma
dás, amikor a saját portájáról erőszakkal elvitték a ga
bonáját. Azt látta összeomlani, amire mindig mint sta
bilitást biztosítóra vágyakozott — a tulajdont. Ezért 
nem érezte bűnnek a saját gabonászsákjai visszalopását. 
És ezért nézte passzívan tolvajtársa és a rendőr párhar
cát, amely végül társa életébe került. Nem foghatta fel, 
hogy azzal a hatalommal került szembe, amely birtok
lási vágyát kielégítette, emberi létét biztosította. A bá
nyában letöltött büntetés sem változtatott rajta. Az 
ellenforradalomban is csak azt látta meg, hogy olyanok 
akarnak intézkedni, akiket falujában soha nem látott, 
akik feltételezhetően nem dolgoztak, nem szenvedtek 
meg semmiért. 

A birtokosi életformának megvannak a maga tör
vényszerűségei, amelyek óhatatlanul hatottak Széles 
Istvánra is. A lét és méltóság magántulajdonra alapo
zott biztosítása állandóan új és új követelményeket tá
maszt. Ez, és nem feleségének gyengesége készteti Szé
les Istvánt arra, hogy a cigányzenésszel úgy alkudjon, 
olyan méltatlan körülmények között, ahogyan koráb
ban a felesége szegődött el. Ekkor már nem a méltóság
ról, még kevésbé a létről van szó, sokkal inkább a birto
kos paraszt gőgjéről. Nem véletlen, hogy ez után a jele
net után látni eredeti énje elvesztését egy jelképes kép-
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sorban: Széles a kerékpárját keresi az erdőben, tétova 
bizonytalansággal, teljes tájékozatlansággal, mert a 
múltra (arra, ahová tette) nem emlékszik. Nincs meg 
már korábbi tiszta céltudatossága, helyét elfoglalta va
lami fanatikus ragaszkodás a megszerzett földhöz, a ki
alakított és egyedül lehetségesnek elképzelt életformá
hoz. Ezért sodorja az új helyzet, a kollektivizálásra való 
agitáció olyan komplexusba, amely csak az öngyilkos
sági kísérletben oldódhat. 

Széles István e tipikusnak mondható életútját, gon
dolkodásmódját magától értetődően alakították ki a 
körülmények. De nem mindenki volt ennyire passzív a 
körülményekkel szemben, illetve nem mindenkinek 
hite koncentrálódott egy ilyen kortól elmaradó eszmé
re. Széles István belső (tragikus vétséghez vivő) korlá
tainak kritikáját a film nemcsak saját sorsában, annak 
alakulásában adja, hanem barátjának, Bánó Fülöpnek 
alakjában is. Bánó lázadásában voltak tévedések — pél
dául ellopta a disznóól szalmatetejét —, voltak tévedé
sei elkötelezettségében is — példa erre a beszolgáltatás
ban vállalt szerepe —, de az emberi méltóságért való 
másfajta küzdelme Széles István drámájának kiteljesí
téséhez is hozzájárult. Ez azonban nem semmisíti meg 
Széles István magatartásának logikáját, történelmi meg
alapozottságát. Éppen ezzel kerülte el Kosa Ferenc 
filmje az illusztrálást. 

A Tízezer nap egy adott eszme, hit, elképzelés csőd
jének és a hozzá fűzött illúziók lelepleződésének él
ménysorát adja. Széles István akkor is az egyéni tulaj
donra akarta alapozni a méltóságot, amikor az már az 
emberi felemelkedés ellen hatott. Története tehát nem 
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a fiának előadott tanulságos mese, hanem egy tragédia. 
A társadalmi haladás az egyéni tragédiák bizonyos kö
rét megszünteti, de — esetleg csökkenő mértékben — 
mások születnek helyettük, a létrejövő új ellentmondá
sok következtében. A film nem akart példát mutatni 
(ennek 1964-ben, évekkel a magyar mezőgazdaság kol
lektivizálásának befejezése után semmi értelme sem lett 
volna), hanem egy drámát kínált. E dráma nemcsak az 
elavult eszmékhez való ragaszkodásra érvényes, az em
beri megélésekre még általánosabban vonatkozik.137 

Fábri Zoltán Húsz óra (1964) című alkotása mellett 
a Tízezer nap volt az, amelynek valóban művészeti 
szinten és élményként sikerült feldolgoznia a magyar 
mezőgazdaság kollektivizálásának problémáját. Egyik 
mű sem csak egy új, más út mellett agitált, hanem 
embereket mutatott meg a történelemben, olyan 
emberi drámákat tárt fel, amelyek a közös történelmi 
múltban születtek. 

Ezzel a közös történelmi múlttal kapcsolatban érin
teni kell azt a képi világot, amely a magyar falut, a 
magyar paraszti életet összemberi szinten általánosí
totta. (Ennek is szólt Cannesban 1967-ben a filmnek 
adott „A legjobb rendezés díja".) 

Az emberi általánosításra való törekvés sajátos szim
bolikus erőt adott a képeknek. Széles és Bánó kétség
beesett verekedése a havon a Baloghéknál történt meg
alázkodás után úgy fejezi ki magányukat, kiszolgálta
tottságukat, kétségbeesésüket, — nem egymás ellen irá
nyuló — dühüket, hogy abban az emberi tehetetlenség 
egész élménye benne van. Ugyanilyen magukra mara
dottak Szélesek társaik által megkötözve a sztrájktörési 
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kísérlet alkalmával. Szinte beleolvadnak a talicskák tö
megébe, hiszen nem tudnak ki(fel)emelkedni, úrrá len
ni magukon. A csillagos homlokú ló pedig koncentrál 
magában minden szépséget és kívánságot. Ahogy az ál
lat társaival a hídon át eltávolodik, ez a szépségtől való 
búcsú élményét adja. A kis szobában teljes a zsúfoltság. 
A fal minden részét edények és használati tárgyak fe
dik. Ebben a szűk világban nem lehet megmaradni, eb
ből ki kell törni mindenféleképpen. A magtár kifosz
tása, a teher alatt lerogyó emberek elnyúló sora, majd 
ezzel kontrasztban a május elseje vidám hangulata át
érezteti, hogy a felszabadulás több mint néhány zsák 
gabona, hogy egy új világ jött el, amelyben emberebb 
lesz a ember. 

— Így folytatódik ez az egész filmen át. A kisházat 
elnyomó malom esetében, a márványbánya munkaké
pének méltóságteljes nyüzsgésében, az ellenforradal
mat követő halottaknapi temető gyertyáinak fényében 
ugyanolyan erős érzelmi telítéssel, mint az erdőben té
velygő Széles keresésében, amely egyre reménytele
nebbé válik a fák homályában. Nem egyszerűen a falu 
világának felfedezése ez, hanem a falu változásának 
visszaadása az emberi érzésekhez apellálva, az általános 
emberi élményeket szolgálva. Ez vonatkozik a hősök 
arculatára is. Juli (Bürös Gyöngyi) szótlan, visszafo
gottsága a parasztasszonyok évszázados sorsáról ad szá
mot. Széles István (Molnár Tibor) súlyos mozdulásai a 
természettel való kapcsolatból származó ritmust idézik. 
Vele szemben Bánó Fülöp (Koltai János) magatartása 
mozgékonyságában, temperamentumában is kifejező
dik. Az effajta telítettség miatt súlyosak az összecsapá-
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sok, drámaiak a szituációk, érik valóban tragédiává az 
események sora. Ez a telítettség a pszichológiai pontos
sággal is együtt járt. E nélkül nem lehetett volna a 
történelmi sorsot tipikusan képviselő parasztot emberi
leg hitelesíteni. A Tízezer nap-nak ezen — a korábbi 
alkotásokra visszautaló — vonásaiból érthetők meg az 
öngyilkosság ábrázolási sajátosságai is. 

Késve, de nem későn 

Az 1967-ben készült öngyilkosság című rövid játékfilm 
ábrázolása már nem hatott az újdonság erejével. A 
belső ábrázolás, a pszichikai szféra felhasználása az áb
rázolás közegében ekkorra már a magyar film alapvető 
áramlatában általánossá vált. A filmnek azonban mégis 
megvannak a maga újító szándékai és értékei. 

Az öngyilkosság József Attila novellájából készült, 
Sára Sándorral, a Balázs Béla stúdióban. A novella szü
letési körülményei 1935-re nyúlnak vissza. Egy pszi
chológiai folyóirat ekkor vallomásokat kért több neves 
írótól az öngyilkosságról. Ugyanabban a számban, 
amelyben Kosztolányi Dezső és Szabó Lőrinc írt erről, 
József Attila is elmesélte gyermekkori öngyilkossági kí
sérletét. A filmre vitt történet a következő. 

Attila répát majd szenet lop a pályaudvaron, s 
emiatt menekülni kényszerül. Egérutat nyer a nyomor-
nyegyed viskói között. Otthon elégedetten gyújt ciga
rettára. Ezért nővére megpofozza. Nővére megbünteté
sének elképzelése után öngyilkossághoz készülődik, és 
a temetését is elképzeli (a sírfelirattal: „. . .szenet is 
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lopott, mégis megpofozták"). Végül azonban kiderül, 
hogy nem lúgkövet ivott, de az anyai szeretet és féltés 
megnyilatkozását így is elérte. 

A film szinte pillanatonként váltott át a valóságból 
az álmodozásba-képzelgésbe, de úgy, hogy a valóságos 
dimenziók feltételességét is érzékeltette. Nem objektív 
ábrázolásra törekedett tehát a szó szoros értelmében, 
hanem arra, hogy a valóság hős által szemlélt voltát 
visszaadja. Ez a próbálkozás egyik jelzője annak a tö
rekvésnek, amelynek megérése közelítette a filmet az 
irodalom lehetőségeihez. A nagyra növesztett gyermeki 
élményt filmművészetileg nem lehetett volna kibontani 
a pszichológiai ábrázolás új szintje nélkül. De figyelmet 
érdemel az élmény is: a szorító valóság belsőleg fel
fokozódó nyomása, amelyből csak a kollektivitás, a 
magány feloldása menthet meg. Ez a problematika bi
zonyos aspektusaiban már átvezet Kosa Ferenc egy 
későbbi, a magyar film másik történeti korszakába tar
tozó művéhez, az Itélet-hez (1970). 
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SÁNDOR PÁL 

Líra és vígjáték 

Herskó János a Színház és Filmművészeti Főiskola 
filmes főtanszakának vezetője 1961-ben egy speciális 
osztályt indított. Négy év helyett hároméves tanulmá
nyi idővel olyan, elsősorban nem játékfilm rendezőket 
kívánt képezni, akik a tanulmányi idő alatt nemcsak a 
mesterség kérdéseivel foglalkoznak, hanem jelentős fi
gyelmet szentelnek az alkotás társadalmi konfliktus-
alapjának és az aktuális problémák korszerű filmművé
szeti kifejezésének. Ez persze nem történhetett meg 
filmkészítés nélkül, amelyek többek voltak egyszerű 
etűdöknél. 

Ebben az osztályban végzett Sándor Pál is 1964-ben, 
több rövidfilm elkészítése után. Rövidfilmjeinek sorát 
rendezőasszisztensként tovább szaporította, főleg a 
Balázs Béla stúdióban. Sándor Pálnak nem is igen volt 
szüksége a mesterség speciális fogásainak tanulmányo
zására, mivel már tizenkilenc évesen laboráns, filmgyári 
gyakornok, majd produkciós asszisztens volt. 

Ilyen előzmények után huszonnyolc évesen készí
tette első teljes hosszúságú játékfilmjét, a Bohóc a fa
lon (1967) címűt. E film elődje 1965-ben A nagyfülű 
című rövid játékfilm volt. A nagyfülű lelencgyerek, 
akit egy idős házaspár magához vesz a tanyára. A kisfiú 
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ebbe a világba illeszkedik bele, leginkább egy copfos 
kislánnyal játszva, de odafigyelve a végtelen térre, és a 
munkára is. Az ő szemével láttatott világ nagyon barát
ságossá és egy kicsit bizarrá válik, amelyről joggal tud
hatja meg a néző a film végén, hogy mind ez nem is 
ilyen volt, de a fiú így emlékszik rá. 

A Bohóc a falon — búcsú a fiatalságtól. Ezzel beso
rolódik a generációs problémát felhasználó művek 
közé, és mivel (Tóth Zsuzsa mellett) a rendező egyben 
a film írója is, még az ihlető forrás is nyilvánvaló. Ezt a 
művet azonban aligha lehet ilyen egyszerűen elintézni. 
A felnőtté válás alapproblémája volt Szabó István Ál
modozások kora (1964) című művének, a fiatalok, sőt 
gyerekek szemével való világláttatás pedig igen nagy 
jelentőséggel érvényesült Szabó István Apa (1966) 
című filmjében csakúgy, mint Kardos Ferenc—Rózsa 
János Gyerekbetegségek (1965) című alkotásában. 
Herskó János 1967-ben készítette el a Szevasz Vera 
című filmjét, amely ugyancsak a felnőtté válás konflik
tusával foglalkozik. A Bohóc a falon része volt egy 
áramlatnak, mind tárgyát, mind - bizonyos fokig a tár
gya által is diktált — ábrázolási módját illetően. 

A film hőse három kamasz, akiket a balatoni zivatar 
bever egy féligkész nyaralóba. Ide érkezik a tulajdonos 
is családjával. A kamrába húzódó kis társaságból csak 
kettő menekülhet el a magas ablakon, mert a harmadi
kat már nincs aki felemelje. így neki meg kell várnia, 
amíg a másik kettő ki nem szabadítja. A film az egye
dül maradt Kiki múltját eleveníti fel és színezi át, bele
foglalva annak eseményeibe most szerzett két új barát
ját is. 
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Előbb helyzete tisztázódik. Gyakran kerül össze
ütközésbe családjával. A lányokhoz egyelőre még túl 
fiatal. De valahogy mégis észre kellene magát vétetnie a 
világgal. Új barátaival, Andrással és Péterrel ezért isme
retleneknek köszöngetnek, képzeletében nagy táblákat 
visznek, amelyekre azonban semmi sincs írva. A helyze
tét más oldalról tisztázó élmény az egyetemi felvétel 
izgalma. Ezt azonban enyhítette Andrea feltűnése, aki 
a szerelem ígéretét jelentette számára. Ezek a líraibb 
gondolatok elviszik gyerekkora egyik jellegzetes állo
mására, egy öreg tanyára, ahol szünidejét töltötte. Itt 
egy vidám mulatságon újra összetalálkozik gimnáziumi 
társaival. Éjjel azonban vihar vonul át a tanya felett és 
teljesen összedönti azt. Kiki ezzel búcsúzik gyermek
korától. Kiderül, hogy a képzelet játékába álom is ve
gyült. A vihar itt is elmúlt. Megjönnek barátai, és bol
dogan rohan velük a napfényes vízbe. Utána az épülő 
ház csupasz falán csak egy kis bohócfigura marad. 

Zsombolyai János operatőrnek igen sokfajta környe
zetet és játékot kellett összefognia egy világlátássá és 
egymást fokozó hangulatúvá úgy, hogy a valóságos 
helyszínek a képzeltekkel harmonizáló jellegét meg
teremtse. Hiszen Kikit éppen a csapongás jellemzi, 
amelyet azonban egyáltalán nem előkészület nélkül 
szakít meg a tanya lerombolódásának jelenete. A villa 
zárt környezete, Andreával való találkozása már előké
szítettek egy másfajta magatartást: a higgadtabbat, 
szemlélődőbbet vagy inkább tűnődőbbet. De az sem 
véletlen, hogy ez a magatartás úgy alakul, hogy átszövi 
a múlt mozaikját, sajátos vibrálást adva. 
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A Bohóc a falon nem hordoz súlyos emberi problé
mákat, nem tudatosít társadalmi ellentmondásokat. Él
ménye a fiatalság múlásának élménye. Egy rövid vára
kozás számtalan elmúlt élményről ad számot, amelyek 
csak a hősben hagytak nyomot, pedig ő szeretett volna 
a többiekre (családra, nőre, a járókelőkre stb.) is hatni, 
de csak egy kis bohócfigurára tellett. A telített múlt 
mégis többet ígér. 

A film a fiatalok megismertetését vállalta, a felnőtt 
nézők „fiatallá tételével". Egy új generáció arculatát 
villantotta fel, olyanét, amely már egy játékosabb, ked
vesebb világban él és kezdi benne otthon érezni magát. 
Ezt azonban nem érheti el a saját maga változásának 
problémáival való küzdelem nélkül. A film költőisége 
ebből a nem retrográd nosztalgiából kerekedik ki — a 
világ birtokbavételéből a fiatalok képzelete által. Élmé
nyeiket rávetítve lesz övék a világ, amelynek valóságos
ságát vállalniok kell majd. 
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A MAGYAR FILMMŰVÉSZET 
MÁSODIK VONALÁNAK 
KIALAKULÁSA 





AZ AVANTGARDE 
ÉS A KOMMERSZ KÖZÖTT 

Kiegészítés? 

A műfaji és fejlődésbeli sajátosságai miatt külön vizsgá
lódást igénylő vígjáték mellett — a kép teljessége érde
kében — elemezni kell a magyar filmművészet „máso
dik vonalát". Ez a hatvanas évek eleje óta jelentősen 
megváltozott. Feladta a mechanikus társadalmi funk
cionálást, és szakított az illusztrálással. Alkotásai nem 
kerültek a kifejezetten avantgarde művek közé, de tá
maszkodtak az avantgarde eredményeire. E második 
vonalat feltétlenül meg kell különböztetni a (természe
tesen szintén létező) kommersz művektől. A feltétele
sen (rossz kifejezéssel) második vonalnak nevezett 
áramlat kölcsönkapcsolatban volt az úttörő művekkel. 
A felsorolásra érdemes művek közül, a táncfilmet nem 
számítva, két kivétellel mind irodalmi műből készült. E 
filmek az irodalom (vagy egyéb művészetek) közvetíté
sével, a társadalmi problémákat kifejező jelenségek fel
használásával segítséget nyújtottak az avantgarde-nak. 
Az avantgarde egyébként nagyon differenciált volt, 
mert a kifejezetten kísérleti filmektől a kiérlelt alkotá
sokig sok mindent magában foglalt. A magyar film 
nagy lendülete hatott az egyébként még jogosult (tehát 
erejét teljesen el nem vesztett), konzervatívabb módon 
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feldolgozott művekre is, ahogy a rövidfilmekre is ha
tott, s az a hatás sem volt egyoldalú. 

A felsorolás sokfélének érzékelteti a műveket, de 
elemzésük sok közös vonást mutat. Kiemelést érdemel 
Révész György—Somogyi Tóth Sándor Hogy állunk 
fiatalember (1963) és Egy szerelem három éjszakája 
(1967) című filmje. Utóbbi Hubay Miklós, Vass István 
és Ránki György musicalje nyomán készült. Továbbá 
Banovich Tamás Az életbe táncoltatott lány (1964), 
Hintsen György—Németh László Iszony (1965), Palás-
thy György—Mándy Iván Ketten haltak meg (1965), 
Novák Márk—Galambos Lajos Szentjános fejevétele 
(1965), Rényi Tamás-Kertész Ákos Sikátor (1966) és 
A völgy (1967) című filmje. Az utóbbi Hernádi Gyula 
forgatókönyvéből készült. 

Elég egy rövid idézet, hogy kiderüljön, mennyire 
más Révész György Hogy állunk fiatalember című film
je, mint korábbi alkotásai. Az idézett részben a főhős, 
András apját meglátogatja a vállalat párttitkára, Kör-
nyei: 

„Környei hangja: . . . Dehát te mondtad, hogy ez a 
tolvajok paradicsoma. 

Apa hangja: Mondtam, mondtam. . . Nézd Gábor. . . 
a vállalat tekintélyével nem lehet játszani. Egy ilyen 
ordító botrány nem használna. . . ez tény. . . 

Környei: Ezt mondta Dunai elvtárs! De te összevesz
tél vele emiatt! . . . Ma pedig beadtál egy olyan jelen
tést, hogy a fegyelmi tárgyaláson összefogózkodva el
énekelhetjük: ,Szeressük egymást gyerekek!' 

Apa: Mit akarsz tőlem? 
Környei: Holnapután lesz a tárgyalás. Addig még. . . 
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vagy legkésőbb ott, feltárhatod a teljes igazságot. . . 
Félsz? 

Apa: Félek! . . . A félelem nálunk nem is ritka ma
dár." 

Az Éjfélkor és az Angyalok földje után méltán lehet 
ezt a művet kiemelkedőnek nevezni, két vonatkozás
ban is. Egyrészt, mert egy vállalati korrupció leleple
zése vagy le nem leplezése fontos szerepet kapott ben
ne, így kritikai magva van. Másrészt a film megkísérelte 
a probléma emberi visszhangját kibontani. Az élményt 
nem a kritizálandó jelenséget illető elemi érzelmi reagá
lásra alapozta, hanem a vele kapcsolatos teljes emberi 
magatartásra, sőt arra, hogy ez hogyan hat a döntés 
előtt álló személy fiára. András fokozatosan jön rá, 
hogy mi a baj apjával, fokozatosan nő fel hozzá. Annak 
arányában találnak egymásra, ahogy az apa kész az 
igazság vállalására. A dráma tehát emberi konfliktuson 
alapszik, emberi alapokon teljesedik ki. Persze a konf
liktus éppen a gyerek szemlélete miatt némileg elveszti 
bonyolultságát, leegyszerűsödik, a tiszta igen-nem 

* választás síkjára kerül. A néző elkerülhetetlenül And
rással azonosul, és úgy néz az apára, mint akinek meg 
kell felelnie egy szép, tiszta, s nagyon gyermeteg nor
mának, s ez csak tőle függ, csak elhatározás dolga. A 
jutalma pedig az, hogy elhatározását nem követi hiva
tali retorzió, és megnyeri a családi békét. „A jó elnyeri 
jutalmát" szemlélet predesztinációvá válik az apa szá
mára. A korábbiakhoz képest a kritika és az emberi 
visszhangok kiemelése előrelépést jelent, a film mégis 
inkább a gyermeki élet apró mozzanatainak megragadá
sával váltott ki élményt. Ezzel az emberábrázolás meg-
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újulásának vonalához illeszkedett. Nem drámaiságával, 
hanem mint zsánerkép ért el eredményeket. 

Robert Wise — Jerome Robbins West Side Story 
(1961) című musicalje óta valóságos áradata indult meg 
a film-musicaleknek az egyetemes — de főleg az ameri
kai — filmművészetben. Az Egy szerelem három éjsza
kája mégsem ezekhez állt közel, hanem inkább Jacques 
Demy néhány filmjére emlékeztetett, elsősorban a 
Cherbourgi esemyők-re (1964, Les Parapluies de Cher
bourg) vagy A roschefort-i kisasszonyok-ra (1967, Les 
Demoiselles de Rochefort). Ezekben még inkább érez
hető mint a musicelek tisztább műfajában, hogy a vá
lasztott zenés forma az érzelmesség, a szentimentaliz
mus elkerülését célozta. Olyan érzelmeket ábrázolt, 
amelyek prózai földolgozásban talán giccsessé váltak 
volna. Ez nem magyarázza meg a keletkezés alkotói 
mozzanatát, csak egy vonására mutat rá. Bizonyos ér
zelmek a maguk felfokozottságában kielégítettek 
ugyan egyfajta esztétikai igényt, de prózai formában a 
hatvanas években szembekerültek volna a kialakult 
filmművészeti szemlélettel, azzal a képpel, amelyet a 
filmművészet akkor általában a világról adott. így nem
csak a zene segítségével való fokozásról van szó, hanem 
a zene más lehetőséget nyitó jellegéről is. (Elegendő 
ezzel kapcsolatban az operalibrettók némelyikének ön
magában vett abszurditására és a zenei előadás abszur
ditást feloldó voltára gondolni.) A Hogy állunk fiatal
ember-ben András — tehát egy gyerek szemlélete — 
segített szubjektivizálni a világot, az Egy szerelem há
rom éjszakájá-ban a műfaj lehetősége adta meg ezt a 
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segítséget. Ezzel együtt járt a felnagyítás, nemcsak a 
szerelem vonatkozásában, hanem például a túlélés fogá
sait megmutató három „szerencsefia" esetében is. 

Bár a Balázs Béla stúdióban egyre inkább szembe
néztek vele, a magyar filmművészetben később vált iga
zán aktuálissá az a probléma, hogy a filmművészeti for
manyelv eleve dramatizálja az életanyagokat, s a giccs
mentes líra megteremtése — túl egy rövidfilmnyi ref
lexión — igen nehéz. Ez összefügg azzal, hogy a film
művészetben a szépség megteremtése (az ember, a ma
gatartás stb. vonatkozásában) igen kevéssé vált drama
turgiai igazolássá. Annak ellenére, hogy meglehetősen 
általánosan mutatták szépnek a pozitív hősöket, csu
pán szépnek mutatva nem emelkedhettek pozitívvá. A 
valóságos (mozgásában és természetes formájában meg
jelenő) életanyag kizárta, illetve korlátozta ezt. Ugyan
akkor a korábbi díszítő és lakkozó ábrázolással és a 
valóság heroizáló szemléletével leszámolni kívánó, ural
kodóvá vált filmművészeti deheroizálás mellett meg 
kellett jelennie egy újfajta heroizálásnak. A műfaji szí
nesedés erre utal. Banovich Tamás Az életbe táncolta
tott lány című filmje is ezt igazolja. 

Banovich Tamás 1948-ban már rövidfilmet készített, 
bár csak 1949-ben került a filmgyárba, ahol kezdetben 
mint forgatókönyvíró és rendezőasszisztens dolgozott. 
Első önálló teljes hosszúságú játékfilmje a személyi kul
tuszt meglehetősen felemásan bírálni igyekvő Eltüsz-
szentett birodalom (1956) volt. 1952-től viszont szinte 
szünet nélkül készített rövid táncfilmeket. így szerzett 
tapasztalatát igazán Az életbe táncoltatott lány-ban 
hasznosította. A tapasztalatra nem a fényképezéshez 
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volt szükség. Táncot elég régen és sokszor fényképez
tek már filmalkotások. Banovich Tamás olyan táncdrá
mát készített, amely - emlékeztetve Raymond 
Rouleau A terueli szerelmesek (1961, Les Amants de 
Téruel) című művére — nemcsak a tánc, hanem a film 
lehetőségeire is épült, azaz nem filmre vett tánc volt 
csupán, hiszen az általa elért hatásokat a színpadi tánc 
nem lett volna képes megadni. Ehhez az alaptéma meg
felelőnek bizonyult: egy olyan táncjáték, amelynek 
hősnője állandóan abba szeretné hagyni a táncot, mert 
csizmái, illetve cipői a halálba táncoltathatják. A végzet 
és a vele szemben megnyert küzdelem — a modern rész
ben a folyóba dobott cipőkkel és a hajnal varasával — 
szabad teret engedett a szépség megmutatásának is. 
Hogy ez a végzet elleni küzdelem egyáltalán nem volt 
véletlen, azt Hintsch György Iszony című műve mu
tatta. A film hőse, Nelli szintén a végzettel birkózik. 

A bölcsész és színházas múltú Hintsch György már 
1948-ban filmvállalatnál dolgozott (közben 1958-tól 
1961-ig színháznál volt). Rövidfilmjein kívül már az 
Iszony előtt készített teljes hosszúságú játékfilmet a 
televízió számára. Németh László 1947-ben írt regényé
nek filmrevitelével 1965-ben a rendező eleve olyan 
nehézséget vállalt, amellyel nem birkózhatott meg. 
Nem lehet ugyanis eltekinteni a drámát hordozó anyag 
fényképszerű megjelenítésének erejétől, attól, hogy 
1965-ben, a társadalmi és szellemi felszabadulás és len
dület idején mutatott olyan hősnőt, aki anyagi okok
ból létrejött kényszerű házasságából nem tud kitörni. 
Ez az adott társadalmi miliőben és filmművészeti kö
zegben a mű naturalisztikus vonásait hangsúlyozta, s 
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ezen legfeljebb enyhíteni tudott Drahota Andrea a 
maga modern, pszichológiailag árnyalt és aprólékos já
tékával, így az Iszony valóban a végzetre utalt, anélkül 
a transzponálás nélkül, amelyet a táncdráma lehetővé 
tett. Természetesen a könyvben igen jelentős az általá
nosabb emberi tartalom is, sőt sokkal inkább jelentős, 
mint a helyhez és időhöz kötő tényezők. A film azon
ban ezeket csak verbálisan tudta érzékeltetni, elsősor
ban Nelli hangjával: „Az iszony, ha megvallásába egy
szer belekóstol az ember, még mohóbb, mint a bűn. 
Azért-e, mert a bűn mögöttünk van s az idd* is emészti, 
míg a gyűlölet maga táplálja magát? Vagy mert nem 
korlátozza félelem?" A kor és hely társadalmi lénye
gére, mozgására nem jellemző, korlátozó tényezőket a 
film állandóan szerepeltette, sőt mintegy sorssá dagasz
totta. Elegendő Takaróné figurájára gondolni, akinek 
betegsége miatt Nelli végül visszakényszerül a férjéhez, 
annak ellenére, hogy korábban anyósa kirohanása adta 
távozásához a végső lökést. Takaróné egy sejtelmes, 
sötét beállításban valóban úgy jelenik meg a filmben, 
mint a végzet. Különös, hogy ezek a „sötét" figurák 
mennyire benne vannak néhány más filmben is. így a 
Ketten haltak meg címűben és a Szentjános fejevételé
ben. 

Palásthy György 1954-ben kapott diplomát, és még 
ebben az évben elkészítette első rövidfilmjét, majd igen 
sokáig rendezőasszisztensként és forgatókönyvíróként 
dolgozott. A Rejtő Jenő művéből készített Meztelen 
diplomata (1963) című vígjátékával keltett leginkább 
figyelmet. Másfél millió (1964) és a többi filmje mutat
ják, hogy továbbra is főleg vígjátékokat készített. így 
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Mándy Iván művének feldolgozása szinte kivételnek 
számít munkásságában. 

Amilyen titokzatosnak tűnik a kirakatrendezésre vi
dékre érkező Ciklon számára alkalmi házigazdái, Lem-
hényiék lányának korábbi öngyilkossága, olyan titok
zatos önmagában is Lemhényiné figurája. S bár az ön
gyilkosság okára fény derül (a lányt szülei nem akarták 
cigány szerelméhez feleségül engedni), az asszony ma
gatartása semmit nem enged szélsőségességéből. A kas-
télyszerűen berendezett házban az asszony titkozatos 
csengetések hallatán megmerevedik, a zongora hangjait 
hallva berohan a szobába, a film végén üres folyosón 
áll. Természetesen nem ez tölti ki a filmet, de jellemzi 
azt az ábrázolási módot, amelynek segítségével Ciklon 
és a helyi kirakatrendező felidézi a szerelmespár tragé
diáját. 

A novellát tartalmazó kötet a filmrevitel évében je
lent meg. Az írás megtörtént esemény alapján keletke
zett, de jelentős írói transzponálással. A felfedezés, a 
ráemlékezés és a megelevenedés szerkezeti váltakozta-
tása a filmben nem tudta biztosítani ezt a transzponá
lást. A „bűn" leleplezése teljesen elvont síkon ment 
végbe. S a „bűnösök", közöttük elsősorban Lemhényi
né ábrázolása ennek megfelelően az „élő lelkiismeret-
furdalás" mintájára készült. 

A Szentjános fejevételé-ben is számos ilyen figura 
van a falusiak között, de elsősorban Rédeiné, a volt 
tanítónő ilyen. Nyugdíjazása után Molnár Katalin ke
rült a falusi iskolába. Problémája az öregasszony nélkül 
is volt — a piszkos, ittas gyerekek, a sokfajta előítélet, 
Biri Jolán féltékenykedése Gál Imre udvarlása miatt 
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stb. — de igazán Rédeiné fia, Sándor tette lehetetlenné 
az ott-tartózkodását azzal, hogy a jelenlétében próbált 
rávenni egy öreg parasztot a korrupcióra. Rédeiné, aki 
egyébként is úgy jelent meg mindig számára, mint az 
„élő szemrehányás", ezért végképpen szakított vele. 
Bár Katalinnak meg kell küzdenie ezekkel az emberek
kel, számára alig jelentenek többet panoptikumi figu
ráknál. Olyanoknál, akiknek jellemző körülményeit 
nem kibontott emberi viszonyulások, hanem összefog
laló montázs-sorok fejezik ki. 

Ebben az ábrázolási törekvésben kétségtelenül lát
szott az is, hogy a magyar film újra rátalált a vizualitás 
erejére, a rá alapozott hatásra. A sematikus-illusztratív 
alkotások mindent a hagyományos drámai összeütkö
zésre bíztak, amelyben a verbalitás igen nagy szerepet 
kapott. A hatvanas évek közepére a képek már vissza
szerezték erejüket a magyar filmben. A képek ereje, a 
hősök vizuális megjelenítése azonban nem pótolhatta a 
hősök drámájának erejét, ha ezt a képek a kibontako
zásban nem segítették, hanem csak helyettesitették. 
Ennek legjellegzetesebb példája Rényi Tamás A völgy 
című filmje. 

A völgy nemcsak utánérzést kelt (főleg Jancsó Mik
lós filmjeihez képest), hanem az irodalmi ihletésű szim
bolikus ábrázolásokhoz viszonyítva illusztratív is. Az 
irodalmi leírás a legegyszerűbb és legpontosabb tényfel-
sorolás esetében is többet tartalmaz az alkotóból, s ez
zel együtt az általánosításból, a transzponálásból, mint 
a fénykép. A mozgófénykép vizuális teljességet vissza
adva nem elégedhet meg a lélektani hitelességgel, szá
molnia kell egy köznapinak nevezhető magatartás logi-
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kával is, amely kizárja a személyre koncentrált, egy
szerű jelképiséget. Ez csak akkor lenne lehetséges, ha a 
rendező külön világot teremtene hozzá, mint amilyen 
külön világ például Jancsó Miklós Szegény legény ek-jé-
ben a sánc világa. Itt azonban nincs külön világ, csak 
„szobrokká" magasztosult emberek vannak. A remete, 
aki nem harcolt, s aki elvezeti a katonaszökevényeket a 
csak nők által lakott faluba (akiknek hozzátartozói a 
háborúban vannak). Az öt férfit a parancsnokló asz-
szony öt nőnél helyezi el. Ez felbolydítja a falut. Így 
amikor katonaszökevényeket keresnek, áruló is akad, s 
csak a remete marad életben. 

A történet szimbolikus, a filmművészeti ábrázolás 
viszont maximálisan didaktikussá vált abban a steril 
világban, amely a transzponált világ helyett keletke
zett. Ez pedig a filmművészeti általánosítás olyan ne
hézségeire és sajátosságaira utal, amelyet elméletileg 
kell tanulmányozni. 

A völgy előtt készült Rényi Tamás Sikátor című 
filmje. Ez az alkotás aligha vádolható meg panoptikumi 
figurákkal, hiszen az aktuális témában az egyéni gon
doktól kezdve a normaemelésen át a szerelemig és a 
házasságig sok mindenről szó esik. Fő vonala szerint 
arról, hogy hőse, Vince nem tudja és nem akarja vállal
ni Gabit, aki elvált és gyermeke van, pedig szereti. 
Hagyja, hogy Ferenc felesége legyen. Az asszony Vin
céhez akar visszamenni, de Vince gyengesége és habo
zása a halálát okozza. „És maga visszaküldte?" — 
kérdi tőle a kihallgatás vezetője. Vincéből már soha el 
nem múlhat a vád, hogy a nő halálát ő okozta. A moti
váció elfogadható: Vincét kötik a falusi múltból fakadó 
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beidegződések, ideálok. Ezért nem vállalja az idegen 
gyermeket, ezért alakul így a sorsa. Első pillanatra a 
film az életet fedezi fel, az élet sötét oldalát ábrázolja. 
Valójában viszont nem a statikusan értelmezett élettel 
való összevetés minősíti a filmet, hanem a társadalmi 
lendülettel való kapcsolat hiánya, az adott filmművé
szeti közegtől való idegensége. Ezek pedig visszatérő 
mozzanatok. Megjelentek már 1958-ban, amikor a Ház 
a sziklák alatt fogadtatása hasonló okokból nem volt 
megfelelő, s megjelentek — bizonyos értelemben módo
sultan — az Iszony esetében, de a Ketten haltak meg és 
a Szentjános fejevétele kapcsán is. A világban mindig 
sok minden van. Minden nem lehet benne egy-egy fej
lődési szakasz filmalkotásaiban. S az, hogy mi kerül 
éppen bele, milyen esztétikai minősítést szolgálva, nem 
a statisztikailag végtelen jelenségekhez viszonyítva nyer 
értelmet, hanem az uralkodó mozgástendenciákhoz ké
pest. Ezt talán még világosabban feltárja egy sajátos 
műfaj - a filmvígjáték - elemzése. Az elemzés a film
dráma vonatkozásában is megérteti, hogy miért minő
sült az egyik alkotás avantgarde-nak, a másik pedig leg
feljebb csak az avantgarde ilyen vagy olyan eredmé
nyeit felhasználónak, megérteti, hogy a filmművészeti 
fejlődési korszakoknak áramlatok és nem művek 
mechanikus összessége felel meg. A filmművészetet 
nem lehet a filmalkotás törvényszerűségeivel mérni, de 
a filmalkotás nem függetleníthető a mozgásban lévő 
filmművészettől. 
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A VÍGJÁTÉK PROBLÉMÁJA 

Műfaji nehézségek 

Az 1957-től 1967-ig terjedő szakaszban a filmvígjáté
kok alkotói között egy sincs olyan, aki kizárólag vígjá
tékokat rendezett volna, vagy legalább tevékenysége 
középpontjában a vígjáték készítés állt volna. Ennek 
nyilván van előnye, de hátránya is. Előnye — feltételez
hetően — az, hogy a vígjátékok nem mesterségszerűen 
készültek. Hátránya — ugyancsak feltételezhetően —, 
hogy esetleg csak alkalmi kirándulás következményei 
voltak. 

A vizsgálati tárgyul választott évtizedben a filmvíg
játékok száma abszolúte és más műfajokhoz viszonyít
va is kevés. Még kevesebb a kiemelésre érdemeseké. 
Eltekintve a külön tárgyalt négytől (Herskó János Két 
emelet boldogság (1960), Kardos Ferenc-Rózsa Já
nos Gyerekbetegségek (1965), Máriássy Félix Fügefa
levél (1966) és Sándor Pál Bohóc a falon (1967) című 
filmje a rendezői portrék között kapott helyet), legfel
jebb kilenc érdemel említést valamilyen jellegzetessége 
vagy jelentősége alapján. Ezek: Kalmár László A nagy-
rozsdási eset (1957), Makk Károly Fűre lépni szabad 
(1960), Bán Frigyes Rangon alul (1960), Felmegyek a 
miniszterhez (1961), Büdösvíz (1966), Szinetár Miklós 
Délibáb minden mennyiségben (1961), Mamcserov Fri-
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gyes Mici néni két élete (1962), Palásthy György Más
fél millió (1964) és Keleti Márton A tizedes és a töb
biek (1965) című műve. 

A vígjáték műfajába sorolható — vagy látszólag oda 
tartozó — filmeknél azonban nem lehet elválasztani a 
tények ismertetését az elméleti értékeléstől. Bevezető
ben arra a nehézségre kell utalni, amely miatt a műfaj 
ilyen kis számban és nem túl magas színvonallal volt 
képviselve az adott szakaszban, sőt arra a problémára is 
ki kell térni, amellyel a műfaj a filmtörténet egészében 
szembenézett. 

A vígjáték jelentős és szigorú esztétikai-művészeti 
kategória. Annak ellenére, hogy megfelel a széles töme
gek szórakoztatási igényének, el kell választani az álta
lában vett szórakoztatástól. A korai filmművészetben a 
burleszk — mint a filmművészet első műfaja — kétség
telenül a tömegek szórakoztatási igényét is szolgálta. 
Ebben azonban nem egyszerűen vígjátéki jellege ját
szott szerepet. A hangosfilm legnagyobb sikerű filmjei 
— például Victor Fleming Elfújta a szél (1939, Gone 
With the Wind) vagy Francis Ford Coppola A kereszt
apa (1972, The Godfather) című műve — egyáltalán 
nem vígjátékok. Tehát a vígjáték nem egyenlő a szóra
koztató filmmel. Ezért fontos különbséget tenni a mű
vészet és a művészet formanyelvét felhasználó művek 
között. A filmvígjáték bonyolult műfaji kategória, 
amelyet nem az egyszerű mulattatás jellemez. De nem 
lehet meghatározni (még kevésbé megteremteni) azzal 
sem, hogy csupán a hibák kinevettetésének feladatát 
adjuk neki. 

A filmre is vonatkozik, hogy a vígjáték alapja a ko-
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mikum, amely viszont a társadalmi álcázódás leleplező
déséhez kapcsolódik. A lelepleződés adja az érzelmi fel
kötődik. Az egyedi emberi magatartás pedig jelenség
ként fogható fel az adott társadalmi szituáció jellem
zőihez, mint lényeghez képest. S a jelenség, a látszóla
gos (hangsúlyozta Lenin138) nem független a lényeg
től, hanem annak megnyilvánulása — igaz, csak egy vo
natkozásban. Egy ilyen viszonylat pedig már kizárja, 
hogy csak esetleges hibákról legyen szó a komikum, a 
vígjáték esetében. A szocialista filmművészet — több
nyire külső nyomásra — azonban sokszor próbálkozott 
azzal, hogy az egyéni-emberi jelenségeket teljesen elvá
lassza a társadalmi lényegtől, s a hibákat a lényegtől 
függetlennek tüntesse fel. Ezzel az igazi emberi érde
keltséget is kikapcsolta a komikumból. A komikumnak 
a nézőt emberileg is érintenie kell, emberi mivoltában 
kell élményt jelentenie számára, nem pedig helyi -
akár közéleti — zavaró tényként, amely a vígjáték el
készülésének idejére esetleg el is hárulhat. 

A komikum az emberi magatartás társadalmi vonat
kozásához kötődik, a nézőt emberi mivoltában érinti. 
Ez azt jelenti, hogy a kinevetés egy egész társadalmi 
szituáció meghaladását célozza. Azét, amelynek sajátja, 
amelyből kinő az adott, lelepleződésre váró álcázódás. 
Ebből a szempontból nézve pedig a komikum — mint 
esztétikum — objektív. Nemcsak úgy, hogy az önmagu
kat túlélt, hamis dolgok társadalmi álcázódása valóban 
létezik, hanem úgy is, hogy léteznek a lelepleződésnek 
meghatározott — vígjátéki szituációt képező, komiku-
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mot létrehozó - alapjai. Ez a bonyolultság már film
történeti vonatkozásokat is felvet. 

A hangosfilm történetén belül maradva a filmművé
szet - amely egyaránt szembetalálhatja magát a hibák
kal és a néző nevetési vágyával — viszonylag ritkán pro
dukált igazán jelentős vígjáték irányzatokat (változatla
nul nem a szórakoztató filmekről beszélve). Létrejöt
tek egyes vígjátékok, de áramlatszerűen csak néha-néha 
jelentek meg. így az amerikai filmben a harmincas évek 
második felében (pl. Frank Capra), a francia filmben az 
ötvenes években (pl. Jacques Táti), a csehszlovák film
ben a hatvanas évek közepén (pl. Müos Formán) stb. 
Minden esetben különböző volt a vígjátéki áramlatok 
komikum-alapja, de valamennyi esetben megfigyelhető, 
hogy közhangulatot, közérzést is kifejeztek, egy adott 
társadalmi szituáció meghaladása érdekében. A hazai 
nézők körében talán legnagyobb népszerűségnek és is
mertségnek örvendő Jacques Táti nemcsak a haladónak 
álcázott modern világ valójában atomizáló és elidege
nítő voltát leplezte le, hanem a tömegek tiltakozását is 
kifejezte egy rájuk erőszakolt életforma ellen. Táti tár
sadalmi megéléseket, élményeket is belesűrített alkotá
saiba, akárcsak Claude Autant-Lara, Louis Malle és az 
irányzat többi képviselője. 

Aligha lehet azonban ezt a filmtörténeti tapasztala
tot elméletileg úgy megfogalmazni, hogy a nézőknek 
(más vonatkozásban a valóságot megélő tömegeknek) 
nincs kedvük mindig nevetni. A magyar filmművészet 
— nem túl színvonalas és a szórakoztató filmekkel 
ugyancsak összemosódó, de mégis komolyan veendő — 
legnagyobb vígjátéki áramlata a harmincas évekre esett. 
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Ez az évtized egyáltalán nem volt kacagtató a tömegek 
számára. S bár a filmek néha alaposan elrugaszkodtak a 
valóságtól, mégsem lehet azt mondani, hogy csak a fe
lejtést szolgálták, semmit sem fejezve ki abból, ami a 
tömegekben élt. (Akkor ugyanis nem lett volna ekkora 
sikerük. Másrészt pedig, hogyan lehet egy adott korban 
és helyen élő művésznek a maga valóságától teljes mér
tékben függetlenedni? ) A valóság elítélhető a maga 
borzalmának megjelenítésével, de elítélhető úgy is, 
hogy a művész az önmagát hazugul magasabbrendűnek, 
emelkedettebbnek stb. beállító jelenségeket leszállítja a 
valóságosnak megfelelő szintre, s a jelentéktelennek 
tűnő igazi jelentőségét és erejét feltárja. A harmincas 
évek magyar filmvígjátékainak demokratizáló mozza
nata volt, hogy arisztokratákat hoztak közelbe (az 
ilyen jellegű operettekhez hasonlóan), polgárokat mu
tattak meg a maguk esendőségében, és a kisemberek 
ügyességét, életrevalóságát magasztosították fel. A ko
rabeli filmművészet nemigen teremthette meg a maga 
tragikus hősét, hiszen az legalább bizonyos mértékig a 
forradalmár vonásait sűrítette volna magába, s nem ke
rülhette volna el az elnyomás és kizsákmányolás ele
meinek kifejezését. A komikus hősben azonban az em
berszámba sem vett tömegek megélhettek bizonyos 
emberi emancipálódást. A vígjáték komikumként is
mertette fel egyes jelenségek olyan vonásait, amelyeket 
a tömegek nap nap után fenyegető, keserű, fájdalmas 
élményként éltek meg. Ezzel bizonyos mértékben fel
szabadíthatta a tömegeket ezen élmények nyomása 
alól. Új esztétikai (és nem csak esztétikai) viszonyba 
állította őket e jelenségekkel, amelynek révén ráébred-
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hettek erejükre. A vígjáték tehát nemcsak esztétikai, 
hanem dramaturgiai problémát is jelentett. Meghatáro
zott konfliktusokkal kapcsolatban olyan hősöket kel
lett teremteni, akikben valóságos élmények alakultak 
át felismeréssé és erővé. A konfliktusokban a tömegek 
élményei által meghatározott, valóságos ellentmondá
soknak és viszonylatoknak kellett megjelenniük. 

A komikus hős megalkotása nem könnyebb, mint a 
tragikus hősé, s minden új társadalmi szituáció - külö
nösen olyan fordulat, mint a szocializmus alapjainak 
megteremtése — új nehézségeket hoz. E nehézségek ha
tását a kiemelt filmvígjátékok részleges vizsgálata is 
mutatja. 

Kalmár László még 1919-ben került a filmszakmába, 
de csak 1938-tól rendezett önállóan. A negyvenes évek 
elejének egyik legismertebb rendezője volt. Az ötvenes 
években tovább folytatta alkotói munkáját. 1956-ban 
— az állami irányítás intervallumában — kezdett hozzá 
A nagyrozsdási eset című filmjéhez. Ez a vígjáték nem 
illett bele művészeti oeuvre-jébe. A film sokkal inkább 
az olyan típusú alkotásokhoz csatlakozott, mint ami
lyen például Keleti Márton ugyancsak 1956-ban készí
tett A csodacsatár című filmje. A Csodacsatár-ban in
kább az aktuális helyzetre tett kisebb-nagyobb utalá
sok jelentették a nevetés forrását, semmint a valódi 
komikum. A nagyrozsdási eset-re hasonló jellemző. 

A Kisrozsdásra utazó Barka borellenőr gépkocsija el
akad Nagy rozsdáson. Barka arra akarja kihasználni az 
időt, hogy a helyi fürdőben megfürödjék. Sofőrje, 
hogy soronkívüli masszírozást biztosítson neki, elter
jeszti róla, hogy miniszter. Az erre a hírre megijedt 
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helyi vezetőkkel némileg Nyikoláj Gogol A revizor 
című művére emlékeztető szituáció alakul ki, de min
denesetre lelepleződik egy sor visszaélés (például a 
fürdő lepedőinek más célra való felhasználása, aminek 
következtében a nők kiszorulnak a fürdőből), majd 
megkezdődik a rendcsinálás. 

Ha a konfliktus alapja emlékeztet is A revizoréra, a 
megvalósítás színvonala semmiképpen sem. A film, 
amely nagy szabadságot engedett meg magának a veze
tőkről alkotott negatív kép megrajzolásában, ostoba és 
korrupt vezetők valóságos panoptikumát teremtette 
meg. Semmiféle emberi hitelességet nem tudott biztosí
tani. A fürdőért folytatott „mozgalom" ízléstelen volt, 
nem lehetett a visszaélés elleni valóságos küzdelemnek 
tekinteni. Karikatúrává túlzott figurák bohóckodása és 
alpári humorizálás révén nevettetett. Mindezek miatt a 
filmet nem is mutatták be. 

1956-57-ben rendkívüli helyzet volt. Nemcsak az 
ellenforradalom miatt (sőt ez esetben nem is elsősor
ban az ellenforradalmi események miatt), hanem a már 
korábban kibontakozott, a lakkozással szembeszegülő 
— de ugyanúgy egyoldalú és sematikus — kritikai ten
dencia szélsőségessé válása miatt. A külsőséges gageket 
adó, és mindenáron humorizáló vígjátéki módszer 
azonban nemcsak ezeket az éveket jellemezte, hanem 
mélyebben gyökerezett a magyar film múltjában. Ez 
még olyan rangos — és vígjátéki vénával bíró — rende
zőnél is megmutatkozik, mint Makk Károly, akinek 
Fűre lépni szabad című vígjátéka éppen ezért nem tar
tozik a rendező portréját megrajzoló művek közé. 

A Fűre lépni szabad kündulópontja nagyon sokat 
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ígér. Egy televíziós interjú során Kárász elpanaszolja, 
hogy népes családjával igen rossz körülmények között 
lakik. Az ügyes riporter ígéretet csikar ki Kériből, a 
Lakásfejlesztési Hivatal elnökéből, hogy ha a megadott 
határidőre nem intézik el Kárászék lakását, akkor be
költözhetnek Kériék villalakásába. Ez be is következik. 
Ezután a filmet az együttlakás lehetetlenségének bizarr 
sorozata tölti ki, amelyben még egy robotember is he
lyet kap, természetesen a szerelem mellett. A végén 
minden rendbejön. 

A nagyrozsdási eset-ben nem lehettek komikus hő
sök, mert az elrajzolt karikatúrákban egyáltalán nem 
akadt emberi figura. A Fűre lépni szabad-ban viszont 
az emberi figuráknak csak annyi közük volt a komi
kumhoz, amennyi helyet egy véletlen hiba foglal el éle
tükben. Ez adta a helyzet komikumát. A filmből 
hiányzik az az emberi magatartás, amely forrása lehe
tett volna az ilyen helyzeteknek. Komikus hős hiányá
ban volt szükség a külön felsorakozó és szokványosán 
nevetséges részhelyzetekre. 

Bán Frigyes szintén régen - 1922-ben — került a 
filmszakmába és 1939-től önállóan rendezett. Nevéhez 
olyan alkotások fűződnek, mint például a Talpalatnyi 
föld (1948). Bán Frigyes nem vígjátéki rendező. A 
Rangon alul inkább ügyes dramaturgiai konstrukcióra 
emlékeztet, mint igazi komikumon felépült vígjátékra. 
Bodrogi főkönyvelő felesége és sógornője újabb és 
újabb ötletekkel késztetik az amerikai nagybácsit cso
magok küldésére. Bodrogi Zsuzsi házasságának álhírére 
fogorvosi fúrógépet kapnak, és természetesen ellenzik, 
hogy a lány egy munkáshoz menjen feleségül. A fiata-
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lok azonban titokban összeházasodnak, s az így keltett 
rémületet még fokozza a nagybácsi beigért látogatása. 
A végén azonban minden rendeződik. 

A komikum forrása a sógornő, Elza (Psota Irén) 
mindent megszervező, a saját elképzeléseit minden 
áron érvényesítő alkata. A mindenki felett való uralko
dásnak nála elvi alapja van: konzervatív elképzelések a 
boldogulásról, az életformáról, a kívánatos magatartás
ról. Csakhogy alkata annyira karikírozott, s az így te
remtődő szituáció annyira eltúlzott és nem időszerű, 
hogy megintcsak szó sem lehet semmiféle emberi hitel
ről. A személyiség csak addig hat, amíg létre nem jön 
egy teljesen abszurd szituáció. A szélsőséges szituáció 
megteremtődésével belép az „alkotói önkény" és a jel
lemektől teljesen függetlenül bonyolítja az eseménye
ket. Az egyik fajta logika (az anyagi érdek) azonnal 
átvált egy másikba (a munkás férj lebecsülése), amely
nek az előzőhöz közvetlenül semmi köze nincs. Ennek 
következtében az adott magatartás is egyre kevésbé 
nyer társadalmi viszonyítottságot, és egyre inkább a 
megnyilatkozások indokolatlan sorává lesz. 

A Felmegyek a miniszterhez ugyanilyen séma szerint 
készült. A termelőszövetkezetiek mindent megtesznek, 
hogy Balogh Bódog is belépjen, mert így 100%-os lenne 
a tagság, annak a jelentésnek megfelelően, amit adtak. 
Ezt azonban nem sikerül elérni. így amikor a miniszter 
látogatását várják, Bódogot küldik a termelőszövetke
zeti kongresszusra, hogy ne legyen jelen. Ott Bódog a 
minisztertől igazolást kér, hogy nem kötelező belépni 
— de nem leplezi le egyéni gazdálkodó mivoltát. Ami
kor viszont a miniszter közli, hogy a 100% a töredék-
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nek minősülő egy fő nélkül is érvényes, akkor már a 
termelőszövetkezet nem akarja felvenni a közben be
lépni akaró — és erről a jogáról megint csak igazolást 
kérő — Bódogot. 

Ahhoz, hogy ez a konfliktus egyáltalán létrejöjjön, 
teljesen korlátoltnak kellett ábrázolni egyrészt a szö-
vetkezetbelieket, másrészt Bódogot. A film egy valósá
gos mozzanatot emelt ki a valóságból. Ezt a maga el
szigeteltségében a személyiség kizárólagos vonásává 
emelte. A jellemeket és a magatartásokat ennek révén 
rendelte alá egy abszurditásában „mulatságos" szituá
ciónak. Ezzel — dramaturgiai értelemben — az egész 
filmet megfosztotta öntörvényű filmdráma mivoltától, 
és önkényes ötletek sorává tette. Az ezekkel a filmek
kel párhuzamosan készült — némileg zsánerképszerű — 
Két emelet boldogság nem így járt el. Ebben a vékony 
falak miatt természetes szeméremmel szeretkező pár, a 
dolgozó feleség mellett hozzáértés nélkül háztartási 
munkába kényszerült férj, a kikapós, unatkozó feleség 
stb. hiteles magatartással nyújtanak alapot a valóságos 
komikumhoz. 

A Büdösvíz nem javulást, de módosulást hozott. A 
bürokráciát, a nehézkességet és az így teremtődő visz-
szaélési lehetőségeket vette kritikailag célba. Amíg az 
illetékes szervek egy kutatásnál feltörő hőforrás tulaj
donjogáról és kihasználásáról vitatkoznak, addig egy 
szélhámos — a képviselő támogatását is megszerezve -
a maga számára busás haszonnal megszervezi a létesít
mény felépítését. Ha A nagyrozsdási eset-ben A revizor 
hatása érhető tetten, ebben a filmben Hja Ilf—Jevge-
nyij Petrov Osztap Bender figurája kelt sematikus mó-
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don életre. A szélhámos Szombathy Félix ugyanis a 
Büdösvíz egész történése folyamán csak annak de
monstrálására való, hogy mindez nélküle is végbemehe
tett volna, de a megfelelő tisztségben lévők között 
egyetlen rátermett ember sem akadt, aki megfelelő agi
litással képes lett volna intézni az ügyeket, és elkerülte 
volna a visszaélések határát súroló intézkedéseket. A 
módosulás tehát csak annyi, hogy a napi események 
közvetlenebbül és konkrétabban jelentek meg a film
ben, nagyobb önállóságra és aktivitásra biztatva. 

Két séma alakult ki. Az egyikben a nevetés forrása 
egy kritikai attitűd volt: többnyire vezetők ellen irá
nyuló kritika, hiszen ez hatott a korábbi lakkozás el
len. A másikban nagyobb teret kapott a konzervatív 
nézetek és magatartások inadekvát volta. Mindkettő ál
talában az expozíció szerepét játszotta, és a továbbiak
ban a művek — feladva az emberi dráma öntörvényűsé-
gének tiszteletét — alkalmi ötletek sorozatává változ
tak. Ennek a módszernek alapjai különösen tisztán tet-
tenérhetők Szinetár Miklós Délibáb minden mennyiség
ben és Mamcserov Frigyes Mici néni két élete című 
filmjében. 

A magyarkodás, a túlhajtott romantikájú, dzsentrit 
utánzó vigadás és a giccset kedvelő magatartás meglehe
tősen általános. A vele járó érzelmi sekélyesség követ
kezményei sem lebecsülendők. Ezt a mindenütt tapasz
talható jelenséget azonban Szinetár Miklós filmje a kö
vetkezőképpen tálalta: a könyvelő Angyal Bandi szereti 
a cigányzenét és a régi giccsek gyűjtésével foglalkozik. 
Ezt használja fel a vendéglátóipar, amikor a Magyar
országra a romantika kedvéért látogató külföldieket, 
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elképzelésüknek megfelelően, „betyáros" vendégfoga
dásban részesíti. Ez talán még valóságosabb, mint a 
magyarkodás, hiszen a magyar vendéglátóipar is meg
tanulta a fogásokat, amelyek segítségével a külföldi 
vendég várakozásának és illúzióinak meg tud felelni. 
Azt, hogy a probléma milyen súlyos, maga a film mu
tatja. Egyrészt azzal, hogy a pusztán a kombájnokat és 
a repülőt is felvillantja. Másrészt leleplezi Angyal Bandi 
álmait (aki gyöngyösbokrétás esküvőt, engedelmes, 
dolgos feleséget stb. szeretne). Viszont a súlyos és való
ságos probléma egyrészt extrém vonzalomként jelenik 
meg a filmben (mint Angyal Bandit jellemző dolog), 
másrészt a külföldiek számára rendezett — és teljesen 
abszurddá vált — eseményként. Még csak azt sem lehet 
állítani, hogy a film a mindennapi tények olyan szemlé
letét valósítja meg, amelyben az ad absurdum vitel teszi 
nyilvánvalóvá az egyébként nem feltűnő tényeket. A 
tények nagyon is feltűnnek. Másrészt a film kétségbe 
vonja általános és jellemző voltukat. Egy dolog azon
ban — és ez nem jelentéktelen — mégis mellette szól. 
Az, hogy ha másképpen nem, akkor ezzel a kiagyalt 
módszerrel próbálta biztosítani a negatív esztétikai mi
nősítést. A valóságos tényekből való kiindulás után azt 
önkényes ötletek sorával nevettette ki, ítélte el, mégis 
egy kívánatos esztétikai alapállást körvonalazott. In-
directe egy ideált érzékeltetett, szemben a fenti filmek 
egyszerű kritikai reflexióival. 

(Szinetár Miklós szintén nem vígjátéki rendező. A 
Délibáb minden mennyiségben című művével nemcsak 
a vígjáték területére rándult ki, hanem az eredeti szín
házrendezői pályájához és gyakorló televíziós rendezői 
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munkájához képest a film területére is. Nem véletlen, 
hogy a sok zenét tartalmazó filmre esett választása; 
munkássága jelentős részét a zenei műfajok képvisel
ték.) 

A hatvanas évek közepéig Mamcserov Frigyes rende
zései között akadt a legtöbb vígjáték, tehát ő köze
ledhetett leginkább szakmai hozzáállással a Mici néni 
két élete című filmhez. 

(Mamcserov Frigyes 1953-ban kapott rendezői dip
lomát. 1956-ban készítette első teljes hosszúságú játék
filmjét, egy Karinthy Frigyes-műből készített vígjáté
kot.) A Mici néni két élete szorosan kapcsolódott a 
magyar filmvígjátéki hagyományokhoz. Ebben jelentős 
helyet foglalt el a komikum egy vagy több komikusra 
való alapozása. A film csak alkalmat adott a színésznek 
a — gyakran verbális — poénok kibontására. A történés 
pontosan érzékelteti ezt. Mici néni (Kiss Manyi), volt 
színésznő, eltartási szerződést köt, majd megismerke
dik és beleszeret egy taxisofőrbe, aki a fiatalok miatt 
fél hozzá költözni. A fiatalok viszont jövendő gyere
kük miatt zavarodottak. Végül kölcsönösen tisztázzák 
az ügyeket, és minden rendbejön. 

Ez a film is aláhúzta azt az általános tapasztalatot, 
hogy ezidőtájt a magyar filmvígjátékok jelentéktelenek 
voltak. A tartalmi súly és a formai újítás egyaránt 
hiányzott. Azok a filmek, amelyek ennek érdekében 
tettek valamit — például a Gyerekbetegségek, a Fügefa
levél — inkább egy rendezői alkotás egészébe illeszked
tek bele, mint a magyar filmvígjáték általános mező
nyébe. Bár kétségtelen, hogy történt néhány vígjátéki 
kísérlet. 
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Palásthy György Másfél millió című műve például 
végre hősei magatartásában érte tetten a komikumot. A 
Tóth Mihály által őrzött fatelep éppen az öreg nyugdí
jazása előtt ég le. A kár másfél millió. A becsületes 
munka tudatában pihenni készülő idős embert ez 
annyira megzavarja, hogy a lottón nyert másfél millió
jából mindenáron meg akarja fizetni a kárt. Ez egyrészt 
a hivatali ügymenet miatt lehetetlen, másrészt minden
ki bolondnak nézi. Végül egy álöngyilkossággal az ál
lamra hagyja a pénzt. 

A film nem fergeteges humorú, nem élt a burleszk 
lehetőségeivel, sem a „bemondások" sziporkázásával, 
de kiindulópontot jelenthetett a fejlődéshez azzal a 
konfliktusával, amely egy kívánatos magatartás, és a 
magatartás érvényesülési lehetetlenségének kontrasztjá
ból adódott. Hogy ez milyen továbblépési lehetőséget 
tartalmaz, Keleti Márton A tizedes és a többiek című 
műve mutatta legpregnánsabban. 

A magyar filmvígjátékok jelentéktelenségében ebben 
az időben szerepet játszott az a tény, hogy a valóság 
esztétikai minősítésében nem adtak újat (még kevésbé 
újítottak önállóan, a filmművészet sajátos lehetőségeit 
kihasználva). Az esztétikai minősítés (vagy filmművé
szeti előrelépés esetén: átminősítés) sohasem csak pusz
ta felismerése az új minőségeknek, hanem mindig egy 
új — és a valóságban is élő — viszony kifejezése. Felté
telezhető, hogy ebben az időben nálunk még nem ala
kult át a szemlélet úgy, mint például Csehszlovákiában, 
ahol egy jellegzetes filmvígjátéki iskola jött létre, sajá
tos ellenzéki élmények hatására. Természetesen mindig 
vannak olyan élmények, amelyek vígjátékban fejezhe-
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tők ki, de nem mindig léteznek olyanok, amelyek a 
vígjátékban végigvihető esztétikai átminősítés révén, te
hát a művészeti kritika megújulását követelőén igény
lik. Ha a valóban meglévő élmény nem találkozik össze 
a lehetséges művészeti-dramaturgiai megformálással, 
akkor a kívánt esztétikai jelentőség is elmarad. 

A tizedes és a többiek egy ilyen összetalálkozás pél
dája. Ezért részletesebben kell vele foglalkozni. Az ere
detileg patetikusabb hangvételű, Dobozy Imre által ké
szített írói anyag Szász Péter dramaturg és Herskó Já
nos stúdióvezető segítségével alakult át vígjátékká. Ter
mészetesen nem volt érdektelen — az egyébként nem 
csak vígjátéki rendező — Keleti Mártonnak a filmvígjá
ték területén szerzett tapasztalata sem. 

A második világháború végén Molnár Ferenc tizedes 
(Sinkovics Imre) a maga részéről befejezve a háborút, 
motorkerékpáron, az ezred zsoldjával oroszok és néme
tek között szökik hátra. Egy kastélyba kerül, amelyet 
nyugatra menekült gazdája az inasára, Albertre (Major 
Tamás) bízott, aki már rejtegeti a szintén szökött 
Gálffy Eduárd zászlóst (Darvas Iván) és két katonáját. 
Molnár a szökés álcázásául egy ál-parancsnokságot szer
vez, és így megmentik Szijjártót (Pálos György), az el
fogott kommunistát. Sőt később egy sebesült szovjet 
katonát is maguk közé fogadnak. Közösségüket (és a 
falu fiatalságát) sikerül megóvni az éhségtől, a néme
tektől és a nyilasoktól. Az orosz hadifogságból a fasisz
ták ellen harcoló egységként indulnak el. 

Az alapállás világosan körvonalazott: egy nehéz hely
zetben, amikor a pillanatnyi változások miatt senki 
nem tudja, mit tegyen, hogyan alkalmazkodjon, kiben 
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keressen támaszt, van aki feltalálja magát, és irányításá
val sikerül minden bajt elkerülni, eközben felmagasz
tosulni. Mindez a megszokott, beidegződött magatartá
sok közepette megy végbe, amelyet kívánatosnak, sőt 
kötelezőnek hirdettek, de amely egyáltalán nem felel 
meg az egyszerű életbenmaradáshoz sem, és az alkal
mazkodást is lehetetlenné teszi. Ebben a vonatkozás
ban igen széles skála taL -ható a filmben. Albert finnyás 
előkelősködése már eleve mulatságos kontrasztot alkot 
a felfordult világgal. A szökött katonák a gyakorlatias
ság érzékét nélkülözve a legfeltűnőbb civil ruhákba öl
töznek át a grófi ruhatárból. A széplelkű kommunista, 
volt politikai fogoly úgy csinál, mintha eszmei alapállá
sát minden orosz katonának rajongva kellene tisztelnie. 
Eduard zászlós bölcselkedése öngyilkossághoz alkal
mas, de életbenmaradáshoz nem. Mindezekkel szemben 
áll Molnár tizedes — itt-ott (például az ezred zsoldja 
esetében) túlzott — gyakorlatiassága, ügyessége. Azt a 
magát mindenütt feltaláló vagányt testesíti meg, aki 
nemcsak a lehetetlen helyzetből való kijutást képes biz
tosítani (bár erre végül az eszme által vezérelt ember 
alkalmasabbnak bizonyul), hanem még a jövőt is (a 
motorszerelő szakmáról álmodozva). Ennek a magatar
tásnak — amelybe az alkalmazkodás is beletartozik — 
vannak verbálisan is kifejezett összefoglaló csomópont
jai. 

A százados előtt Molnár a nyilasok ellen beszél, s a 
tiszt rögtön ráfeleli: „Adnék én nekik, csak ne lenné
nek itt a nácik." A parancs végre nem hajtásával kap
csolatban viszont a tizedes világosítja fel a szerelőfiút: 
„Ha én mindig azt csináltam volna, amit mondanak, 
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már régen nem lennék itt." (Mindezt fűszerezik a ki-
szólásai: „A drága jó édesanyátok szomorúszemű úr-
istenit" - mondja a két szökött katonának.) A zászlós 
bölcselkedését unva: „Mióta megvagyok, dumával etet
nek." Stb. 

Ugyanez vonatkozik a többiekre is, verbálisan fe
jezve ki alkatukat. Szijjártó lelkendezve mondja a sebe
sült orosz katonáról, Grisáról, amikor Molnár éppen 
kiveszi belőle a golyót: „Hogy bírják ezek a fájdalmat." 
Ebben a pillanatban Grisa felordít fájdalmában. Eduard 
viszont általánosabb összefoglalókkal nyilatkozik meg: 
„Mert mindig zabálunk. Magyar átok" — mondja, ami
kor ott kell hagyni a vacsorát. S amikor a közeledő 
oroszok hírére sietnek civilbe öltözködni: „Ez Magyar
ország. Átöltözik. Mindig csak átöltözik." 

A fordulópontot a rohamozó oroszok közelében 
Szijjártó és Molnár párbeszéde fejezi ki. Szijjártó át 
akar kiabálni az oroszokhoz, és Molnártól kérdezi meg, 
hogy mondják oroszul: „Mi magyar kommunisták va
gyunk." „Csak te édesapám" — közli Molnár. És a ki
lőtt autók helyrehozásáról álmodozik, miközben Szij
jártó — a legkisebb visszhang nélkül — kiabál a rohanó 
orosz katonák felé. Végül Molnár is részt vesz a fasisz
ták elleni partizánakcióban, tehát újra harcba megy. 

Ha nem is sikerült Molnár „példamutató" voltának 
tompítása a mű végén, a film egésze egy általános él
ménynek adott hangot. Azzal aratott sikert, hogy fő-
alakjában egy kötöttségektől mentesen és sikerrrel cse
lekvő hőst rajzolt meg, aki találékony, gyakorlatias, 
szemben a legkülönbözőbb korlátoltságokból származó 
tehetetlenséggel. Mindez megfelel annak az időszaknak, 
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amely egy lendület kezdetét jelentette, s lendületet — 
egyéni találékonyságot, aktivitást — követelt meg. A 
film felszabadító hatása elsősorban ebből táplálkozott. 

Az új esztétikumok megismerése, az esztétikai át
minősítés nemcsak a felfedezés, hanem a kifejezés moz
zanatát is tartalmazza, nemcsak passzívan megismertet, 
hanem aktívan meg is változtat. Következésképpen 
ezek a szempontok elsődlegesek az adott filmművészeti 
fejlődési korszak átfogó elméleti értékelésében. 
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ELMÉLETI ÖSSZEGEZÉS 
ÉS ÉRTÉKELÉS 





A FILMKRITIKA 
ÉS A FILMMŰVÉSZET EGYSÉGE 

Bírálat és támogatás 

A kritika legnagyobb ösztönzője, ha nemcsak bírálnia 
kell, hanem méltatni is tud, azaz a művészet az adott 
szakaszban olyan eredményeket produkál, amelyeket a 
kritika felfedez és megvéd. A hatvanas évek magyar 
filmművészeti lendülete módot adott ehhez. A filmkri
tika felfedezte és orientálta az utat kereső filmművé
szetet, megvédte eredményeit. 

A hatvanas évek magyar filmkritikájának egyre job
ban kialakuló elméleti összegező és problémafeltáró 
részében szinte valamennyi jelentős és aktuális kérdés 
hangot kapott. így az áttekintést kézenfekvő a felve
tett témák szerint csoportosítani. 

Az igazi lendületet megelőzően már szó esett a film
szerűségről, a film művészeti önállóságáról, a forma
nyelvi megújulásról, a konfliktusok valóságosságáról és 
vállalásuk szükségességéről, sőt a kísérletezés elkerülhe
tetlenségéről is. A kísérletezés témája idővel még na
gyobb jelentőséget nyert. Ezért szólaltatott meg Zsu
gán István a Filmvilágban (1965. 2.) több rendezőt er
ről a témáról. 

Fábri Zoltán a tartalmi kísérletezés terén talált még 
kívánnivalót: „A művészet csak akkor töltheti be a rá 
váró nagy társadalom- és tudatformáló feladatot, ha 
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bátran szembenéz a valóság problémáival, s nem már 
kész formába öntött megállapításokat fogalmaz újra." 
Makk Károly a középszerűséggel állította szembe a kí
sérletezést: „. . . éppen nem az óvatoskodó aggályosko-
dással, hanem a merészebb kockázatvállalással érhetjük 
el, hogy filmművészetünk megszabaduljon a szürkeség
től." Kovács András nemcsak válaszolt a feltett kérdé
sekre, hanem később külön cikket írt (Valóság, 1966. 
2.), amelyben több problémát érintett: „A valóság 
megismerése nem azonos a jelenlegi tudásunk gondos 
megismerésével, az csak segítséget, tájékozódást adhat: 
a feladat ennél bonyolultabb, nehezebb. Minden mű
vész egyénileg kell hogy végigjárja az utakat. . . A sze
mélyes hang, a szubjektivitás hiánya, az ábrázolási, lá
tási mód egyszeriségének hiánya teszi.. . a műveket 
tiszavirág életűvé.. . Különösen vonatkozik mindez a 
szocialista művészetre, amely már csak azért sem lehet 
konzervatív, mert a célja nem egy állapot konzerválása, 
fenntartása, hanem a változtatás útjának kutatása." 

Ezeknek a töprengéseknek és vizsgálódásoknak külö
nösen jelentőséget adott az, hogy a filmsajtónál széle
sebb publikációs fórumon, előzetesen már két igen je
lentős probléma taglalása is megjelent. 

1962-ben felbukkant az elidegenedés témája, amely 
a magyar sajtóban igen éles visszhangot kapott. Vita
indítóul T. I. Ojzerman Az elidegenedés kérdése és a 
marxizmus mai „bírálói" (Magyar Filozófiai Szemle, 
1962. 2.) című cikke szolgált. Valójában Almási Miklós 
Elidegenedés és szocializmus (Valóság, 1964. 2.) című 
írása indította a vitát. Ezt hat vitacikk követte, s 1965-
ben került sor egy Kossuth klubbeli fórumra, amely 
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viszont — most már más folyóiratokban — újabb vitát 
eredményezett. így a filozófia, a szociológia, a pszicho
lógia és az esztétika képviselői egyaránt véleményt nyil
vánítva foglalkoztak a szocialista valóság egyik vonásá
val, annak elméleti vonatkozásaival és gyakorlati követ
kezményeivel. 

A problémaérzékenység ilyen fokának megnyilvánu
lása volt a szociológiának szentelt írások sora is. Az 
MTA Főbizottsága és Filozófiai Intézete már 1960-ban 
ankétot tartott A hazánkban folyó szociológiai kutatá
sok helyzete és időszerű problémái címmel (amelynek 
anyaga megjelent a Magyar Filozófiai Szemle 1960. 4. 
számában). Utána 1961 és 1968 között öt jelentős írás 
jelent meg a szociológia feladatairól, problémáiról stb. 
Szinte fórumon alakult ez a tudomány, felkínálva ered
ményeit. Ez hatott a filmművészetre, főleg a dokumen
tumfilmre. A művészet egészét érintette a szocialista 
realizmussal kapcsolatos vita. Ezt közvetlenül Roger 
Garaudy Parttalan realizmus (Európa, 1964) című 
műve váltotta ki. Nyirő Lajos már az 1963. évi francia 
kiadásra reagált (Kritika, 1963. 3.), majd mások is hoz
zászóltak, sőt még interjú is megjelent Roger Garaudy-
val. A vita akkor kapott újabb lendületet, amikor az 
MSZMP KB mellett működő Kulturális Elméleti Mun
kaközösség A szocialista realizmusról címen vitára bo-
csájtotta téziseit az irodalom és a művészetek fő kérdé
seiről (Társadalmi Szemle, XX. évf. 2. 1965. február) 
amelyben Roger Garaudy tételeit szintén érintette. Az 
ehhez a témához kapcsolódó cikkek és konferenciák 
sora végigvonult a hatvanas éveken. Hatása miatt feltét
lenül kiemelést érdemel közülük Lukács György Mai 
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szocialista realizmus című cikke (Kritika, 1965. 3.), 
mégha állításaival vitába is szálltak, sőt félreorientáló 
jellegét emlegették. 

Ebben fejezte ki legélesebben a szerző, hogy „A szo
cialista realizmus mai központi problémája a sztálini 
korszak kritikai feldolgozása. . . Az embernek és a tár
sadalomnak az ember személyiségén belül megvalósuló 
viszonyát a legkonkrétabban éppen az hozza felszínre, 
ha az író a ma embereit az általa átélt múltból növeszti 
ki művészi módon. . . A múlt felfedezése nélkül tehát 
nem lehetséges a jelenkor felfedezése sem." 

Mindezen témákat az jellemzi, ami a többi vitára is 
vonatkozik: kiszélesedésük, párbeszéd jellegük, kereső 
indíttatásuk. E témák 1965-től összekapcsolódtak a 
Pécsi Játékfilmszemle nyílt fórumán folyó megbeszélé
sekkel így alakultak ki azok a csomópontok, amelyek 
egyben a magyar film fejlődési láncszemei is voltak. 

Nemes Károly már 1961-ben szóvá tette a fiatalok új 
és nagy szerepét a filmművészet lendületében (Film
világ, 1961. 20.). S a fiatalok egyre inkább igazolták 
azokat a reményeket, amelyeket velük szemben tá
masztottak. 

Gyertyán Ervin — többek között — a szerzői film 
problémáját vetette fel (Filmvilág, 1964. 7.) és hangsú
lyozta: „A szerzői film sajátos, szubjektív, vallomásos 
jellegű, az alkotó művész világának közvetlen megnyi
latkozásából táplálkozó ábrázolásmód, s nem egysze
rűen olyan film, amelyben író és rendező egy sze
mély." 

A szerzői filmek problémájának taglalása összekap
csolódott az általános dramaturgiai kérdések vitatásá-
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val. Almási Miklós a dedramatizálással foglalkozva álla
pította meg, hogy nem a drámai és nem-drámai állnak 
szemben, hanem a külsőséges feszültség és a cselekmé-
nyesség szorult háttérbe (Filmvilág, 1963. 23.). 

Az elméleti szerzők természetesen jelentős figyelmet 
szenteltek a dokumentumfilm problémájának is, hiszen 
ez nem egyszerűen műfaji kérdésként, hanem a valóság
hoz való megújuló művészeti viszony problémájaként 
jelent meg. Nemes Károly és Biró Yvette vitája (Film
világ, 1963. 21., 22. és 1964. 10.) az új és a hagyomá
nyos szerepéről, a dokumentumfilm fejlődéséhez járult 
hozzá. Nádasy László pedig már azt is megvizsgálta, 
hogy a valóság — az ábrázolási oldalról nézve — milyen 
szerepet játszik a dokumentum- és a játékfilmben 
(Filmvilág, 1964. 16.). 

Ebben az időszakban jelentek meg az olyan típusú 
cikkek is, amelyek kifejezetten a fejlődés egy-egy sza
kaszának felmérésével foglalkoztak (amit tulajdon
képpen a filmfesztiválok és filmszemlék is szolgáltak). 
Nemeskürty István (Kritika, 1965. 2.) írásában húsz 
évre tekintett vissza. Gyertyán Ervin (Filmvilág, 
1966. 15.) nagy hangsúllyal fogalmazta meg a változá
sok lényegét: „ . . . egyfelől aktív részesévé válni annak 
a nyelvi forradalomnak, amely világszerte zajlik a film
művészetben, másfelől . . . a magyar valóság mélyebb 
megismerésére és teljesebb ábrázolására felhasználni a 
modern filmnyelv, filmépítkezés vívmányait." 

A filmkritika és a bontakozó filmelmélet erejére mu
tatnak azok a viták is, amelyek a filmművészet fejlődé
sének problémáira a legaktuálisabban és legérzékenyeb
ben reagáltak. Ilyen volt a Jancsó Miklós Szegénylegé-
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nyék című filmjével foglalkozó vita,139 amely 1966 
első felében az Élet és Irodalom, a Filmvilág, a Filmkul
túra és a Kritika hasábjain zajlott. Méginkább ilyen volt 
a Társadalmi Szemle 1967—1968-ban kibontakoztatott 
vitája a magyar filmművészetről. 

Figyelembe véve az élénk kritikai életet, a megte
remtődő elméleti tevékenységet, a különböző vitafóru
mok létrejöttét, s emellett a filmmel nem foglalkozók 
(Huszár Tibor, Marx György stb.) felébredt érdeklődé
sét, a közönség — különösen a fiatalok — nagyszámú 
ankéton megmutatkozó figyelmét stb., joggal állítható, 
hogy a hatvanas évek nemcsak a magyar filmművészet, 
hanem a magyar filmkultúra jelentős mozgásáról, válto
zásáról tanúskodott. A jelentős változás indokolja, 
hogy a tények, a korabeli reflexiók, a részértékelések 
és néhány átfogó utalás után, összefoglalásként külön 
is megfogalmazzunk néhány elméleti megállapítást. 
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ESZTÉTIKAI MINŐSÍTÉS -
TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS 

A „cselekvő film" 

Bár a kortársi kritika támogatja a filmművészetet, elő
segíti a filmelmélet kialakítását - tehát a művészettel 
egységben termékenyítőén hat a kultúrára, mégsem ké
pes az adott fejlődési korszak legfőbb vonásairól szá
mot adni. Nem is ez a feladata. A filmművészet 
közvetlen segítése és fejlődésének segítése két külön
böző dolog. Egy jelentős fejlődési szakasz vizsgálata az 
eredmények és problémák összegezésénél sokkal több
re hivatott. Egy lengyel filmtörténész véleménye sze
rint: „Mint minden történelem, a film története is min
dig két alkotóelem összegeződése. Az egyik — a múlt
hoz tartozó események. A másik — saját tartásunk, a 
mai ember tartása. Minden nemzedék újból megírja a 
történelmet, mert más perspektívából látja a múltat és 
a jelenkor eseményeit, amelyekkel összeveti és össze
hasonlítja azt."140 A filmtörténet vizsgálódása a fejlő
dés törvényszerűségeinek feltárására irányul, annak 
megfelelően, hogy a jelen filmművészetének tovább
lépési lehetőségeit kutatja. Ez engedményt jelent, hi
szen mindenről nem tud számot adni, vagy csak egy 
bizonyos szempontból elemzi a tényeket, de követel
ményt is, mert nemcsak a filmművészetről kell képet 
adnia, hanem annak változásairól is. 
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A felszabadulás utáni magyar filmművészet — a kez
deti éveket nem számítva - a vizsgált 1957—1967-es 
fejlődési korszak előtt kettős tagozódást mutatott. 

Az új magyar film (Bán Frigyes Talpalatnyi föld 
1948. stb.) először, teljesen új alapállásból, a valóság
nak azt a képét igyekezett megmutatni, amelyet koráb
ban hamisan ábrázolt vagy teljesen ignorált. Az államo
sítás körüli évek egy új világ, egy új magatartás felfede
zésével tűntek ki, annak megfelelően, hogy az átalakult 
valóság megváltozott magatartást követelt meg. A film 
ehhez esztétikai ösztönzést adott, amikor megmutatta 
az új magatartás emberi lehetőségét és pozitív társadal
mi minősítését. A belső és külső akadályok azonban 
megtörték a lendületet. A politikai érvelés és az agitá
ciós szándék került előtérbe — egyre függetlenedve a 
filmművészet esztétikai sajátosságaitól. 

A következő szakaszban ezzel a torzulással kellett 
szembenézni és megküzdeni. S bár ehhez a magyar film 
hozzákezdett, az ellenforradalom nemcsak a hibák ki
javítását zavarta meg, hanem azt a kibontakozást is, 
amelynek elemei már létrejöttek és lehetőséget adtak 
volna a magyar film és a társadalom szorosabb kapcso
latára — a valóságfeltárás meginduló folyamatához csat
lakozva. Ebben a „defenzív" helyzetben a magyar film a 
torzulást törekedett kiiktatni, de nem jutott el egy új 
nagy lendülethez. Jelentős és értékes művek sora jött 
létre, de a filmművészetben nem alakult ki a valóság új 
esztétikai minősítése, csupán az ennek egyik forrását 
jelentő néhány alkotás-elem született. 

Ilyen felemás helyzetből jutott a magyar film a fel
szabadulás utáni harmadik nagy fejlődési korszakának 
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kezdetét jelentő szakaszba az ellenforradalom után. 
Néhány értékes mű a hibák kijavítása nevében vállalta a 
társadalomkritikát, elmélyítette az emberábrázolást, 
bevonta az ábrázolásba a hétköznapi tényeket stb. 
Ugyanakkor a kialakult helyzet miatt a korábbi elvárá
sok is tovább éltek (ha nem is az agitációt, de legalább 
a propagandafeladatok teljesítését kívánták a filmtől). 
Mindez nem volt elegendő, illetve nem adott lehetősé
get alapvető változáshoz, jelentős továbblépéshez. De 
ezt maga a valóság sem kívánta meg. 

Nem lehet eltekinteni attól, hogy a legjelentősebb 
„művészetképző" elem maga a valóság. S bár nem el
hanyagolható a művészet adott és leküzdésre megérett 
állapota, ez a „leküzdés" is valami új állapot, s csak 
valami szükséges átalakulás nevében mehet igazán ter
mékenyen végbe. Minden egyéb tényező — nemzetközi 
tapasztalat, más művészeti ágak (főleg az irodalom) 
segítsége, a tudomány, a publicisztika ösztönzése stb. — 
csak ehhez az alapvető követelményhez képest hathat. 
A valóság pedig az ötvenes évek végén — az „offenzi-
tás" értelmében — nem követelt változást. Egyrészt, 
mert politikailag nagyon határozottan és koncentráltan 
körvonalazva volt az egyén viszonya a társadalomhoz. 
Másrészt pedig, mert a művészetet illetően még túlságo
san erős volt a hagyományos — főleg a filmet egysze
rűen a propaganda eszközének tekintő — szemlélet, és 
az egyetemes filmművészet kísérletezése vagy a magyar 
irodalom újjítása sem vált még általánossá (általánosan 
ismertté). 

Az ellenforradalommal való szembefordulás, a kon
szolidálás, majd a mezőgazdaság kollektivizálásával a 
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szocialista forradalom kiteljesítése minden mást háttér
be szorító mozgalomként jelentkezett a magyar társa
dalomban. Ez a politikai mozgalom magába foglalta az 
egyént, világosan megszabta helyét a társadalomban, és 
viszonyát a társadalomhoz — ahhoz, amely előtt ilyen 
nagy feladatok álltak. Alig volt tehát szükség olyan új 
megismerési területek bekapcsolására, mint a művésze
tek. A magyar irodalom lendülete is később — a hatva
nas évek legelején — kezdődött. S a filmművészet is a 
hatvanas évek elején került szembe azzal az átalakult 
valósággal, amely változását megkövetelte. 

Azt az új társadalmi szituációt, amely a hatvanas 
évekkel létrejött — hasonlóan minden társadalmi szi
tuációhoz — lényegileg bizonyos ellentmondások jelle
mezték. Ezen ellentmondások jellegének a filmművé
szet a maga ellentmondásokat tudatosító141 lehetősé
geivel jobban megfelelt, mint a korábbiaknak. Termé
szetesen ebben az esetben nem a lényegiségében elvon
tan megragadható alapvető ellentmondásokról van szó, 
hanem az eleven társadalmi gyakorlatról, amely az új 
jelenségek egész sorozatát nyújtotta akkor, amikor a 
korábbihoz hasonló, nagyon nagy feladathoz kapcso
lódó, nagyon koncentrált politikai mozgalom formájá
ban fellépő törekvés nem segítette az egyén viszonyulá
sát a társadalomhoz. Ideológiai fórumon erre az idő
szakra vonatkozóan esett szó arról, hogy a marxizmus
nak csak hegemóniájáról lett volna jogos beszélni, nem 
pedig monopolhelyzetéről.142 Ez is arra mutat, hogy a 
válaszok egy adott helyzet kérdéseire bizonyos mérté
kig hiányoztak. Ezen túl még a változások által kihí
vott válságérzetről is jogos volt a megemlékezés „.. . az 
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úgynevezett válságérzet természetes reakció is lehet. 
A parasztságban támadhat válságérzés a régi paraszti 
életforma megszűnése-átalakulása idején, támadhat sok 
tisztességes jó elvtársunkban is akkor, amikor a régi, 
megszokott tényezők helyett újak jelentkeznek a nem
zetközi politikában vagy gazdasági életünkben. (Pél
dául a kommunista mozgalom egysége körüli új problé
mák.)" Igen jelentős és mélyreható változások értek 
meg és mentek tehát végbe a hatvanas évek elején 
(amelyek később gazdaságilag a gazdasági irányítás új 
mechanizmusában jutottak kifejezésre). Az így kiala
kult helyzetben az egyén egyrészt magárahagyottab-
ban, másrészt nagyobb felelősséggel állt szemben a tár
sadalommal. A „magárahagyatottság" csak ahhoz a 
korábbi — megszokott — állapothoz képest jelentkezik, 
amikor egy-egy központi feladat megoldása szolgálatá
ban állva a politika közvetlen mozgalom formájában 
orientálta az egyént. A hatvanas években a szocializ
mus alapjai már le voltak rakva. Ebben az új szituáció
ban az egyénnek szinte az alapvető állásfoglalásra kény
szerítő nagy feladatok nélkül, közvetlenebbül kellett 
viszonyulnia a társadalomhoz, hogy megtalálja a maga 
helyét, szerepét. Az egyén felelősségvállalásának, akti
vitásának tere megnövekedett, mint ahogy ezt éppen az 
új gazdasági mechanizmus kapcsán számtalanszor hang
súlyozták: „A reformtól joggal várhatjuk, hogy érez
hetően pozitívan hat majd a demokratizmus szélesedé
sére. A tartalmasabb demokráciának olyan fontos elő
feltételeit teremti meg, melyek ma még hiányoznak, s 
hiányuk miatt a demokratikus elvek sokszor csak for
málisan érvényesülhetnek."143 Ilyen szituációban már 
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nem abban kellett az egyénnek állást foglalnia, hogy 
híve-e a szocializmusnak, akarja-e az államosítást, igen-
li-e a mezőgazdaság kollektivizálását. A kialakult hely
zet erejénél fogva széles skálán új kérdések vetődtek 
fel. Olyanok, hogy elismeri-e a szocializmus építésének 
kontinuitását a szektás-dogmatikus hibák, a személyi 
kultuszos torzulások ellenére is, milyen véleménye van 
a szocializmusról akkor, amikor a világban annak több
fajta útja alakult ki, hogyan tud kapcsolatot találni a 
társadalomnak azzal a mozgásával, amely a gazdasági 
építést hangsúlyozza és nem foglalja bele az egyént 
kampányszerű politikai mozgalmakba stb. Ezek a kér
dések nem követeltek látványos megnyilatkozásokat, 
de az egyéni magatartás változását hozták. A filmművé
szetben nem azok az ellentmondások szerepelhettek 
tudatosítási tárgyként, amelyek például a központi 
tervlebontásból vagy a piac szerepének érvényesülésé
ből stb. fakadtak, hanem az új helyzetnek megfelelő 
magatartás kereséséből adódtak. Általános művészeti 
feladatának megfelelően a magyar filmnek emberi lehe
tőségként kellett feltárnia az új társadalmi szituációval 
adekvát egyéni magatartást, tehát esztétikailag kellett 
minősítenie a valóságot annak jelentős változása után 
(még inkább változásában). (A magyar filmkritika nagy 
eredményei közé tartozik, hogy rámutatott erre a „mű
vészetet teremtő" szükségletre, a valóság filmművészeti 
változást megkövetelő átalakulására.) 

A hatvanas évek magyar valóságának a filmművészet 
által végzett esztétikai minősítése hármas tagozódásban 
haladt. 

A kontinuitás vállalásához kapcsolódva a múltra való 

544 



visszatekintésből indult ki. Ennek reprezentatív alkotá
sai az Oldás és kötés, a Tízezer nap, a Húsz óra. A 
döntő fordulat az Oldás és kötés-ben történt meg azzal, 
hogy pozitív hősének drámája nemcsak tudati világába 
helyeződött át, hanem egy megtisztuláshoz vezető 
visszapillantásból, önleszámolásból fakadt — a múlt 
olyan vállalásából, amelynek a jövő változásához kel
lett vezetnie. Ez a néhol még sommás, programmatikus 
mű maximális egységben mutatta a társadalmat az em
berrel, és ezzel exponálta az egyéni felelősség problé
máját. A Tízezer nap méginkább fokozta ezt a tenden
ciát. Hősében a múlt alakított ki egy eszmét, amelyen a 
világ túllépett anélkül, hogy az eszme hordozója utána 
tudott volna igazodni. (A film módosított változata 
szerint is lehetséges volt a hős felemelkedése, de csak 
egy tragikus emberi változás útján.) A Húsz óra hőse 
ellenpólusa a Tízezer nap parasztfigurájának, aki ki van 
szolgáltatva a körülményeknek. A Húsz óra hősének 
osztálytudata biztos orientációt nyújtott, s ez a legbo
nyolultabb szituáción is átsegítette. De a film képisége 
és szerkezete folytán különös erővel érvényesült, hogy 
a szélsőségesen harcos időszak lezárult, a gazdasági 
építő feladatok kerültek előtérbe. Most a döntés és a 
döntés, helyességéről való meggyőzés nehézségével kell 
megbirkózni, nem pedig az ellenséggel. A hős nem túl 
van egy sor harcon, hanem egy sor feladat előtt áll. Ez 
— mint gazdasági lehetőség — harcainak eredménye is. 

Járom doktor drámája munkája — és az öreg pro
fesszor munkája — kapcsán kezdődött az Oldás és kö
tés-ben, Széles István a Tízezer nap-ban a munkában 
talál magára. Elnök Jóska előtt a Húsz órában munka-
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feladatok állnak. Valamennyiük sorsa belefonódik egy 
olyan új korba, amely az építéssel, a munkával, a kevés
bé harcos és látványos tevékenységgel tűnik ki. S vala
mennyiük számára ez életük problémájának megoldása, 
ez a biztató jövő. A fenti kezdeményező művekben (s 
másokban is, például a Párbeszéd-ben) a múlt vállalásán 
túl az esztétikai minősítés kulminációs pontja az egyén 
és a társadalom kapcsolatának a munkában, a munka 
által való biztosítása. A magyar film — kívülről — már a 
negyvenes évek végétől szokszor kapott biztatást a 
munka szépségének ábrázolására, az új hősök megrajzo
lására. A hatvanas évek elején ez sikerült. A siker oka 
az illusztrálásról való lemondás. Méginkább az, hogy a 
munka ekkor az ellentmondás pólusává, a dráma részé
vé vált. Abban a szakaszban, amelynek arculatát egyre 
inkább a gazdasági tevékenység szabta meg, s nem a 
politikai harcok, nem véletlen a munka ilyen szerepe. 
Megmutatkozott ez a hatvanas évek magyar filmművé
szeti lendületét jelentő művek második — legnagyobb 
— csoportjában is. 

A hármas tagozódáson belül az első művek visszaad
ták a társadalom (történelem) és az ember bonyolult 
viszonyát. Vállalták ezt a bonyolult viszonyt, amelyet 
a filmművészet sokáig leegyszerűsített, mert képtelen 
volt az egyéni emberi világ tényeiként ábrázolni a külső 
eseményeket. Ezen az alapon, és a valóság alakulásának 
megfelelően, a második csoport művei elsősorban a fe
lelősség kérdésével foglalkoztak. Ezek között a művek 
között leginkább kiemelésre méltók a Hideg napok, a 
Sodrásban, az Álmodozások kora, az Apa, a Falak, a 
Szevasz, Vera, a Nyár a hegyen, a Hogy szaladnak a fák 
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és az Ünnepnapok. Ezek nagyon különböző alkotások, 
annak ellenére, hogy valamennyi néhány éven belül ké
szült. A legtisztább esztétikai képet a Hideg napok ad
ta, amikor maximálisan elítélte a felelősséget nem vál
laló, a szörnyűségeket közönyösen néző, magánügyeik
kel törődő hősöket. Ennél azonban jellegzetesebb volt 
az ábrázolás Sodrásban-ra jellemző sajátossága. Itt a hő
sök mindennapos magatartása a felelősséggel kapcsolat
ban esztétikailag negatívnak bizonyult. Ez a leglényege
sebb. Hiszen a magyar film azért próbálta meg az eszté
tikai átminősítést, hogy a köznapi életben elfogadott és 
megszokott magatartást ítélje el. E magatartás az élet
ben nem okozott nyilvánvaló áldozatot vagy kárt, de a 
benne megnyilvánuló felelőtlenség a fejlődés egyik leg
fontosabb akadályozója volt. A fényképszerűség (széle
sebben: az aktuális életanyaggal való közvetlen ábrázo
lás) is ezért bírt igen nagy jelentőséggel. Demonstrálta, 
hogy egy magatartásnak milyen tendenciája van (ad 
absurdum vive), de a tendencia a hősök belső világa 
felé haladva bomlott ki, nem pedig a külső viszonyok 
felnagyítása, vagy éppen torzítása által. A filmek (a 
Falak kivételével) egyaránt felhasználtak generációs kü
lönbségeket és munkaproblémákat. Az esztétikai minő
sítés dramaturgiai részére tartozik, hogy a külső repre
zentatív összecsapások hiányában a kontrasztnak — 
akár generációsnak is — mekkora szerepe volt. De már 
itt fel kell figyelni arra, hogy a filmek nem a generációs 
különbséget hangsúlyozták, hanem az egységet, mint
egy rávetítve a fiatal nemzedékre az idősebb — esetleg 
mozgalmi múlttal is rendelkező — generáció emberi 
magatartásának lehetőségeit. Jancsi és Flesch végül is 
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egymásra találnak az Álmodozások korá-ban, Vera 
nemcsak Sárközire tekint fel, hanem Terus nénire is a 
Szevasz, Verá-ban, Mari Szabó doktorral próbál egysé
get alkotni a Nyár a hegyen-ben, Simon pedig nemcsak 
Lina néni példáján okul, hanem Ádámén is a Hogy 
szaladnak a fák-ban, ugyanúgy, ahogy Misi nagyapjára, 
Kovács Mihályra tekint az Ünnepnapok-ban. Ez meg
felelt a valóságnak, amelyben a fiatalok beilleszkedésé
nek problémája központi szerepet kapott. Egyúttal 
megfelelt a múlt és jelen egységének, és a múlt által 
meghatározott jelen vállalásának is. 

Beilleszkedésen nem a fiatalok helykeresését kell ér
teni, hanem az adott társadalmi szituációban az egyén 
azon törekvését, hogy megtalálja kapcsolatát a társadal
mi folyamattal, részesévé váljon a társadalmi mozgás
nak. E mozgás a korábbi — külsőségesen is erősen meg
mutatkozó — igen nagy változások helyére a kevésbé 
látványos gazdasági építőmunkát állította. Természete
sen ez a tény kétségtelen volt, de ennek tudata nem 
bizonyult elég erősnek. Könnyebb az egyénnek a maga 
társadalmi mozgásra gyakorolt hatását felfedezni, mint 
a helyreállítás az ellenforradalom pusztítása után, vagy 
mint a mezőgazdaság kollektivizálása. Nehezebb, ha a 
meghatározott magatartást megkövetelő, és annak alap
ján csoportképző (ezzel a társadalom felé közvetítő
láncot teremtő) feladatok helyett „csak" a munkatevé
kenység, a gazdasági munka területén kell eredménye
ket elérni. Ez a kettő úgy viszonyul egymáshoz, mint a 
proletárdiktatúra gyakorlásában a diktatórikus intézke
dések és a demokratikusabb érintkezés formái. A hat
vanas évek magyar filmművészete második tagozódásá-
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nak alkotásai annak tudatosítására törekedtek, annak a 
ténynek adtak érzelmi és értelmi tükröződést segítő 
tudatformát, hogy az egyén és a társadalom kapcsolata 
megváltozott, s megmutatták, hogy milyenné vált a tár
sadalmi mozgással adekvát egyéni magatartás. Ebben az 
esztétikai minősítésben nemcsak a változás kapott 
hangsúlyt, hanem a folyamatosság is. A filmek nem 
feleslegessé váló embereket ábrázoltak, hanem azoknak 
a minőségeknek továbbélését, amelyek szocializmust, 
szocialista társadalmat teremtettek. Különös érdeme a 
magyar filmeknek ebben az időszakban, hogy a szó 
igazi értelmében a munka segítségével döbbentették rá 
nézőiket az egyén társadalmi mozgásban való részvéte
lének lehetőségére. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a 
múltat emberi arculatával és nem történelmi esemé
nyeivel rajzolta meg. Emberek kötötték össze a múltat 
a jelennel - olyanok, akik nem mentesek emberi hi
báktól, tévedésektől, korlátoktól, de megváltoztatták a 
világot. A Sodrásban falusi környezetében ezért lehet
tek természetesek az új típusú fiatalok az idős parasz
tok mellett (az udvaron festegető fiútól a Vivaldiról 
magyarázóig). Az Álmodozások kora technikai környe
zetében teljes biztonsággal mozognak a fiatalok, de 
hozzátartoznak az idősebbek is. A termelőszövetkezet 
zökkenő nélkül fogja össze a brigádban kapáló idős 
néniket és a halastavat álmodó agronómust. A világról 
adott új kép nem jöhetett volna létre a valóság korábbi
nál teljesebb vállalása nélkül. S ez a vállalás képezi — 
nemzeti-emberi önvizsgálat formájában — a tagozódás 
harmadik csoportjához tartozó művek központi mag
vát. 
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A lakkozás egyik részesete — az életben is — az, 
amikor a jelen embere a múlt nemzeti dicsőségét és 
saját maga nemzethez tartozását hangoztatva emeli po
zitívvá magát. Ennek megfelelően a történelem nagy 
példaképeivel való lelkesítés számtalanszor vált a heroi-
zálás olyan forrásává, amely illúziók keltésére is alkal
mas volt. A hatvanas évek magyar filmművészeti lendü
lete nem következhetett volna be egy olyan vizsgálódás 
nélkül, amelyben nem a példaképek nagyszerűsége, ha
nem az események és emberek valóságossága (ennyiben 
bonyolultsága) került előtérbe. Ilyen típusú műveket 
elsősorban Jancsó Miklós alkotott, de ide számíthatók 
olyan alkotások is, mint az Utószezon vagy a Hideg 
napok. 

Tulajdonképpen az a szemléleti változás lényeges, 
amely összefügg a hősök megváltozásával. A hatvanas 
évek pozitív filmhősét lehetetlen lett volna megterem
teni heroizált ábrázolással, mert a valóság nem nyúj
totta a heroizálás hagyományos feltételeit. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy az általában történelmi témában 
megmutatkozó önvizsgálat csak ennek az ábrázolási fel
adatnak megoldása érdekében létezett volna. Az aktuá
lis tematika nélkülözhetetlen. Csak úgy lehet feltárni 
az új társadalmi szituációra jellemző ellentmondásokat 
és megrajzolni a hozzájuk kapcsolódó drámákat, ha az 
ábrázolásba (tárgyként és közegként egyaránt) bevon
ják az új jelenségeket. De az aktuális tematikának kor
látai is vannak. Nem minden egyes jelenség érinti az 
emberi magatartás teljes skáláját, még kevésbé érinti 
dramatizálhatóan. A jelenben élő bizonyos hangulatok, 
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atmoszférák stb. érzékeltetésére például sokszor alkal
masabb a múlthoz kapcsolódó tematika. 

A Hideg napok deheroizált, szembenézett a magyar 
múlt cseppet sem példamutató és lelkesítő epizódjával. 
Ezen túl — a felelősségvállalás hiányával kapcsolatban 
— nagyon differenciáltan kifejezte azokat a hangulato
kat is, amelyek a hatalmi és végrehajtási posztok diffe
renciáltságából eredtek. A film nem mentette fel Szabó 
tizedest az újvidéki vérengzésben vállalt szerepe alól, de 
őt is felhasználta Büky őrnagy magatartásának leleple
zéséhez (sőt sokkal inkább őt használta fel, s nem az 
őrnagyot kényszerítette bele a végletes cselekvésekbe, 
amelyek extrémmé tették volna az ábrázolást). Az 
Utószezon sem csak a felelősség kérdését exponálta. 
Nemcsak a múlt arculatát mutatta meg leplezetlenül, 
hanem kifejeződött benne a döntésektől, a felelősség
vállalástól való félelem is. 

Abban az időszakban, amikor minden ábrázolás ha
missá vált, mert nem számoltak azzal, hogy a gazdasági 
alap csak végső soron határozza meg az emberi maga
tartásokat, igen nagy szerep jutott a cselekvések em
beri-pszichikai mechanizmusa feltárásának, hiszen a 
gazdasági alapok és az egyének közötti láncolat nem
csak közvetítő, hanem elszigetelő szerepet is játszha
tott. Különösen a társadalmi változások idején, amikor 
az új szituációban az egyén nehezebben igazodott ki, 
jobban ki volt téve a körülmények elidegenítő hatásá
nak. Ennek a folyamatnak élményét adta vissza a Sze
génylegények (annak megfelelően, ahogy a tudomány 
sem csak a jelenségeket modellezi tanulmányozásuk vé
gett, hanem azok működését is). A Szegénylegények 
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élen járt a deheroizálásban, a romantikus szemlélet fel
számolásában ezzel együtt a hősök átalakításában. A 
film hősei számukra ismeretlen szituációba kerültek — 
ami főleg a velük való bánásmód kiszámíthatatlanságá
ban nyilvánult meg — így kiszolgáltatottakká, alkalmas 
eszközzé váltak őrzőik kezében. így tudták őket árulás
ra, éberségüket elaltatva önmaguk kiadására késztetni. 
A kiszolgáltatott, a kiismerhetetlen helyzetben szere
pet játszott eszmei felvértezettségük hiánya (nem a kö
zönséges gyilkosokról és rablókról, hanem Kossuth hí
veiről beszélve). A Kossuth-eszme kétségtelenül élt kö
zöttük (ahogy Kabai és Torma a szabadságharcra emlé
kezik), élt az emberség is (emiatt lett öngyilkos Ve-
szelka), de ezek túl általános eszmei alapok voltak, 
semhogy felvértezték volna őket fogvatartóik kiszámít
hatatlan cselekedeteivel szemben. Élményvonalát te
kintve a film pontosan megfelelt a hatvanas évek kö
zepe helyzetének. Az új szituációban való bizonyos el-
veszettséget nem lehetett leküzdeni a szocializmus épí
tésének meglehetősen általános eszméjével akkor, ami
kor nagyon konkrét programra volt szükség (ami 
később meg is született), olyanra, amely szinte minden
kinek kijelöli a szerepét az új helyzetben. 

A filmművészetben ez a fajta ábrázolás nem volt új. 
Charles Chaplin Aranyláz (1925, The Gold Rush) című 
művében nemcsak egy kis csavargó kalandjait tárta a 
néző elé, hanem élménysorát tekintve kifejezte az em
beri degradálódást, az ebből való kijutás tévútjait (ál
modozás, illúziók) és végül azt, hogy csak a csoda segít
het. Friedrich Wilhelm Murnau Az utolsó ember (1924, 
Der letzte Mann) című filmjében ugyanez az élmény sor 
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egy öreg portás lecsúszása révén tárul fel. Igaz, ezeknek 
az alkotásoknak egyéni központi hősük volt. Szergej 
Eizenstein Patyomkin páncélos (1925, Bronyenoszec 
Patyomkin) című filmje ugyancsak történelmi anyagot 
használ fel, de mégsem vált egyszerűen az 1905-ös for
radalom emlékfilmjévé (a történelmi hűséget sem 
mindig tartotta meg). Élménysora szerint a forradalom 
nagyszerűségét mutatta be a NEP idején, amikor sokan 
féltek a forradalom elveszésétől. Ez felveti — a Sze
génylegények esetében is — a film történelmi jellegének 
problémáját. A történelem gazdagsága144 módot ad ar
ra, hogy bizonyos mozzanatok mások rovására előtrébe 
kerüljenek. A történelmi hűség megmarad, de az ese
mények teljesen vagy részlegesen más tendencia, más 
élmény hordozására (is) alkalmassá válnak. Az aktuali
táshoz kapcsolódó filmalkotás jön létre úgy, hogy a 
történelmi események eleve nagyobb drámaiságú 
anyaggal szolgálnak. A túlhangsúlyozott mozzanatok — 
az összefüggések szűkülése miatt — nagyobb emberi 
hitelesítést kívánnak, s ez megfelel az aktualitással való 
kapcsolatnak is. Már ekkor megteremtődött a magyar 
filmben a parabola csírája, amely később bontakozott 
ki. Az így jöttem a legjobb példa erre, hiszen az egyéni 
drámában egy nép útja, sorsa jelent meg, szinte szimbo
likusan. 

Az esztétikai minősítés ebben az esetben általában 
az inadekvát magatartásra irányul. A romantikus szem
lélettel való leszámolásra azért volt szükség, hogy való
ságos értékrend keletkezhessen. Ebben az értékrendben 
a hős nem pozitív csupán azért, mert az elnyomó hata
lom bebörtönözte. Aktivitására van szükség és arra, 
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hogy az aktivitást összevessék a történelmi egésszel. A 
Csillagosok, katonák jól mutatja ezt. A film nem egy
szerűen a csoportok, hanem az egyén szerepét hang
súlyozza. Másrészt nemcsak az egyén politikai, hanem 
emberi érintettségét is feltárja. „Az emberi lényeg a 
maga valóságában a társadalmi viszonyok összessége" — 
mondja Marx.145 Az ember nemcsak teremti a társa
dalmat, hanem teremtődik is átlala (történelmét csi
nálva saját magát is létrehozza), hiszen nem egy elvo
natkoztatott örök emberi lényegnek felel meg. Az így 
értelmezett születés kínjára alapozva minősítik eszté
tikailag a valóságot Jancsó Miklós filmjei. Benne van a 
történelem alakításának a nehézsége és az emberi ala
kulás nehézsége is. A vállalás problémája pedig össze
kötő kapocs. Mindez a Csend és kiáltás-ra is vonatko
zik. A cselekvés, a vállalás hiánya bizonyos szituációk
ban az emberi mivoltot teszi lehetetlenné, még akkor 
is, ha a vállalás viszont a létet kérdőjelezi meg. Az em
beri lényeg elsődlegessége a léttel szemben nem új sem a 
történelemben, sem a művészeti ábrázolásban, de a 
maga minősítettségében mindig új jelentőséget kap. 

A hatvanas évek magyar filmművészetének legjelen
tősebb hulláma lényegében ezen az alapon „támadta 
meg" nézőjét. A változás kényszerhelyzetét teremtette 
meg számára. Másfajta szemléletre, másfajta magatar
tásra ösztönözte. (Ez a változási kényszer természete
sen kihatott a művek formai oldalára is, tehát a filmér
tés és -felfogás kérdését is érintette.) Ez a változásra 
való kényszerítés fejeződött ki a „cselekvő film" elne
vezésben, amellyel Kovács András nyomán a magyar 
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film hullámát egyre többen illették az első pécsi film
szemle (1965) után. 

Kétségtelen, hogy nem volt szerencsés kifejezés, hi
szen a művészetnek általában cselekvőnek kell lennie. 
De azt mindenképpen hangsúlyozta, hogy korábban 
alig volt cselekvő, most, a hatvanas években viszont 
szinte társadalmi mozgalommá vált, s igen jelentős, kul
túrát is befolyásoló - előrevivő - tényező lett. Lukács 
György szavaival: „. . . a filmnek ma Magyarországon — 
legalább is a magyar kultúra számára — úttörő szerepe 
van".146 A következő filmművészeti fejlődési szakasz
ban azonban volt egy filmművészeti csoport, amely 
semmibe vette a társadalmi mozgalmat közvetlenül 
nem szolgáló filmeket. Egy a következő korszak kezde
tét értékelő írás — amely némileg Kovács Andrással 
polemizált — számot adott erről: „..'. jelentős alkotá
sok születhetnek a direkt politikai cselekvés szolgálatá
ban. Nyugtalanító ténynek tekinthetjük azonban, ha 
egy ország filmművészetében az ilyen jellegű alkotások 
válnak uralkodóvá. Nemcsak azért, mert ez esetben a 
filmművészet komorrá válhat, lemond az önfeledt játék 
elidegeníthetetlen jogáról, hanem mindenekelőtt azért, 
mert e tény is jelzi: a politikai intézmények nem teljesí
tik vagy nem kielégítően teljesítik funkcióju
kat. . ,"1 4 7 1967-ig azonban a cselekvő film joggal és 
pozitív értelemben volt cselekvő: felrázta egy társadal
mi program végrehajtása érdekében azokat, akik keres
ték a helyüket, azokat, akikről az új gazdasági mecha
nizmus bevezetése kapcsán így beszéltek: „Politikai 
munkánk egyik legfontosabb feladata, hogy lelket önt-
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sünk azokba az emberekbe, akiknél a fásultság, a kis
hitűség és a bizonytalankodás jeleit tapasztaljuk."148 

Ezt a felrázást, ezt a változásra való kényszerítést azon
ban a hatvanas évek közepén készült filmeknél nem le
het egyszerűen a hőssel való együttéléssel elintézni. En
nél sokkal többről volt szó — ami viszont a dramatur
giai oldalról közelíthető meg. 
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ESZTÉTIKUMOK ÉS DRÁMÁK 

Űj ellentmondás: 
új konfliktus — új hős 

Lukács György rámutatott arra, hogy a Hideg napok 
című filmben a visszapillantásos szerkesztés „segítségé
vel sikerült megmutatni, hogy egészen közönséges át
lagemberek — akik a magyar irodalomban főként mint 
egy-egy Mikszáth-regény mellékalakjai szerepeltek — 
hogyan válhatnak fasiszta gazemberekké. Az átalakulás 
vagy változás itt nem teoretikusan és analitikusan, ha
nem filmszerű visszavetítéssel ábrázolódik..'.'149 Egy 
vonatkozásában ez egyike a leglényegesebb sajátossá
goknak: az átlagemberek úgy alakulnak át esztétikai 
minősítést hordozó (drámai) hősökké, hogy szinte nem 
is tesznek semmit. 

Nincs mód és szükség egy filmhős-tipológia megraj
zolására, hiszen az adott filmművészeti fejlődési kor
szak kezdeti alkotásainak hősei mutatnak bizonyos ta
nulságot. Még a Megszállottak hősei is — igaz a bürok
rata vezetés arculatának némi eltúlzása miatt — nyíltan 
összeütköztek ellenfeleikkel, ami harcukat szinte élet
halál küzdelemmé emelte. Az élet-halál harc tette vilá
gukat felemelő, egész embert kívánó, rendkívüli erőt és 
tartást megkövetelő csaták szférájává. Ezen ábrázolás 
reminiszcenciái tovább éltek. A Falak Ambrus mér
nöke szinte hasonló méretű összecsapásra készült. De 
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csak készült, mert a filmet belső, nem pedig külső küz
delme tölti ki. A belső küzdelem — nagyon helyesen — 
sokkal inkább minősítette ezt a hőst, mint a kiinduló
pontul szolgáló esemény. A Falak-ban ugyan a belső 
küzdelem helyét nagyon hamar átvette az intellektuális 
tartalom közvetítését egyszerűbben szolgáló vitasoro
zat a hős környezetében, de a többi film nagy figyel
met szentelt a belső küzdelemnek. A belső küzdelem
nek az adott szakaszban dramaturgiát alakító szerepe 
volt, mert a valósággal való esztétikai kapcsolat lénye
géből fakadt. 

Érdemes ebből a szempontból összevetni Wieder
mann Károly (Gergely Márta regénye nyomán készí
tett) Házasságból elégséges (1961) és Bacsó Péter Nyá
ron egyszerű (1963) című filmjét, amelyek nagyjából 
hasonló témájúak. A fiatal pár házasságkötés után 
mindkét filmben egy csak nyáron használható víkend-
házba költözik. Együttlétüket a nehézségek miatt ve
szekedések kísérik, míg végre szerelmük megoldja a 
problémákat. 

A Házasságból elégséges-ben a cukrász fiú családjá
nak (apja szabó, anyja háztartásbeli) nem tetszik a fiú 
választottja, aki fodrászlány és festi magát. A fiút a 
veszekedések ösztönzik a házasságra. A problémák: a 
lány nem tud főzni, takarékoskodni, kényelmetlen a 
kis bódéban lakni, a fiú féltékeny stb. Végül a szabó 
apa belép a szövetkezetbe és a műhelynek használt szo
bát a fiataloknak adja. 

A Nyáron egyszerű nem ad ilyen gyűjteményt a kor 
minden fellelhető problémájáról (a szövetkezetbe be
lépéstől az indokolatlan lenézésig). A film nem is kész 
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szerelmet ábrázol — mint a Házasságból elégséges —, 
hanem a szerelem születésének lírai folyamatát mutatja 
meg. Ennek következménye, hogy a pár, Sándor és 
Kati, egyre inkább különböznek környezetüktől. A 
környezet — a barátok: Milétics és Töltő - telve van
nak játékossággal. Milétics gyerekkocsiban tolja Töltőt, 
majd beállnak a menyasszonyt csókolgató násznép so
rába. Sándor és Kati egyre inkább elkülönül tőlük. Az 
öreg bácsitól megvásárolt fényképalbumot nézve pél
dául rádöbbennek arra, hogy az album a bácsi egész 
életét jelenti. Nászéjszakájuk — a sétáló fiúk szobájá
ban — szelíd, szerelmes közeledés, szemben a Házasság
ból elégséges ellenfényes, édeskés csókjelenetével 
(amelyre mint szerelmes odaadásra csak akkor kerül 
sor, amikor a fiú megkéri a lányt). A Nyáron egyszerű 
drámai vonala sem töretlen. Túlságosan erőltetett az a 
törekvés, hogy a házasságban magukra és más életfor
mára talált fiatalokat igazolja, de ez az igazolás leg
alább a körükön kívül maradt barátok életének kont
rasztjával történik, nem pedig happy end-es befejezés
sel és azzal a sovány tanulsággal, hogy türelmesnek kell 
lenni, mert végül minden jóra fordul. (A Házasságból 
elégséges a tanulságra élezettség miatt még azt sem tud
ta eldönteni, hogy vígjáték legyen vagy komorabb szí
neket alkalmazzon. Ez rontotta a magatartások hiteles
ségét.) 

Mindez mutatja, hogy a szó legegyszerűbb értelmé
ben véve a hatvanas évek lendületének alkotásai nem 
tematikailag különböztek a korábbi művektől, illetve 
már ugyanazon a tematikai kereten belül is átalakultak, 
új irányt nyitottak. Ez az új irány az ábrázolás köze-
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géül felhasznált új életanyag felé mutatott. De az élet
anyag újdonsága nem vált azonnal nyilvánvalóvá, még 
kevésbé teljessé. A régi és az új életanyagot alapvető — 
szinte banális - dramaturgiai törvényszerűségek foglal
ták egységbe. A régi tagadása csak fokozatos lehetett. 

A film még a múlt század végén belátta, hogy közön
ségét nem tudja kielégíteni a földrajzi egzotikumokkal 
és a politikai-társadalmi szenzációkkal. Áttért a törté
nések megjelenítésére, az ún. játékfilmre. A filmi, majd 
filmművészeti ábrázolás középpontjába az emberábrá
zolás (dramaturgiailag a hős) került. Ez még akkor is 
így volt (mint például a szovjet avantgarde nem egy 
alkotásában), ha a hős a kollektívával volt egyenlő. A 
hőssel — a hősökkel — történt események voltak az 
élmény elsődleges forrásai. Elsődlegesen a történés kap
csolta össze a nézőt a műben esztétikailag értékelt való
sággal is. Vagy úgy, hogy a hős cselekvését közvetlenül 
a társadalom lényeges ellentmondása váltotta ki, vagy 
úgy, hogy cselekvésének ugyan más oka volt, de a hős 
magatartásának egésze a társadalmi ellentmondással 
kapcsolatos állásfoglalást jelentett. Sőt úgy is, hogy az 
adott társadalmi ellentmondást egyáltalán nem érintve, 
érzelmileg-hangulatilag adta vissza a történés, a kor 
közhangulatát, atmoszféráját. Az első változat megfelel 
a legnyíltabb ellentmondásoknak (háború, forradalom 
stb.). A második azoknak a helyzeteknek, amelyekben 
érvényesülhet például a nyílt társadalomkritika, de for
radalmi szituáció hiányában a hős lázadása nem irányul 
közvetlenül a társadalom teljes átalakítására. A harma
dik esetben a hős magatartásának társadalmi vonatko
zásoktól független okai a történést esetleg az intimitás 
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területére viszik (például a szerelem területére), de a 
dráma egésze a kor hangulatát adja vissza (mint ahogy 
a francia filmek pesszimizmusa a második világháború 
előtti atmoszférát közvetítette). Ezek mellett a változa
tok mellett a kor problémái természetesen besugároz
hatnak a teljesen más témájú mű részleteibe is (a har
mincas évek amerikai filmjeiben néha még a westernek-
ben is tapasztalható volt a roosevelti törekvések hatá
sa). A fenti változatok és példák zöme azonban olyan 
esetekre utal, amikor a társadalmi szituációt nyílt vagy 
legalábbis jól érzékelhető ellentmondások uralták. Ta
lán csak az a változat kivétel ez alól, amelyet a harmin
cas évek végének francia filmjei példáznak — amikor a 
problémák inkább érzelmi zavart, semmint értelmileg 
világosan körvonalazható ellentmondásokat jelentettek 
a film számára. A hatvanas évek magyarországi helyze
te sem hozott olyan — korábban élesen megfogalmaz
ható feladatokat eredményező — ellentmondásokat, 
mint amilyet a konszolidáció vagy a mezőgazdaság kol
lektivizálása. A filmművészetnek nem egy negatívum 
kiküszöbölésében kellett részt vennie — a végletessé vá
ló ellentmondások értelmében —, hanem egy tudatosí-
tási folyamatban. E tudatosítási folyamat eredménye
ként a külső lehetőségekre és a belső erőre való rádöb-
benés felszabadító és ösztönző hatással járt. Ezt a Fa
lak című filmben idézett japán mese fejezi ki legjobban 
(a sötétben vívók közelebb hiszik a falakat, és ezért 
kisebb térre szorítkoznak, mint ahol valójában a falak 
vannak, és amennyi tér rendelkezésükre áll). A magyar 
film ebben az időben az arra való rádöbbenésben.vett 
részt, hogy a „falak" távolabb vannak, a „tér" na-
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gyobb, tehát nem annyira a külső viszonyok ellen kel
lett küzdenie, hanem fel kellett szabadítania a belső 
korlátok alól. A belső korlátok, mint alapvető ellent
mondás léte azonban nem kizárólag szubjektív eredetű, 
hanem összefügg a bürokráciával, a demokratikus intéz
mények funkcionálásának elégtelenségével stb. Mindez 
főleg belső konfliktusként, nem pedig létproblémaként 
jelent meg. Következésképpen az adott filmművészeti 
feladat megoldásában a hősök nem vehettek részt pusz
tán külső cselekvésükkel, külsőséges összeütközések
ben való részvételükkel. Az ábrázolási közegül bevont 
életanyagban tehát elsősorban és főleg a pszichológiai 
elmélyítés, a belső világ mélyebb feltárása jelentett fel
adatot. 

A filmhős részvétele az esztétikai minősítésben álta
lában azon alapult, hogy magatartása orientáló módon 
egy szituációval kapcsolta össze a nézőket, felhasználva 
a társadalomban lévő élmények kifejezésének tényét. A 
magatartás pozitívumát vagy negatívumát a közvetlen 
viszonyítás igazolta. Egy-egy magatartás drámává szer
vezése tehát cselekményesen és általában interperszo
nális összeütközések felhasználásával ment végbe. Ha 
azonban valaki nem képes a társadalom mozgásához 
kapcsolódni, az elidegenedettség állapotába kerül, de-
zorientált stb., akkor ez a probléma egyrészt nem talál 
feltétlenül olyan külső személyre, akivel az összeütkö
zés lehetséges lenne, másrészt külső cselekvésben sem 
mutatkozik meg feltétlenül. Ezek nélkül pedig a fény
képszerű ábrázolás (amelynek számára a hiány érzékel
tetése amúgy is gondot okoz) szinte lehetetlen. Meg 
kellett találni azokat a magatartás-elemeket és cselekvé-
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seket, amelyek a belső világ egyenesebb kifejezése he
lyett hordozói tudtak lenni az ilyen élményeknek. Az 
interperszonális összeütközések helyére azokat a viszo
nyításokat kellett állítani, amelyek megadták az igazo
lást — a hitelesítés, sőt az esztétikai minősítés értelmé
ben. 

A Lukács György által kiemelt visszatekintéses szer
kesztés nemcsak körülhatárolt módon érvényesült. 
(Bár az sem véletlen, hogy milyen sokszor fordult elő: 
Hideg napok, Utószezon, Húsz óra stb.) Büky őrnagyot 
és társait minősítette az újvidéki események konkrét 
érzékletes megidézése. Simont ugyanúgy minősítette a 
Hogy szaladnak a fák-ban Lina néni, Ádám és a töb
biek. Nem összeütközéssel, hanem egyszerűen egymás-
mellettiségükkel — amely a filmművészeti szervezés
szerkesztés következménye volt. Verát ugyancsak mi
nősítette Sárközi és Terus néni a Szevasz, Verá-ban, pe
dig szintén nem volt összeütközés közöttük. Vonatko
zik ez a Sodrásban Anna nénijére és a fiatalokra, az 
Álmodozások kora két generációjára stb. A Falak-ban 
Ambrus ki is mondja ezt, amikor a vitatkozó társaság 
elégedettségéről beszél: ami számukra elméleti vita, az 
az ő számára élő gyakorlat, amelynek tapasztalatát a 
vita — tőle függetlenül — általánosítja, és elhelyezi a 
társadalmi összefüggésekben. 

Természetesen az ilyenfajta viszonyításnak a film
művészetben nem a*ténye új, hanem szerkezeti sajátos
ságai, amelyek mentesítik a hőst, hogy külső cselekvé
sekkel minősítse magát — esetleg extrémmé téve a tör
ténést —, és jelentős mértékben átveszik a minősítés 
terhét. Ez csak akkor lehetséges, ha a hősök léte hite-
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les. Enélkül nincs belső ábrázolás. Azt, hogy a hős az 
adott szituációban — abban, amely másokat másfajta 
cselekvésre késztet - egyfajta, meghatározott magatar
tást dolgoz ki, mindig egy viszonylag teljes személyiség
rajzzal lehetett hitelesíteni, egyrészt az életszerűség, 
másrészt a választás lehetőségének biztosítása miatt. 
Ezt az életszerűséget, s a szituáció-választás nem provo
káló jellegét a hatvanas évek számos jelentős műve a 
köznapi szféra ábrázolásával teremtette meg. A törté
nelmi jellegű művek pedig azzal kapcsolták a rendkívüli 
szituációt a nézőhöz, hogy az események láncolatában 
a legáltalánosabb emberi alapokra helyezték a cseleke
deteket, és a legpontosabb pszichológiával ábrázolták. 
Jancsó Miklós filmjeiben szinte a néző vált hőssé azál
tal, hogy a magatartások a legelemibb és legáltaláno
sabb emberi reagálásokkal estek egybe, és az ábrázolás 
logikája ezt el is hitette. (Ilyen szerepet játszott például 
a Csillagosok, katonák-ban az emberi méltóság megőr
zése, az embernek maradni problémája. De ugyanez az 
emberi alapállás késztette Verát a vállalásra a Szevasz, 
Verá-ban, vagy Marit a Veszeli elleni fellépésre a Nyár 
a hegyen-ben stb.) S itt nemcsak a köznapiról és az 
elemi emberiről van szó, hanem arról, hogy a művek 
szerkezetének kialakításában ezen cselekvések logikája 
érvényesült. A dedramatizáltság tulajdonképpen a nagy 
drámai csúcsokra épített szerkezet elleni, és az életben 
megszokott rend érvényesítése melletti kiállást jelen
tette. Ez már eleve biztosította az életszerűséget, és 
lehetőséget adott a belső ábrázolás korábbinál nagyobb 
mélységéhez. 

Az Álmodozások kora néhány pályakezdő fiatal kö-
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rüli szokványos eseményt sorakoztat fel. Teljesen ma
gától értetődő, mindennapos eseményeket, amelyeket 
mindenki természetesnek tart, s nemhogy hitelességé
ben nem kételkedik, hanem inkább banalitásként szem
léli. Ebbe szövődik bele az álmodozás, majd a rádöb-
benés a csak álmodozás terméketlen voltára és szemlé
letet torzító hatására. A hős — aki nem tett semmit, 
semmi nagyszerűt, semmi átlagostól eltérőt — így válik 
pozitívvá, a lelkében, a belső világában végbement vál
tozás által. S ez nem kizárólagos példa. A Sodrásban 
néhány fiatalját, a Szevasz, Verá-ban Verát csakúgy jel
lemzi, mint Simont a Hogy szaladnak a fák-ban, vagy 
Misit az Ünnepnapok-ban, s más hősöket a többi fil
mekben. A társadalmi szituáció az adott szakaszban 
nem nagy és rendkívüli tetteket követelt az egyénektől, 
hanem felelősségvállalást, aktivitást, önállóságot, azt, 
hogy feltalálják magukat a gazdasági építőmunkában 
stb. Ennek megfelelően az adott szakaszban a magyar 
film — kifejezve a társadalom szükségletét és hozzájá
rulva annak kielégítéséhez — olyan hősöket teremtett, 
akik pozitív vonásukat az illúzióikkal való leszámolás
tól, a saját képességeikre és a társadalmi lehetőségekre 
való rádöbbenéstől, a „felnőtté válástól" nyerték a fel
ismerés, a belső átalakulás folyamatában. Más oldalról 
éppen ez — a felismerés, a felelősségvállalás követelmé
nyére való rádöbbenés - hiányzott a Hideg napok hő
seiből, s éppen az elveszettség, a dezorientáltság ellen 
tiltakozott a Szegénylegények és a Csillagosok, kato
nák, amikor hősei korlátaival és tehetetlenségével köz
vetlenül az elembertelenedés veszélyét kapcsolta össze. 

Természetesen a negatív kép — akár történelmi 
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anyaghoz kötik akár nem (mint például részlegesen az 
Utószezon esetében) — mindig drámaibb, mint a pozi
tív. Ez összefügg azzal, hogy az átlagtól negatíve eltérő 
magatartás már eleve erősebb hatású. Vonatkozik ez a 
lelki szférára is. (Elegendő arra gondolni, hogy a lelki 
életet általában együtt tárgyalják a lelki bajokkal, 
amint ezt dr. Hárdi István Lelki élet, lelki bajok című 
— Medicina, 1965 — többszörösen kiadott népszerűsítő 
kötete is mutatja. Bajok nélkül a lelket szinte észre sem 
veszik.) Ez pedig érthetővé teszi, hogy a hatvanas évek 
közepén a valóságot esztétikailag átminősítő magyar 
filmművészet nemcsak dramaturgiailag változott meg, 
hanem formanyelvileg is. A dramaturgiai változás azon
ban a formanyelvi átalakulásnak is kulcsát adta. 

Azon új és új jellegű társadalmi ellentmondások 
miatt, amelyeknek tudatosításában a magyar film részt 
vett, megváltozott az alkotások drámai jellege is. A lét
problémák eltűnése, a végletes ellentmondások megrit-
kulása, a valóságos helyzetnek megfelelően szükségsze
rűen arra orientálta a filmművészetet, hogy a történel
mi vagy a múltbeli életanyagot használja fel az ábrázo
lás közegéül. De egyrészt az ilyen alkotások nem szorí
tották ki az úgynevezett aktuális témájú műveket, más
részt pedig egy Csillagosok, katonák-at vagy egy Hideg 
napok-at sem lehet a régi értelemben drámainak nevez
ni. A hagyományos ábrázolás esetében, amikor az él
ményt szinte kizárólag a külső cselekményes történés 
hordozta, a drámaiság forrásai elsősorban az esemé
nyek fordulatai voltak. Amikor még a történelmi 
anyaghoz kötődő művészeti ábrázolások is inkább álla
potokat adtak vissza, mint mozgást, aligha volt vár-
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ható, hogy a nézőre ható és őt az alkotással együttélés
re kényszerítő drámai erő egyszerűen az események 
fordulataiból adódjék. Sem a Szegénylegények, sem a 
Csillagosok, katonák stb. nem involváltak happy end-es 
befejezést vagy akár csak az események olyan menetét, 
hogy a „mi fog történni" a hagyományos értelemben 
került volna az érdeklődés előterébe. A drámaiság nem 
fakadhatott a művek által — végső soron — tudatosított 
alapvető társadalmi ellentmondásokból, mert ezek az 
ellentmondások az életben sem gyakoroltak közvetle
nül sorsszerű hatást. Az a filmművészet, amely nem 
egyszerűen az élet dolgait, hanem annak viszonylatait 
hasznosítja az ábrázolásban (különösen az ábrázolás át
alakításában), csak abból eredeztethette a drámaiságot, 
amiből az az életben is jellegzetesen fakadt: inkább a 
dolgok megéléséből semmint a dolgokból. Éppen 
emiatt sokkal inkább az állapotot (a hiányt, az elidege
nedést, a negatívum állapotát) adta vissza, mint a moz
gást. A valóságos drámaiságnak ez a forrása — csakúgy 
mint az életben — a filmekben is előtérbe hozta a kis, 
közvetítő konfliktusokat, mint magatartást befolyásoló 
tényezőket. A Sodrásban című filmben az önvizsgála
tot a kollektíva tagjaiban egy társuk halála indította el. 
S az önvizsgálatban lepleződött le az a közöny, az az 
önzés, az a felelőtlenség, amely egy nagyobb és mé
lyebb ellentmondást sejtetett. Az Álmodozások korá
ban is szerepe volt egy társ halálának, de ennél kisebb 
tényezők is — sikertelenség a munkában, a képességek 
túlbecsülése stb. — szerepet játszottak annak a kívána
tos magatartásnak a felismerésében, amelyet a film vé
gén a telefonébresztő „Ébresztő" szava szimbolizál. 
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Ugyanez vonatkozik a Hogy szaladnak a fák-ra, az 
Unnepnapok-ra és a többi filmre. 

Mindezek a konfliktusok tehát az életanyag valós 
tényezői. Nem is kell, hogy többek legyenek, hiszen 
általában belső mozgást indítanak el, nem pedig végle
tes külső cselekvéseket. Az általuk kiváltott és vizuáli-
san-auditíve mégiscsak érzékelhetővé tett magatartás 
(amely nélkül a filmművészeti megjelenítés lehetetlen 
lenne) inkább csak a belső állapot átszínezésére szolgál. 
Ha nem így van, akkor sem egyenes és közvetlen kifeje
ződése egy belső meghatározottságnak, hanem olyan 
elem, amely sokkal bonyolultabb jelzést hordoz, mint 
a köznapi életben szokásos. Amikor a Sodrásban Lacija 
— orvos szüleivel való beszélgetése után — magára ma
rad a szobájában, a villanykapcsolót gyújtogatja, majd 
cigarettára gyújt, végül lemezt tesz fel, s közben felvo
nulnak szobája tárgyai. Ezek bagatell cselekvések, de a 
jelenet fontos helyet foglal el a film legdrámaibb részle
tei között azzal, hogy lelkiállapotot ad vissza: Laci ma
gányát, elveszettségét, megkapaszkodásának lehetetlen
ségét, önvizsgálatát stb. A Hogy szaladnak a fák agro-
nómus házaspárja a bál előtt egymás mellett halad el. 
Ennek koreográfiája kifejezi, hogy kettőjüknek meny
nyire kevés közük van egymáshoz, mennyire nem kap
csolódik egybe mozgásuk. Az Álmodozások korá-nak 
telefonébresztése ezekhez az átszínesített cselekvések
hez képest már több értelmet hordozó mesterséges cse
lekvésnek számít, hiszen az eseményekbe beépítve is 
legfeljebb egyetlen ébresztő munkája lenne látható. 
Mindez mutatja, hogy a dramaturgiai problémák a for
manyelvi átalakulás legalább néhány mozzatana nélkül 
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nem tárgyalhatók. (Akkor sem, ha a formanyelvi átala
kulás egy teljesen külön tanulmány tárgya lenne, 
olyané, amely túlmegy a fejlődés törvényszerűségeinek 
vizsgálatán.) 



FORMANYELVI MEGÚJULÁS 

Életanyag és ábrázolás 

A jelenlegi kiforratlan állapotban lehetetlen érvényesí
teni mindazokat az eredményeket, amelyeket az egye
temes filmtudományban folyó újabb kutatások és viták 
felszínre hoztak a film formanyelvével kapcsolatban. 
De nincs is szükség egy teljes formanyelvi vizsgálódás
ra, hanem csak a fejlődés szempontjainak érvényesíté
sére. Ennek érdekében viszont szólni kell a hagyomá
nyos értelemben vett formanyelvről. 

A hangosfilm időszaka óta nagymértékben előtérbe 
került a forgatókönyv (a történés értelmében) és a szí
nész (a hős megjelenítőjeként). S bár nem lehetett és 
nem lehet eltekinteni a világítás, a plánok, a szemszö
gek, a vágások és a kameramozgások milyenségétől, 
alapjában a hősök cselekedeteiben kibontakozó törté
nés volt az élmény legfőbb forrása, különösen a széles 
tömegek számára. Olyannyira, hogy látszólag abszurd 
módon, külön kezdtek beszélni azokról a „filmszerű"' 
alkotásokról, amelyek a némafilmre emlékeztető sajá
tos filmművészeti eszközöknek nagyobb teret enged
tek, s nem elégedtek meg azzal, hogy megteremtsék a 
mozgófényképi körülményeket a forgatókönyv színé
szek általi előadásához. Bármennyire furcsa volt film
szerűséget emlegetni, filmekkel kapcsolatban, az il-

570 



lusztratív-sematikus ábrázolással — sőt némileg a han
gosfilm legnagyobb vonulatával — kapcsolatban ez nem 
volt alaptalan. Az illusztratív-sematikus alkotásokkal 
való szembeforduláskor újra aktivizálódtak a film sajá
tos művészeti eszközei. Ez a jelentősebb alkotásokban 
ment végbe. Elegendő Máriássy Félix Budapesti tavasz 
(1955), vagy Fábri Zoltán Körhinta (1955) című mű
vére gondolni. Az első párhuzamosan mutatja a felsza
badító harcokat és a szerelmeseket. Más jelenetben a 
hősöket szimbolikusan szétválasztó rácsot látni. Ezek 
tipikusan filmszerűnek ítélt megoldások voltak csak
úgy, mint a Körhinta hinta- és táncjelenete. Némileg 
azonban még ezekben a művekben is külön, a történés
től némileg független életet éltek a „filmszerű" beté
tek. A hatvanas évek magyar filmművészete - meg
egyezően az ún. modern filmművészettel — szervesebbé 
tette a filmben alkalmazott, sajátosan művészeti és 
egyéb eszközök kapcsolatát. A Párbeszéd című film 
hősnőjét — akinek férjét törvénytelenül bebörtönözték 
— például az egyetem párttitkára üdülni küldi, de hang
súlyozza, hogy a saját nevét használja. Ezt az asszony 
árulásnak érzi. Elindul a pártirodából egy üvegezett fo
lyosón keresztül. A felvevőgép profilból kocsizással kí
séri az utcán is — ahová egy vágás révén azonnal kikerül 
— egészen a pártbizottság kapujáig, ahol éppen egy Rá
kosi-képet tesznek fel (korábban itt egy Lenin-kép 
volt). A sajátos eszközök ebben az esetben a legszoro
sabban összefonódtak a történéssel és a színészi megje
lenítéssel. Nemcsak a konkrét eseményeket, és azoknak a 
hősnőre tett hatását voltak képesek kifejezni, hanem az 
egész mögött húzódó mélyebb összefüggéseket is. 
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Ugyanakkor egyáltalán nem váltak külön „filmszerű" 
betétté, önálló életet élő részletté (bár természetesen 
az elkülönülés nem tűnt el azonnal). A változást az új 
ábrázolási feladatok diktálták, amely különböző indít
tatással úgy ment végbe, hogy a filmművészet a forma
nyelvi megújulásban egészen a mozgófénykép legalap
vetőbb sajátosságáig nyúlt vissza. 

Az illusztratív ábrázolással való leszámolás, a hiteles
ség helyreállítása nevében, dokumentum- és nem doku
mentumfilmben egyaránt a viszonylatok nagyobb tel
jességének visszaadására ösztönzött. Azzal a módszerrel 
szemben, amely korábban egy-egy tételt a szabadon -
sőt önkényesen — kiemelt jelenségek montázssorával 
illusztrált, a hitelesség csak egy olyan teljességben volt 
biztosítható, amelyben a belső és külső világ egységben 
jelentkezett. Ez megfelelt a belső világ feltárása köve
telményének is. Ebben a viszonylatban is a belső ábrá
zolás vált alapkérdéssé. Mivel azonban nem egyszerűen 
az ember passzív ábrázolása volt a követelmény, hanem 
a hősök magatartása révén az esztétikai minősítés (vagy 
a hős minősítése), a magatartásokat a filmben drámai 
hatásúvá kellett tenni. Ennek szokványos módjai a kö
vetkezők: A magatartások cselekmény esi tése, cselekvé
ses felnagyítása, végletessé tétele. A belső reagálások 
felhasználása, a hős belső világa által adott (szubjektivi-
záló) lehetőségek kihasználása a valóság átalakításában 
úgy, hogy az eltérjen a köznapitól, a megszokottól, a 
„hatástalantól". A film sajátos eszközeinek felhaszná
lása a felnagyításban úgy, hogy maguk a magatartás ele
mek nem torzulnak rendkívülivé. Nyilvánvaló, hogy 
nem a-cselekvések felnagyítása volt a járható út, hanem 
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a másik két módozat egyesítésének lehetőségével kel
lett élni. A Sodrásban nem is mutatta meg Gabi halálát, 
csak a rá való reagálásokat. Az Apa hősének álmodozá
sát, képzelgését adja vissza, miközben az a valóságban 
igen keveset cselekszik. A Falak-ban Ambrus és Zsuzsa 
beszélgetésekor az autó nem ad teret az indulatok sem
miféle külső megnyilvánulásához, de a szélvédő üvegen 
át látható országút forgalma, s a villódzás feszültséget 
teremt. A Hogy szaladnak a fák magányossá és hatal
massá magasztosítja Ádámot, amikor Lina néni sírján 
dolgozik — a film alsó gépállást használ és leszigetelő 
plánt. A problémát azonban nem lehet csak a sajátos 
eszközök felemlegetésével elintézni. 

A belső világot legáltalánosabban kétségtelenül a ver
bális megnyilatkozások fejezik ki, akár pár- akár ma
gánbeszédként (gondolatokként), de nem lehet minden 
belső élményt gondolatokkal - a hős gondolataival -
kifejezni. Egyrészt mert az élményeknek a gondolat 
szintjére emelése már sok lehet, több, mint ami valójá
ban hangulatként, érzésként van, másrészt, mert esetleg 
az egyéni gondolatok kevésnek bizonyulnak átfogóbb 
jellemzők megnyilvánításához. Az ábrázolásnak ezért 
szüksége volt azokra a cselekvésekre, eseményekre, 
amelyek a filmekbe beleszövődve finomabban, ugyan
akkor átfogóbban vállalták a belső ábrázolás feladatát. 
Az Apa kisfiú hősének egész apakultuszos álmodozása 
ilyen, de nem ez az alapvetően jellemző. Sokkal inkább 
jellemzők az olyan részletek, mint Laci tűnődése a szo
bájában a Sodrásban című filmben — amikor a szoba 
tárgyai veszik át a kifejezés feladatát. Amikor Éva az 
Álmodozások korá-ban elrohan Laci sírjától — temeté-
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sétől —, akkor nemcsak egy helytől távolodik. Felülről 
mutatva fa alatt megy át, ki a kapun, keresztül az út
testen, majd még távolabbról láttatva a házak között 
halad. így egy általánosabb menekülést érzékeltet, töb
bet, mint a temetés fájdalmától való elfutás. A Nyár a 
hegyen-ben Szabó és Veszeli a volt tábor feletti kőbá
nyához mennek beszélgetni a kőfejtésről, a törvényte
lenségekről stb. Nemcsak a kövek súlya nehezedik rá
juk, hanem a tábor is elfogja a látóhatárt, amely az
után, amikor feljebb mennek — már Veszeli lányáról 
beszélve — kitágul a hegyek és a Balaton felé. Simont — 
a Hogy szaladnak a fák-ban — az agronómus elviszi a 
sertéstelepre és otthagyja, hogy helyettesítse a gondo
zót, akinek orvoshoz kell mennie. Csak éjjel megy 
vissza érte. Az egyedüllétben, a disznók támadásszerű 
kitörése közepette, fázva stb. találkozik Simon ezzel a 
valósággal, amely azonban nem egyszerűen a nehéz 
munkát érzékelteti, hanem az ilyen munkahelynek való 
kiszolgáltatottság érzését és a kitörés lehetetlenségét is 
átérezteti. A céltalan és tehetetlen mozgások, a sötéte
dés, az, hogy Simont szinte elsodorják a disznók stb. 
mind ezt szolgálják. 

Ezek a helyszínek, cselekvések, események (például 
a több filmben is előforduló eső) nem egyenlők azok
kal a cselekményes magatartásokkal, amelyekkel a ha
gyományos ábrázoláson belül a hősök példamutató 
módon állást foglaltak a társadalmi problémákkal kap
csolatban. A belső világ feltárásában vesznek részt 
olyan módon, hogy többet adnak egy-egy érzelmi ref
lexió megnyilvánításánál, vagy gondolat érzékeltetésé
nél. Ezen szerepük miatt a film sajátos eszközeinek 
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aktivizálódása nem esetleges, nem külsőséges. Az effaj
ta eseményeket speciális filmművészeti eszközök kap
csolják bele abba az életszférába, amellyel a filmek 
alapjában ábrázolnak. A sajátos eszközök aktivitása 
nélkül az ilyen események és cselekvések értelmetlenné 
válnának, nem vehetnének részt a belső világ feltárásá
ban. Ez azt is jelenti, hogy a közönség nehezebben érti 
meg a filmeket. Korábban a filmek a valóságban kidol
gozódott legszokványosabb jelzéseket használva ábrá
zoltak. Az örömet, a fájdalmat, a szerelmet, a gyűlöle
tet stb. sarkosítva fejezték ki azok a mozzanatok, ame
lyekhez ezek az élmények az életben is leginkább kap
csolódtak. A sarkosítás és a külsőségesség megszűnésé
vel — a kifejezendők árnyaltsága, bonyolultsága és a 
belső világ szférája miatt — sokszor még az egyértelmű 
események jelentése is visszájára fordult. Külön kife
jező események teremtődtek, amelyeket a valóságos ta
pasztalat önmagukban nem magyarázott meg, mert 
csak a film egészében (szerkezetében) és a sajátos esz
közök által ötvözve nyertek megfelelő jelentést, vál
tak élményhordozóvá. A kiborult halak vergődése be 
van építve az Oldás és kötés című filmbe. De csak a 
vonaglás-vergődés szimbólumának van köze Ambrus el
veszettségéhez, nem pedig az arra menő és halat szállító 
kocsinak. Az Apá-ba be van építve, hogy a hős eltöri az 
apjától örökölt óra üvegét, de ennek csak mint az apai 
örökség megsérülésének, méginkább mint sérülékeny
ségnek van értelme. Ez a történelmi vagy múltbeli élet
anyagot felhasználó filmek esetében sincs másként. 

A Hideg napok négy hőse cselekvésének zárt logikája 
van: a kialakult életvitel, az irredenta manipuláltság, az 
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összefüggések áttekinthetetlensége stb. Nem véletlen, 
hogy cellájukban annyi mentséget találnak, magatartá
sukra visszagondolva. Ezeket a cselekvéseket azonban 
egyrészt visszájára fordították azok a körülmények, 
amelyek között végbementek (az újvidéki vérengzés), 
másrészt pedig azok a visszatekintések, amelyekben 
sem a felelősségérzet legkisebb mozzanatát, sem az ese
mények utólagos felmérésére irányuló törekvést nem 
lehetett tetten érni. A viszonyítás nemcsak a szerkezet
ben valósult meg. Nagy szerepet kapott a fehér szín, a 
cella fehérje és az újvidéki Duna-part fehérje. Ez a fe
hér nemcsak a mész és a hó színe, hanem a hidegségé, a 
kietlenségé is, amelytől lehetetlen megszabadulni, 
amely felbontja az alakuló közösséget, megakadályozza 
a nyugalmi állapotba jutást. 

A Tízezer nap is tartalmaz belső világot kifejező kü
lön eseményeket. Széles István kerékpárt kereső tévely
gése az erdőben úttévesztését érzékelteti. Ez azt a jele
netet követi, amikor olyan embervásárlási kísérletet 
tett, amilyentől korábban maga is szenvedett. Eligazító 
ebben a filmben az emberekben még élő kettősséget 
kifejező kis parasztház és a modern malomépület össze
vetése is egyetlen plánon belül. A probléma és élet
anyag szerint azonban a Tízezer nap végletes, nagy 
szenvedélyeket ábrázolt, s meg kellett teremteni ezen 
szenvedélyek vizuális-auditív ekvivalensét. Nem lenne 
érthető Széles István vad indulata a sikertelen lóvásár 
után, ha a hídon átfutó lovak nem érzékeltetnék fel-
fokozottan a szépséget, az elevenség nagyszerűségét, 
amely már távoli a néző — tehát Széles — számára. 
Nem lenne világos az uradalom javai széthordásának 
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értelmetlensége, a terhek alatt fáradó emberek leros
kadt, semmibe mutató sora nélkül. S az ellenforrada
lom utáni hangulat kifejezésére a sokgyertyás temető, 
az élők és holtak sötétes, lobogó találkozása nyilván a 
legmegfelelőbb volt. Mindez vonatkozik a hidroglóbusz 
tájat derítő foltjára, s a tenger töprengést kiteljesítő 
mozgékonyságára is. 

Jancsó Miklós filmjeinek formanyelvét külön mű 
taglalja,150 néhány megjegyzést azonban szükséges 
tenni. Az emberi alapokhoz való visszatérés (a néző 
elemi pszichológiai reagálására való apellálás) és a de-
heroizálás, a romantikus máz lecsiszolása megkövetelte 
a maga külön világának megteremtését. Ez a kamara
drámákra emlékeztető módon történt, amelyben a 
nagy szenvedélyeknek megfelelő zártság illetve kon
centráltság elkerülhetetlen. A nagy szenvedélyek he
lyén Jancsó Miklós filmjeiben nemegyszer jellegzetes 
állapotok jelentek meg, de ezek kifejezése nem kevésbé 
igényelte az ábrázolás módosulását. Az elemi emberi 
reagálásoknak megfelelően Jancsó Miklós olyan jelzése
ket használt, amelyek benne vannak a valóságban, de 
kiemelve és újrakomponálva növelni lehet kifejező
erejüket. Elegendő arra gondolni, hogy a Szegénylegé
nyek-ben a kihallgatásra irányított fogoly alig talál ki a 
sáncból. Ezzel a dezorientáltság, a tájékozatlanság, az 
elveszettség fejeződik ki. A modern filmtudomány15 * 
sokat foglalkozott azzal, hogy a filmalkotásban nem 
csupán egy — filmművészeti - jelzésrendszer kap szere
pet, hanem a mozgófénykép tulajdonságainak és a film 
sajátos művészeti eszközeinek segítségével ötvözve a fil
mek más jelzésrendszereket is felhasználnak. Jancsó 
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Miklós ennek megfelelően fokozott erővel érvényesí
tette például az öltözékből adódó jelzéseket: a fogva-
tartók fekete köpenyeit elkülönítette a befogottak 
szűrj eitől, gubáitól, s azokat az ugyancsak fogoly diák 
dolmányától. A meztelenség a kiszolgáltatottságot és 
megalázást fejezi ki. A parancsoló viszonyt pedig rövid 
utasítások érzékeltetik, amelyeknek szándékolt külön 
hatása a tájékozatlanságban tartás, az elidegenítés. A 
táj — a sánc, a ház, a puszta — szinte ugyanilyen erővel 
adja az események környezetét. Mindezeknek felelnek 
meg a külön kifejező cselekvések is. Az erőszakos soro
zással párhuzamosan, amikor már Tormáék is sétálhat
nak és enni kapnak, Torma végül fürdésre is engedélyt 
kér és kap. Fürdése a hordóban egy darab a normális 
életből a kiürült sáncban, megfelelően annak, hogy 
Tormát ennél a feloldódásánál fogva sikerült belevinni 
egy végső nagy árulásba. A Csillagosok, katonák-ban 
talán még szembeszökőbbek a meztelenségek (illetve 
félmeztelenségek), a vadászatra emlékeztető kivégzések 
stb. S mellettük ott vannak a kifejező cselekvések: 
Cselpánov lírai táncot szervez az erdőben az ápolónők
kel, megerősítve magát abban a hitben, hogy ő egy 
ilyen világ megvalósításáért kegyetlenkedik és gyilkol. 
Halála előtt István a különítményesek fogságában ma
gyar dallal gúnyolódik felettük — mintegy fölébük ke
rekedve, érzelmileg legyőzve őket. A katonazubbonyos 
levétele, a harcba ingujjban vonulás azt jelzi, hogy em1 

béri mivoltukért harcolnak, a különítményesek ellenük 
irányuló támadása nem egyszerűen politikai támadás, 
hanem emberellenes is. 

Mindezek a jelzések, a belső ábrázolást szolgáló cse-
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lekvések, események stb. a valóságból származnak, hi
szen a kényszerű meztelenségnek az életben is meglévő, 
kiszolgáltatottságot jelentő tartalma nem tagadható. S 
az sem vonható kétségbe, hogy a nagyon szükséges, a 
nagyon vágyott dolog — például a ló — szépséget is 
megtestesít. Az élet is számtalan eseményt és cselekvést 
lát el külön jelzéssel, túl a dolog elemi funkcióján. (Ele
gendő arra gondolni, hogy sok fiatal nem azért megy át 
tilosban az úttesten, mert siet, hanem mert „lázad" a 
kötöttségek ellen.) A magyar filmművészet lendülete a 
hatvanas években nemcsak az alapvető esztétikai (mi
nősítő) feladat szerint, hanem az ábrázolás sajátosságait 
tekintve is közeledett a valósághoz. (Ezt a dokumen
tumfilmek mellett még az animációs filmek is bizonyít
ják azzal, hogy eltávolodtak a „meseszerűségtől" a 
gyermekfilmektől.) Az alkotások — történelmi, múlt
beli és aktuális témájúak egyaránt — valóságosabbak 
lettek a deheroizálás értelmében, az emberi alapok je
lentősebb érvényesítésével. De valóságosabbak lettek — 
dedramatizálas értelmében — azzal, hogy szerkezetileg 
is közeledtek a köznapisághoz, annak életszerűségéhez 
(távolodva a hagyományos színpadszerű felépítéstől). 
Természetesen ez átalakítóan hatott a (külön tanulmá
nyokat kívánó) operatőri és színészi tevékenységre is. 
A valóságosságban — és az egész formanyelvi átalaku
lásban - legnagyobb jelentőségű a belső ábrázolás el
mélyítése volt. A magyar film azzal csatlakozott az 
egyetemes filmművészet eredményeihez, hogy nemcsak 
a személyiség rajzára és a motivációk visszaadására volt 
képes a belső ábrázoláson belül, hanem a belső konflik-
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tusok és küzdelmek kifejezésére is, az eldurvításhoz, az 
eltorzításhoz vezető túlzások nélkül. Mindez a magyar 
film társadalmi funkciójának érvényesítéséhez volt 
szükséges. Az ellentmondások jellege és megjelenése 
miatt a társadalmi szituáció lényegének tudatosítása 
nem valósulhatott volna meg esztétikai minősítéssel, ha 
az ábrázolás a korábbi szervezettségben alkalmazott 
életanyagot használta volna fel. Amikor a valóság más
fajta élményeket, megélési lehetőségeket nyújtott, a 
filmnek — a közönnyel, a fáradtsággal, dezorientáltság-
gal, az elidegenedéssel szemben — ezt a mást kellett 
drámaivá emelnie. Kényszerítenie kellett a nézőt — 
mint a társadalom tagját —, hogy észrevegye az újat, s 
megváltozzék tőle. Akármilyen ellentmondással talál
kozott a néző, a változásra késztető mozzanatokat a 
megszokottban, az alig feltűnőben, még inkább saját 
magában kellett felfedeznie, drámaként megélnie. A 
magyar filmművészet teljes esztétikai (dramaturgiai, 
formanyelvi) aktivizálódására volt szükség, hogy ehhez 
hozzásegítsen. Csak a korhoz kapcsolódva volt képes a 
társadalmi funkcionálásra, a megfelelő szintű (az egyete
mes filmművészethez felzárkózó) művészeti általánosí
tásra — tehát a valóság olyan esztétikai minősítésére, 
ellentmondásainak olyan dramatizálására, amely nem
csak az adott hely és idő szempontjából érdekes köz
életi vagy egyéb tények rögzítését, hanem általános ér
vényű emberi élmények kibontását eredményezte. 

A hatvanas évek magyar filmművészeti lendületét te
hát a társadalom előmozdításában való aktív — az egye
temes filmművészet szintjén megvalósított — részvétele 
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tette jelentőssé. Ez a lendület a legkülönbözőbb külső 
és belső körülmények hatásán túl egy filmművészeti 
folyamatnak is köszönhető volt, amelynek mozgása 
nem állt meg a hatvanas évek közepén. így ez az idő
szak csak egy — de a magyar film nyolcvan éves törté
nete folyamán a legjelentősebb — fejlődési korszak. 



MÚLT ÉS JÖVŐ 

Új korszak felé 

A magyar filmművészet a hatvanas években több volt, 
mint amennyit a jelen munka a felsorolt filmrendezők 
és művek segítségével számbavesz. Több a játékfilme
ket tekintve is, de a különböző műfajok viszonylatában 
méginkább. Természetesen több az alkotók számát te
kintve, hiszen nemcsak a rendezők tartoznak ide, ha
nem a film többi művészei is. S bár történt utalás a 
filmkritikára, a filmtudományra, a filmkultúra egészé
re, e téren szintén széles mezőnnyel kell számolni. Az 
előrelépést — annak minden bonyolultsága ellenére — 
mégiscsak azoknak a műveknek sorozatában lehet tet
ten érni, amelyek leginkább reprezentálják a változást 
az előző fejlődési szakaszhoz képest, s közös sajátossá
gokat mutató áramlatot képviselnek. Ezen áramlat ke
letkezési és mozgási törvényszerűségeinek vizsgálata, 
sajátosságainak feltárása mindenképpen jogosult. Egy
részt a filmművészet további alakulása miatt, másrészt 
a filmalkotások megértésének és átérzésének fokozása 
érdekében — ami viszont a valósággal való jobb kapcso
latot teszi lehetővé. Mindez nem lehet teljességre törek
vő lexikális feladat, hanem csak a lényeges összefüggé
sek kiemelésével valósítható meg. 

A magyar film hatvanas évek közepén kibontakozott 
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lendülete egy társadalmi szituációra épült. Változásra 
éppen ennek a társadalmi helyzetnek az előzőtől (sőt 
előzőktől) való különbsége ösztönözte, s ebben a válto
zásban — természetesen nem függetlenül számtalan 
szubjektív (alkotói) és objektív (társadalmi, művészeti) 
feltételtől — azért vált jelentőssé, mert a társadalom 
befolyására, azt változtató hatással volt képes felelni, 
kifejezve a változások lényegét (ez magyarázza azt is, 
hogy nem a vígjáték műfaja került előtérbe). A valóság 
az adott társadalmi szituációban nemcsak azokat a vo
násokat és ellentmondásokat termelte ki, amelyekkel 
kapcsolatban a magyar film leginkább mozgásba len
dült. Bár ezek voltak akkor a leglényegesebbek, termé
szetesen nem tűntek el olyan jellemzők sem, amelyek
hez a magyar film a hagyományosabb ábrázolási mód
dal kapcsolódhatott. Más oldalról pedig keletkezőben 
voltak olyanok is, amelyeknek nem az új irányzat felelt 
meg a legjobban. Ennek az irányzatnak mégis jelentős 
előremutató potenciálja volt. Ugyanúgy, ahogy a ma
gyar film negyvenes évek végén létrejött társadalmi ér
zékenysége, a valóság objektív esztétikai minősítésére 
való képessége a zökkenők és kitérők után újra kiin
dulópontot jelenthetett, vagy mint ahogy az ötvenes 
évek közepén az emberábrázolásban elért eredmények 
segítették a továbblépést, a hatvanas évek eredményei 
szintén alapját adták a további fejlődésnek. Ebbe azon
ban az is beleértendő, hogy a magyar film viharos moz
gása a hatvanas évek közepén a lendület kezdete volt -
éppen ezért vált annyira érzékelhetővé a változás. Ered
ményei mellett voltak hiányosságai is, amelyeket a to
vábbi érési folyamat csökkentett volna. A kezdeti jelleg 
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nemcsak a filmművészet adott irányzatára, hanem né
mileg az egész filmkulturális helyzetre jellemző volt. A 
szinte társadalmi mozgalmat jelentő pozíció, a valóság
gal való szoros kapcsolat, az egyetemes filmművészet 
szintjének elérése stb. az eredmények kanonizálására 
ösztönzött, s ezzel együtt a keresés, a kísérletezés köré
nek leszűkülésére is. így az irányzat egy iskola szerve
zettségének formáját öltötte, és elterelte a figyelmet 
minden olyan alkotásról, amely nem osztotta meg vele 
sajátosságait. Ugyanakkor bizonyos szempontból ez az 
irányzat nem volt nyitott. 

A központi élmény a közönnyel és az elidegenedett-
seggel való szembenézés, a lehetőségekre való rádöbbe-
nés, az aktivizálódás, a felelősségvállalás szükségességé
nek megélése — a filmművészetben nagy mértékben 
apellált az intellektuális eszközökre, különös tekintet
tel a verbális kifejezési mód adottságaira. Jelentős rész
ben ennek következménye, hogy az aktuális tematikán 
belül az ábrázolás szinte csak értelmiségi hősöket emelt 
ki. Nyilvánvaló, hogy bizonyos anyagi szint és a szel
lemi tevékenységgel való kapcsolat kedvezett az új tí
pusú ellentmondások megragadásának. Az anyagi szük
ség vagy korlátozottság akadályozta volna a problémák 
viszonylag tiszta felvetését. A szellemi tevékenység és 
az értelmiségi életforma pedig lehetőséget biztosítottak 
a gondolatokkal való ábrázolásnak. Elegendő a Nyár a 
hegyen-ben Szabó és Veszeli vitájára, vagy a Falak szin
te esszé jellegére gondolni. Ezeket a sokszor elvont vi
tákat nehéz lett volna munkáshősökhöz kötni. Ugyan
akkor a filmek egy része így kétségtelenül bizonyos 
sterilitást és spekulatív színezetet nyert. Nemcsak az 
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anyagi élet valóságot átszövő nehézségei estek ki, ha
nem az a szféra is, amelyben manuálisan alakul a világ. 
(Ezért olyan élményszerű a Hogy szaladnak a fák-ban 
— a munkában is látható — Lina néni kétségbeesése 
amiatt, hogy elaludt és elkésik, és Simon értetlensége 
ezzel kapcsolatban.) A munkás- és paraszthősöknek ez 
a hiánya némileg ellentmondott annak a teljességnek és 
mozgófényképszerű hitelnek is, amivel az irányzat ki
tűnt. Az aktuális tematikán belül állandóan a köznapi 
valóság került előtérbe, ez azonban végül is beszűkült. 
A beszűkült szférát a bemutatott valóság teljessége 
hangsúlyozta: a Sodrásban felbukkanó parasztfigurák, 
a Nyár a hegyen kulákként becsukott parasztja, a Sze
vasz, Vera lakodalmának résztvevői, az Ünnepnapok hő
sének nyugdíj előtti élete, az Álmodozások kora fiatal
jainak pályakezdése stb. E mozzanatok azért érzékel
tették a beszűkültséget, mert hiányoztak belőlük a 
munkás- és paraszthősök, illetve csak epizódszereplők
ként voltak jelen. 

De az irányzatnak ez a — kezdeti állapottal össze
függő — zártsága a hatvanas évek közepén olyan moz
zanat volt, amely csak később kapott jelentőséget, ami
kor a több irányú kísérletezés hiányának következmé
nyei jelentkeztek. Ez azonban már egy másik filmmű
vészeti fejlődési szakaszra tartozik - arra, amelyhez 
képest a hatvanas évek közepén kibontakozott áramlat
nak nemcsak hiányosságai jöhetnek szóba, hanem sok
kal inkább eredményei, köztük a kor törekvéseinek ki
fejezése és támogatása, a magyar film új művészeti 
szintre emelése stb. A magyar filmművészet fejlődésé-
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nek további vizsgálatakor ezek az eredmények szolgál
nak kiindulópontul. S ezek egy teljes történeti áttekin
tésben — több fajta viszonyításban is — elismerést érde
melnek, mert néhány kitűnő alkotás együttese helyett 
kiterjedt áramlattá, a szó szoros értelmében művészetté 
emelték a magyar filmet. 

1973-1976. 
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FÜGGELÉK 

*A Függelék filmográfiai és bibliográfiai részét Erdélyi Z. Ágnes állította 
össze. 
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JEGYZETEK 

A kutatás módszere 
1. Lásd Kari Marx Bevezetés a politikai gazdaságtan 

bírálatához című tanulmányát a Marx-Engels Mű
vészetről, irodalomról (Kossuth, 1966) című kötet 
29. oldalán. 

2. Siegfried Kracauer: Caligaritól Hitlerig (Magyar 
Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1963). 

3. Borisz Eichenbaum (szerk.) Poétika kinő (Moszk
va—Leningrád, 1927). 

4. „. . . a látszó annyi, mint a lényeg egyik meghatáro
zásában. . ." — mondja Lenin a Filozófiai füzetek 
(Szikra, 1954) 109. oldalán. 

Periodizáció — a magyar filmművészet 
egy évtizede 

5. Idézve — itt és a továbbiakban — a Valóság folyó
irat (1975. IV.) Fejlődésünk állomásai című, párt-
kongresszusi anyagokat áttekintő összeállítása 
nyomán. 

6. Társadalmi Szemle, 1958. 7—8. szám. 
7. Az MSZMP néhány időszerű ideológiai feladata. A 

KB irányelvei. (Megjelent a Társadalmi Szemle 
1965. IV. számában.) Továbbá az MSZMP KB ha
tározata a gazdasági mechanizmus reformjáról. 
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(Megjelent a Népszabadság 1966. május 29-i szá
mában.) 

8. Az MSZMP Kulturális Elméleti Munkaközösségé
nek Az irodalom és a művészetek hivatása társadal
munkban című tanulmánya a Társadalmi Szemle 
1966. 7—8. számában jelent meg. 

9. Karl Marx: A politikai gazdaságtan bírálatához. 
(Marx-Engels Művei 13. kötet, Kossuth, 1965. 6. 
oldal.) 

10. Újhelyi Szilárd beszélgetése Nemes Károllyal 
1964-ben. 

11. Lásd Langer István Gyártásszervezés és finanszíro
zás a magyar filmben 1910—1972-ben című művét 
(Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 
Könyvtár, 1973. Ké. sz. 232. 5) 

Az agitáció tói a művészetig 
12. A film részletes elemzését lásd a Fábri Zoltán című 

fejezetben. 
13. Az Álmatlan évek című filmről részletesen a Má-

riássy Félix fejezet szól. 

Film és irodalom 
14. Lásd Szilágyi Erzsébet interjúját Fehér Imrével 

(Filmtudományi Intézet, Könyvtár, 1964. Ké. sz. 
142. 8) 

15. Bóka László előszava Hunyadi Sándor Vöröslám
pás ház (Szépirodalmi, 1958) című elbeszélésköte
te elé. Lásd erről még Nemes Károly Miért jók a 
magyar filmek (Magvető, 1968) című könyvét. 
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16. Hunyady Sándor: Olasz vendéglő. Elbeszélések. 
(Szépirodalmi, 1956) 188. oldal. 

17. Lm. 193. oldal. 
18. Az Édes Anna, a Vasvirág, a Csempészek, az Aki

ket a pacsirta elkísér és a Légy jó mindhalálig című 
filmek elemzését lásd a Fábri Zoltán, Herskó Já
nos, Máriássy Félix és Ranódy László fejezetek
ben. 

Társadalmi ellentmondás 
és művészeti konfliktus 
19. Lásd erről — s a vonatkozó részekről — Nemes 

Károly. Miért jók a magyar filmek? (Magvető, 
1968) című művét. 

20. Lásd Sasadi Zsolt beszélgetését Magyar Józseffel 
(Filmtudományi Intézet, Könyvtár, 1972. Ké. sz. 
274. 10). 

21. Nádasy László beszámolója Nemes Károlynak 
1974-ben. 

A filmtudomány kezdetei 
22. A fejezet összeállításához — az elfogulatlanság biz

tosítása érdekében is — Erdélyi Z. Ágnes és Sasadi 
Zsolt biztosítottak anyagot. 

23. Élet és Irodalom, 1961. XI. 11. szám. - Részlete
sen idézve a Makk Károlynak szentelt fejezetben. 
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Az ún. modern filmművészet 
kialakulása 
24. Jerzy Plazewski cikke a Cahiers du Cinema 1959. 

6. számában. 
25. Az elidegenedés itt tehát abban az értelemben van 

véve, ahogyan azt Marx használja a Gazdasági-filo
zófiai kéziratok 1844-ből (Kossuth, 1962) című 
művében. 

A fejlődési körülményeket 
koncentráló erő 
26. Az eszmefuttatás Nemes Károly Szocialista film -

szocialista hős (Filmtudományi Szemle, 1975. 1.) 
című tanulmánya nyomán készült. 

Máriássy Félix 
27. Lásd Nemes Károly Máriássy Félix című tanulmá

nyát (megjelent a Filmélet 1968. 2. számában a 
Magvető kiadásában), amelyhez a szerző felhasz
nálta a Máriássy Félixszel folytatott beszélgetésé
nek anyagát is. 

28. Rényi Péter cikke a Népszabadság 1967. XII. 8-i 
számában. 

29. Nemes, Károly beszélgetése Máriássy Félixszel 
1964. IV. 7-én a Filmművész Klubban. 

30. Förgeteg Balázs és Szekfü András interjúja Má
riássy Félixszel és Máriássy Judittal. Található a 
Szekfű András Interjúk magyar filmalkotókkal 
1970-197 l-ben című kötetben (Filmtudományi 
Intézet, Könyvtár, 1971. Ké. sz. 211. 15). 
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Ranódy László 
31. Szekfű András interjúja Ranódy Lászlóval az In

terjúk magyar filmalkotókkal 1970—1971-ben 
című kötetben (Filmtudományi Intézet, Könyvtár, 
1971. Ké. sz. 211. 15). 

32. Szilágyi Erzsébet interjúja Ranódy Lászlóval 
(Filmtudományi Intézet, Könyvtár, 1965. Ké. sz. 
142. 8). 

33. Lásd a fenti interjút. 
34. Bölcs István: Címszavak és stációk (Forrás, 1974. 

10.). 

Makk Károly 
35. Szekfű András: Interjúk magyar filmalkotókkal 

1970-197l-ben (Filmtudományi Intézet, Könyv
tár, 1971. Ké. sz. 211. 15). 

36. Lásd a fenti interjút. 
37. Ez utalás arra a filmet befejező — az eredeti forga

tókönyvből hiányzó — szövegre, amelyet Karikás 
és Korbély mond: „Korbély: Nagyon sötét az éj
szaka. Karikás: Megvirrad nemsokára. Korbély: 
. . . nem sokára." 

38. Szilágyi Erzsébet interjúja Makk Károllyal (Film
tudományi Intézet, Könyvtár, 1964. Ké. sz. 142. 
8). 

39. Szekfű András interjúja Makk Károllyal (Filmtu
dományi Intézet, Könyvtár, 1971. Ké. sz. 211. 
15). 

40. Kékesdi Gyula forgatókönyvéről van szó. 
41. Élet és Irodalom, 1961. XI. 11. szám. 
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42. Lásd Nemes Károly Miért jók a magyar filmek? 
(Magvető, 1968) című művét. 

43. Szekfű András interjúja Makk Károllyal (Filmtu
dományi Intézet, Könyvtár, 1971. Ké. sz. 211. 
15). 

44. Béládi Miklós cikke a Kortárs 1965. 12. számában. 

A Fiatalok Balázs Béla Filmstúdiója 
45. Szabó István kezdeti - a Balázs Béla stúdióban 

készített — filmjeinek elemzése megtalálható a róla 
szóló fejezetben. 

Változások a rövidfilmben 
46. Lásd Az agitációtól a művészetig, illetve a Társa

dalmi ellentmondás és művészeti konfliktus című 
fejezeteket. 

47. Lásd a Társadalmi ellentmondás és művészeti 
konfliktus, illetve a Jancsó Miklós című fejezete
ket. 

48. Lásd Az agitációtól a művészetig című fejezetben. 
49. Lásd a Gaál István fejezetben. 
50. Lásd a Jancsó Miklós és a Zolnay Pál című fejeze

teket. 

A fejlődés mozzanatai 
51. Szabad Nép, 1956. V. 27. szám. 
52. Az összefoglalást Erdélyi Z. Ágnes készítette alapjá

ban a következő művek felhasználásával: Köpeczi 
Béla: A szocialista kultúra új utakon (Húsz év -
Tanulmányok a szocialista Magyarország történe
téből, Kossuth, 1964.), Mezei József: A magyar 
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regény (Magvető, 1973), Tizenöt év magyar irodal
ma (1957-1972) (Literatura, 1974. 3.), Béládi 
Miklós: Vázlatok a mai magyar regényről (Élő iro
dalom — Tanulmányok a felszabadulás utáni ma
gyar irodalom köréből, Akadémiai, 1969.), Pándi 
Pál: Kritikus ponton (Szépirodalmi, 1972.). 

53. Idézve a Tizenöt év magyar irodalma (1957— 
1972) (Literatura, 1974. 3.) című tanulmány nyo
mán. 

54. Idézve Pándi Pál Kritikus ponton (Szépirodalmi, 
1972) című műve nyomán — 359. oldal. 

Fábrí Zoltán 
55. Körmendi Judit riportja a Film Színház Muzsika 

1957. 4. számában. 
56. Lásd mindezt más összefüggésben Nemes Károly A 

kísérletezés problémája a magyar és a szocialista 
filmművészetben című tanulmányában (Filmtudo
mányi Szemle, 1974. 6. szám). 

57. Lásd Nádasy László Fábri Zoltán című művét. 
(Népművelési Propaganda Iroda — Magyar Film
tudományi Intézet és Filmarchívum, 1974.) 

58. Lásd a fenti mű első oldalát. 
59. Zsugán István interjúja a Filmvilág 1967. 4. számá

ban. 
60. Lásd a fenti interjút. 

Herskó János 
61. Minderről részletesen beszél Herskó János a Szek-

fű András által készített interjúban, amely része a 
Szekfű András Interjúk magyar filmalkotókkal 
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1970—1971-ben (Filmtudományi Intézet, Könyv
tár, 1971. Ké. sz. 211. 15) című kötetnek. 

62. Szilágyi Erzsébet interjúja Herskó Jánossal (Film
tudományi Intézet, Könyvtár, 1965. Ké. sz. 142. 
8). 

63. Gelléri Andor Endre: összegyűjtött novellák I. 
(Szépirodalmi, 1964) - 281-282. oldal. 

64. A film jellemzése követi Nemes Károly Miért jók a 
magyar filmek? (Magvető, 1968) című művének 
elemzését. 

65. Bartha Attila interjúja a Filmvilág 1967. 1. számá
ban. 

66. Lásd Nemes Károly Hol tart a magyar filmművé
szet? (Kossuth, 1971) című művének elemzését a 
97-99. oldalon. 

Bacsó Péter 
67. Szekfű András interjúja Bacsó Péterrel 1970-ben, a 

Szekfü András készítette Interjúk magyar film
alkotókkal 1970—1971-ben (Filmtudományi Inté
zet, Könyvtár, 1971. Ké. sz. 211. 15) című kötet
ben. 

68. Szilágyi Erzsébet interjúja Bacsó Péterrel (Film
tudományi Intézet, Könyvtár, 1965. Ké. sz. 142. 
8) 

69. Szekfű András: Interjú magyar filmalkotókkal 
1970—1971-ben (Filmtudományi Intézet, Könyv
tár, 1971. Ké. sz. 211. 15). 

70. Lásd Szilágyi Erzsébet interjúját Bacsó Péterrel 
(Filmtudományi Intézet, Könyvtár, 1965. Ké. sz. 
142. 8). 
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71. Lásd az idézett interjút. 
72. A Nyáron egyszerű című filmmel foglalkozik Ne

mes Károly Miért jók a magyar filmek? (Magvető, 
1968) című könyve. 

73. Szekfű András: Interjúk magyar filmalkotókkal 
1970—1971-ben (Filmtudományi Intézet, Könyv
tár, 1971. Ké. sz. 211. 15). 

74. Lásd a fenti interjút. 
75. Zsugán István interjúja a Filmvilág 1967. 14. szá

mában. 
76. Minderről lásd Nemes Károly Hol tart a magyar 

filmművészet? (Kossuth, 1971) című művét. 

Kovács András 
11. Szekfű András interjúja Kovács Andrással, Szekfű 

András Interjúk magyar filmalkotókkal 1970— 
1971-ben (Filmtudományi Intézet, Könyvtár, 
1971. Ké. sz. 211. 15) kötetben. 

78. Bruno de Marchi interjúja Kovács Andrással (Vita 
ePensiero, 1973. 3-4.). 

79. Lásd Szekfű András idézett interjúját Kovács And
rással (1971). 

80. Szilágyi Erzsébet interjúja Kovács Andrással (Film
tudományi Intézet, Könyvtár, 1964. Ké. sz. 142. 
8), illetve Nemes Károly Miért jók a magyar fil
mek? (Magvető, 1968). 

81. Nádasy László: „Semmi sem oly könyörtelen, 
mint a fehér" (Új írás, 1966. 9.). 

82. Jehuda Lahav interjúja Kovács Andrással (Kol-
Haam, 1966. XI. 3.). 

83. A hatásvizsgálatok eredményét részletesen ismer-
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téti a Nádasy László szerkesztette Ötlettől a fil
mig. Hideg napok (Magvető, 1967) című kötet. 

84. Dömötör László Szürke ház Budán című cikkében 
(Magyarország, 1969. 8.) így írt erről: „Kerültek 
ide néhányan, akik túlélték Újvidéket. Sőt, aki 
nem nézte tétlenül a vérengzéseket. Dr. Bán Gyula 
vezérkari ezredes dokumentumokat adott át parla
menti interpellációjához Bajcsy-Zsilinszky Endré
nek. Informálta a szörnyűségekről felesége útján a 
Nemzetközi Vöröskeresztet is. Borzalmas kínzások 
után végezték ki." 

85. Bársony Éva interjúja Kovács Andrással (MAFILM 
Tájékoztató, 1967. 5—6.). 

86. Kovács András cikke a Népszabadság 1968. I. 20. 
számában, illetve a Lukács Antal szerkesztette öt
lettől a filmig. Falak (Magvető, 1968) című kötet
ben. 

87. Rényi Péter cikke a Népszabadság 1968. II. 18. 
számában. 

88. B. Nagy László cikke az Élet és Irodalom 1968. II. 
17. számában. 

89. Heller Ágnes cikke a Filmkultúra 1968. 3. számá
ban. 

90. Az előzetes propagandisztikus cikk filmesszé jelö
lése mellett azonban a későbbiekben Kovács And
rás pontosabban jellemezte filmjét: „Bármilyen 
,képtelen' film is a Falak, mégis játékfilm, amely 
elsősorban az emberi kapcsolatokat, azok pszicho
lógiai és morális oldalát tárgyalja. . ." (Kovács And
rás Elképzelt beszélgetés 62 nézővel — valóságos 
elemekből című írása a Lukács Antal szerkesztette 
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ötlettől a filmig. Falak (Magvető, 1968) című kö
tetben.) 

91. Heller Ágnes cikke a Filmkultúra 1968. 3. számá
ban. 

A magyar „cinema direct" 
92. Lásd a Kovács András című fejezetben. 

A ,, felnőtt" Balázs Béla stúdió 
93. Lásd Kardos Ferenc és Kosa Ferenc című fejezete

ket. 
94. Huszárik Zoltán Elégia (1965) című filmjét részle

tesen leírja és elemzi Nemes Károly Hol tart a ma
gyar filmművészet? (Kossuth, 1971) című műve. 

95. Ember Marianne interjúja Elek Judittal 1972-ben 
(Filmtudományi Intézet, Könyvtár, 1972. Ké. sz. 
224. 7). 

96. Mindezekről részletes képet ad a Tanulmányok a 
magyar animációs filmről (Filmtudományi Intézet, 
1975) című gyűjteményes kötet. 

A szocialista filmművészet 
felzárkózása az egyetemes 
filmművészet változásaihoz 
97. Minderről részletesen beszélnek Nemes Károly 

Realizmus és kísérletezés a filmművészetben (Kos
suth, 1974) és A kísérletezés problémája a magyar 
és a szocialista filmművészetben (Filmtudományi 
Szemle, 1974. 6.) című kötetei, amelyek közül az 
utóbbi az áttekintés anyagát is adta. 
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98. Fenyves György interjúja Milos Formánnal a Film
világ 1968. 14. számában. 

Az életkor mint esztétikai tényező 
99. Karl Marx: Louis Bonaparte brumaire tizennyolca-

dikája. Marx—Engels: Művészetről, irodalomról 
(Kossuth, 1 9 6 6 ) - 27. oldal. 

Jancsó Miklós 
100. Lásd Szekfű András Interjúk magyar filmalko

tókkal 1970-197l-ben című kötetét (Filmtudo
mányi Intézet, Könyvtár, 1971. Ké. sz. 211. 15), 
illetve ezen belül Búzás Péter-Förgeteg Balázs 
—Szekfű András interjúját Jancsó Miklóssal. 

101. Zsugán István interjúja Jancsó Miklóssal (Film
világ, 1966. 1.). 

102. Guy Gauthier-Philippe Haudiquet: Entretien 
avec Miklós Jancsó (Image et Son, 1968. V.). 

103. Louis Marcorelles—László Szabó: Rencontre 
avec Miklós Jancsó (Cahiers du Cinéma, 1967. 
III.). 

104. Búzás Péter-Förgeteg Balázs-Szekfű András 
Jancsó Miklóssal készített interjúja (Filmtudomá
nyi Intézet, Könyvtár, 1970. Ké. sz. 211. 15). 

105. A jelenet leírása egybeesik Nemes Károly Miért 
jók a magyar filmek? (Magvető, 1968) című mű
vének filmelemzésével. 

106. Lásd erről részletesen Szekfű András Fényes sze
lek, fújjátok (Magvető, 1974) című művét — 97. 
oldal. 
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107. Vitányi Iván részletesen ír erről Bartók Bélának 
szentelt cikksorozatában (Népszabadság, 1971. 
III. 23.). 

108. Guy Gauthier—Philippe Haudiquet: Entretien 
avec Miklós Jancsó (Image et Son, 1968. V.). 

109. Bernard Cohn: Entretien avec Miklós Jancsó 
(Positif, 1967. IV.). 

110. Jancsó Miklós nyilatkozata Hernádi Gyuláról 
(Film Színház Muzsika, 1973. 48.). 

111. Louis Marcorelles—László Szabó: Rencontre 
avec Miklós Jancsó (Cahiers du Cinéma, 1967. 
III.). 

112. Komlós János interjúja Jancsó Miklóssal (Népsza
badság, 1966. III. 19.). 

113. Lásd minderről Nemes Károly Hol tart a magyar 
filmművészet? (Kossuth 1971) című művét. 

114. Guy Gauthier-Phiíippe Haudiquet: Entretien 
avec Miklós Jancsó (Image et Son, 1968. V.). 

115. A Jelenlét című filmet Szekfű András Fényes sze
lek, fújjátok! (Magvető, 1974) című műve a leg
részletesebben leírja és elemzi. 

116. Búzás Péter—Förgeteg Balázs—Szekfű András 
interjúja Jancsó Miklóssal (Filmtudományi Inté
zet, Könyvtár, 1970. Ké. sz. 211. 15). 

117. Kapusi—Kelemen—Rajk interjúja Jancsó Mik
lóssal a MAFILM Tájékoztató 1967. 3-4 . számá
ban. 

118. Búzás Péter-Förgeteg Balázs—Szekfű András 
interjúja Jancsó Miklóssal (Filmtudományi Inté
zet, Könyvtár, 1970. Ké. sz. 211. 15.). 
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119. Ilyen nézetet fejtett ki Rényi Péter abban az in
terjúban, amelyet Lukács Antal készített vele 
(MAFILM Tájékoztató, 1968. 9-10.). 

120. Jean-Louis Comolli—Michel Delahaye: Entre-
tiens avec Miklós Jancsó (Cahiers du Cinéma, 
1969. V.). 

121. Lásd a fenti interjút. 
122. Lásd erről Richard Hough Felkelés a ,^Patyom-

kin" páncéloson című művét (Kossuth, 1971.). 
123. Szergej Eizenstein: „Október" 1927 (Komszo-

molszkaja Pravda, 1928. III. 2.). 
124. Szergej Eizenstein: Nás „Oktyábr" (Kino, 1928. 

III. 13.). 
125. Iszaak Bábel: Lovashadsereg (Magyar Helikon, 

1964) - 34. oldal. 

Gaál István 
126. Lásd Szekfű András: Interjúk magyar filmalko

tókkal 1970—1971-ben (Filmtudományi Intézet 
Könyvtár, 1971. Ké. sz. 211. 15) című kötetben 
Gaál István beszámolóját. 

127. Lm. 
128. I. m. 
129. I. m. és Pongrácz Zsuzsa interjúja Gaál Istvánnal 

és Herczenik Miklóssal a Filmvilág 1965. 10. szá
mában. 

Szabó István 
130. Lásd Szilágyi Erzsébet interjúját Szabó Istvánnal 

(Filmtudományi Intézet, Könyvtár, 1965. Ké. sz. 
142. 8.). Ügyszintén Bruno de Marchi cikkét 
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Szabó Istvánról a Vita e Pensiero (Milano) 1971. 
6—7. számában. 

131. Lásd Szilágyi Erzsébet idézett interjúját Szabó 
Istvánnal. 

132. Pongrácz Zsuzsa interjúja Szabó Istvánnal a Film
világ 1971. 9. számában. 

Kardos Ferenc 
133. Pongrácz Zsuzsa interjúja Kardos Ferenccel a 

Filmvilág 1967. 13. számában. 
134. Lásd az idézett interjút. 

Kosa Ferenc 
135. Nemes Károly Kosa Ferenccel folytatott szemé

lyes megbeszéléseiből megismert tények. 
136. Lukács Antal interjúja Kosa Ferenccel és Sára 

Sándorral a MAFILM Tájékoztató 1967. 1-2. 
számában. 

137. Minderről lásd Nemes Károly Hol tart a magyar 
filmművészet? (Kossuth, 1971) című művének A 
hősök átváltozása a magyar filmművészetben 
című fejezetét. 

A vígjáték problémája 
138. Lásd Lenin Filozófiai füzetek (Szikra, 1954) cí

mű művének 74. oldalát. 

A filmkritika 
és filmművészet egysége 
139. A viták és a tételesen fel nem sorolt cikkek jelen

tősebbjeinek adatait a bibliográfiai rész tartal
mazza. 
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Esztétikai minősítés 
— társadalmi átalakulás 
140. Jerzy Toeplitz Vergessene Filme — vergessene 

Regisseure címmel tartott előadása a X. Ober
häusern Filmfesztivál alkalmával rendezett retro-
spektíván(1964. II. 3-8.). 

141. A művészetek társadalmi ellentmondásokat tuda
tosító feladatáról részletesen beszél Marx — már 
idézett — művében: A politikai gazdaságtan bírá
latához. Előszó. (Marx—Engels: Művészetről, iro
dalomról. Kossuth, 1966. 3-4. oldal.). 

142. Lásd Aczél György 1968 áprilisában az MSZMP 
KB Politikai Akadémiáján elhangzott beszédét 
Kulturális és ideológiai életünk néhány időszerű 
kérdése címmel. (Az Eszménk erejével című kö
tetben, Kossuth, 1970. 41. illetve 30. oldal.). 

143. Nyers Rezső előadói beszéde a gazdasági mecha
nizmus reformjáról. (Népszabadság, 1966. V. 
29.). 

144. Lásd erről Lukács György A történelmi regény 
című művét (Hungária, 1947.). 

145. Kari Marx: Tézisek Feuerbachról. (Marx és En
gels Válogatott Művei I. kötet, Kossuth, 1975. 
72. oldal.). 

146. Bíró Yvette és Újhelyi Szilárd interjúja Lukács 
Györggyel. (Fümkultúra, 1968. 3.). 

147. Huszár Tibor: A „cselekvő" film nem helyettesít
heti a politikát — a jó politika nem nélkülözheti a 
„cselekvő" filmet. (Fümkultúra, 1968. 4.). 

604 



148. Nyers Rezső előadói beszéde a gazdasági mecha
nizmus reformjáról. (Népszabadság, 1966. V. 
29.). 

Esztétikumok és drámák 
149. Biró Yvette és Újhelyi Szilárd interjúja Lukács 

Györggyel. (Filmkultúra, 1968. 3.) 

Formanyelvi megújulás 
150. Szekfű András: Fényes szelek, fújjátok! (Mag

vető, 1974.). 
151. Elsősorban a francia Christian Metz kutatásairól 

van szó. 
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FILMOGRÁFIA* 

A filmművészeti fejlődés 
kiindulópontja és közege 

Kolonits Ilona: így történt (1957) 
írta: Kolonits Ilona Fényképezte: Barcs Sándor 
Rövid dokumentumfilm 
Az 1956-os ellenforradalom eseményeinek felidézése 
dokumentumokban. Kísérőszöveg kommentálja a látot
takat. 

Préda Tibor: Fekete karácsony (1957) 
1.: Préda Tibor és Szabó László F.: Szabó László 
Rövid játékfilm 
1956 karácsonya. A határőrök egy elveszett kislányt 
találnak. Egy pásztor rongybabát talál a réten. A 
rongybaba a kislányé volt. Sokáig vágyott rá. Apjától 
megkapja, de anyja (Sütő Irén) nem sokat törődik vele. 
Csomagol, szeretőjével (Benkő Gyula) nyugatra készül. 
Közönyösségük, nemtörődömségük miatt a babáját 
kereső kislányt a határon, a disszidensek tömegében 
elveszítik. A gyermek ott marad a hóban. A rongyba
bát belepi a hó. 

* A filmográfia az 1957-1967. évi korszakot tárgyaló mű által említett 
filmeket tartalmazza, előfordulásuk sorrendjében. 
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Révész György: Éjfélkor (1957) 
í.: Boldizsár Iván F.: Hegyi Barnabás 
Játékfilm 
1956 szilveszterén egy fiatal művészházaspár disszi
dálni készül. Végső elhatározásuk előtt lepereg előttük 
egész addigi életük. Ám az elhatározás nem egyértel
mű: töprengések és tétovázások után Viki (Ruttkai 
Éva) elmegy, de férje, Károlyi János (Gábor Miklós) 
nem követi. 

Keleti Márton: Tegnap (1959) 
1.: Dobozy Imre F.: Hegyi Barnabás 
Játékfilm 
Dobozy Imre „Szélvihar" c. drámájából készült. Az 
ellenforradalom idején játszódik. Csendes Imre főhad
nagy (Bitskey Tibor) miután barátja, Szusza Kis (Szabó 
Gyula) átállt az ellenforradalmárokhoz, vidékre utazik 
édesapjához (Makláry Zoltán), hogy tőle kérjen taná
csot a fejetlenségben. Vidéken már megjelent a volt 
földesúr, Mácsay (Páger Antal) és leltározza a szövetke
zet vagyonát. Mácsayék meggyilkolják a követelőző 
Szusza Kist és elfogják Csendes apját. Csendes Imre 
kiszabadítja, és ketten védik — fegyverrel a kézben — a 
szövetkezet vagyonát. 

Szőts István: Melyiket a kilenc közül? (1956-57) 
1.: Jókai Mór művéből Szőts István F.: Hegyi Barnabás 
Rövidjátékfilm 
Egy gazdag ember (Ajtay Andor) palotájának pincéjé
ben egy szegény csizmadia (Bihari József) él. Szorgal
masan dolgozott egész életében, de nem tudott meg-
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gazdagodni, mert minden évben született egy gyer
meke: összesen kilenc. Felesége meghalt, s ő egyedül 
dolgozik rájuk. A gazdag ember egyedül lakik kilenc 
szobában, se felesége, se gyereke, csak pénze. 

Karácsony este az öreg csizmadia karácsonyi éne
kekre tanítja gyermekeit, de ez zavarja a gazdag em
bert. Felajánlja a csizmadiának, hogy gazdaggá teszi, ha 
neki adja egyik gyermekét. A csizmadia azonban nem 
tud választani, és a gyerekek sem akarnak a gazdaghoz 
menni. A gazdag ember ekkor ad ezer forintot, csak ne 
énekeljenek. A család hangulata elromlik, s végül in
kább visszaadják a pénzt, de tovább énekelnek. 

Fehér Imre: Bakaruhában (1957) 
Í: Hunyady Sándor művéből 
Hubay Miklós F.: Badal János 
Játékfilm 
1914. Sándor, a fiatal újságíró (Darvas Iván) póttarta
lékos: hetenként csak egyszer ölt katonaruhát, egyéb
ként civilben csapja a szelet Bodrogi ügyvéd lányának 
(Korompai Vali). Katonaruhában megismerkedik egy 
szép parasztlánnyal, Vilmával (Bara Margit), aki éppen 
Bodrogiék szolgálója. Sándor gyakran próbálja, de nem 
tudja megvallani Vilmának, ki is ő tulajdonképpen. Míg 
egy vacsorán Bodrogiaknál, ahová Sándor is hivatalos, 
Vilma maga fedezi fel a valóságot. Csalódottságában 
elhagyja a házat, Sándor megszégyenül. 
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Marton Endre: Katonazene (1961) 
f.: Bródy Sándor művéből F.: Hildebrand István 

Bacsó Péter 
Játékfilm 
A „Kaál Samu" c. novellából készült. A milleniumi 
időkben játszódik egy kisvárosban. Megjelenik a hu
szárezred. Ferdinándy Tamás főhadnagy (Kállai Fe
renc) mindent elkövet, hogy elcsábítsa Barlay doktor 
(Básti Lajos) szép feleségét (Bara Margit). Barlay pár
bajra hívja ki Ferdinándyt, aki - mivel tudja, hogy a 
doktor jó céllövő — lesből lelövi. A gyilkosságot tiszti
szolgájára, Kaál Samura keni, akit viszont azzal hiteget, 
hogy csak játssza végig a komédiát, ő idejében meg
menti. Samu csak kivégzése előtt ébred rá a valóságra, 
A vizsgálatot vezető ezredes — bár tudja az igazságot — 
védi a „hadsereg becsületét". Ferdinándyt nem vonják 
felelősségre. 

Révész György: Angyalok földje (1962) 
í.: Kassák Lajos művéből F.: Szécsényi Ferenc 

Hubay Miklós 
Játékfilm 
A Horthy-korszak idején az angyalföldi bérkaszárnyá
ban rengeteg szegény ember él. Közös a sorsuk, össze
tartanak. A kilakoltatott családokat befogadják. De 
erre a hatóság az egész házat kilakoltatja. 

Az egyik, viszonylag jobb sorsú család tagja, Miklós 
(Végvári Tamás), anyja (Tolnai Klári) legnagyobb aggo
dalmára szoros barátságba kerül egy bebörtönzött 
kommunista családjával. Ő harcolja ki azt is, hogy a 
kilakoltatott emberek visszaköltözhessenek ottho-
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nukba. A kilakoltatás azonban tragédiát is okoz: meg
hal a kommunista szomszéd fia, Miklós barátja. A tra
gédiát látva az anya is megérti, hogy az ő helye is az 
emberibb körülményekért harcoló munkástársai között 
van. 

Várkonyi Zoltán: Csutak és a szürke ló (1960) 
í.: Mándy Iván művéből F.: Hildebrand István 

Kezdi Kovács Zsolt 
Játékfilm 
Csutak (Veress Gábor) mindaddig mellőzött társai játé
kában, amíg meg nem esik a szíve egy vágóhídra szánt 
gebén, és el nem köti. A lovat egy elhagyott vasúti 
kocsiban rejtegeti egy üres telken, s a gyerekek Csutak 
vezetésével mindennap kijárnak védencükhöz. A ló tu
lajdonosa nyomoz a „lókötők" után, de hiába, s végül 
egy nap a gyerekek is hiába mennek ki a rejtekhelyhez: 
a ló eltűnt, és az egészből csak a legenda maradt Csu
takról és csodálatos szürke lováról. 

György István: Gebék és paripák (1959) 
L: Csurka István F.: Hoffmann Vladimir 
Rövid játékfilm 
Sajti Gábor (Bánhidy László) két szép lovával indul 
belépni a téeszbe. Sógora, Kiss (Rajz János) azonban 
rábeszéli, hogy ne adja be a szép lovakat, vegye meg 
inkább az ő gebéit. Megkötik a vásárt, de a téesz felé 
vezető úton addig csúfolják Sajtit rozzant gebéi miatt, 
s szégyenében még felesége (Kiss Manyi) is leszáll a 
bakról, hogy - jóval drágábban — inkább visszavásá-
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rolja a két szép lovat, s büszkén, most már a többiek 
elismerésétől övezve foglal helyet a téesz-bálon. 

Mönich László: Holládi ballada (1960) 
í.: Ruffy Péter F.: Szabó Árpád 
Dokumentumfilm (rendezett elemekkel) 
Egy öregember kínnal-keserwel, rozoga gebével és a 
falubeli gyerekek gúnyolódásától körülvéve szántja kis 
földjét. Mellette a téesz földjeit nagy, lánctalpas trak
torral szántják. Hazaérve látja, hogy szomszédja nyug
díjat kap a téesztől. A gyerekek kiabálásától lova meg
bokrosodik, visszavágtat a földre, s csak a traktoros 
tudja megállítani. Az öregember ráébred, hogy mennyi
vel erősebb közösségben az ember, s hogy egyedül az ő 
életének sincs értelme tovább. 

Magyar József: A mi földünk (1959) 
í.: Magyar József F.: Magyar József 
Játékfilm 
1959-ben országszerte termelőszövetkezetek alakulnak. 
Sokan azonban vonakodnak a belépéstől. Sokorópát-
kán Müller agitátor erővel akarja a falusiakat a téeszbe 
kényszeríteni. Megérkezik a Baló titkár (Pethő Endre) 
által vezetett agitációs csoport, hazaküldik Müllert, és 
okos szóval győzik meg a falusiakat. A virágzó szövet
kezet tagjai később vidáman emlékeznek a két nap tör
ténetére. 
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Mészáros Gyula: Kálvária (1960) 
í.: Túli József F.: Illés György 
Játékfilm 
Ferenc (Agárdy Gábor) állandóan összeütközésbe kerül 
apósával, Tóth Sándorral (Páger Antal), aki nem akarja 
megérteni, hogy vége az egyéni paraszti életformának. 
Először fia (Tordy Géza) lázad fel ellene. Ferenc — 
felesége (Majczen Mária) miatt — még nem, de amikor 
az elcsigázott terhes asszony szerencsétlenül jár, mind
annyian, még Tóth felesége (Orbán Viola) is magára 
hagyják a zsarnokoskodó embert. 

Nádasy László: Megöltek egy leányt (1961) 
í.: Solymár József, Nádasy László F.: Illés György 
Játékfilm 
Az első világháború alatt, vidéki ipartelepen játszódik. 
Az uralkodó körök szándékosan szítják az ellenségeske
dést az acélgyáriak és a bányatelepiek között. Az ellen
séges táborból való fiatalok, Sándor (Végvári Tamás) és 
Ilonka (Pap Éva) szerelme is megsínyli ezt. A gyárban 
sztrájk robban ki. A városban — megfélemlítésül — pán
célvonat cirkál. 

A munkások nem kapnak hitelbe enni. Az asszo
nyok Ilonka vezetésével megrohanják a kenyereskocsit, 
de a páncélvonat lövése megsebzi Ilonkát. A két tábor 
csak az ő ravatalánál békül meg egymással. 
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Mészáros Gyula: Az ígéret földje (1961) 
í.: Hegedűs Zoltán F.: Herczenik Miklós 
Játékfilm 
Gencsi Jani, a fiatal vájár (Sztankay István) csalódottan 
veszi tudomásul, hogy az új bányaüzemben csak csillés
ként dolgozhat. Csalódott a fiatal Mór mérnök (Láng 
József) is, akinek újításai és ötletei a vezetőség bürok
rata gáncsoskodásaiba ütköznek. Jani elvállalja, hogy 
kipróbálja a mérnök elgondolását, munkája eredmé
nyes is, mégsem ő kapja a kitüntetést. Szerelme, Ica 
(Törőcsik Mari) nem úgy áll ki mellette a DISZ-ben, 
ahogy elvárta volna. Barátját halálos szerencsétlenség 
éri. Mindezek miatt Jani elhatározza, hogy otthagyja új 
munkahelyét. Ica — aki éppen ezalatt vitatkozik érte a 
DISZ-titkárral - már nem éri el Jani távolodó vonatját. 

Rényi Tamás: Legenda a vonaton (1962) 
í.: Várkonyi Mihály F.: Forgács Ottó 
Játékfilm 
A vonaton álldogáló szerelőbrigád időtöltésül történe
teket mesél a brigád életéből. Mindegyik történetnek 
Karló (Sinkovits Imre) a hőse. Az elsőben megleckéz
teti a csoportvezetővé kinevezett Doktort (Szirtes 
Ádám), akinek túlságosan a fejébe szállt a dicsőség. A 
másodikban megsérti a lopással gyanúsított cigányfiút 
(Sztankay István), de amikor megkerül az igazi tettes, 
bocsánatot kér. A harmadikban a részegséggel vádolt 
Karló olyan munkát végez el egymagában, amellyel tár
sai nem tudnak megbirkózni. A negyedik történet 
Szerb szaktárs (Suka Sándor) leégetése. Az ötödikben a 
szerelmeseket (Koncz Gábor, Pécsi Ildikó) zaklató 
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Bónusnak (Lote Attila) ad két pofont Karló. Mire a 
mesének vége, a brigádnak helyet szorítottak a padon, 
és megszületik a következő történet: hogyan szerzett 
ülőhelyet a vonaton Karló. 

A magyar filmművészet 
átalakulásának első lépései 

Máriássy Félix: Külvárosi legenda (1957) 
í.: Máriássy Judit F.: Eiben István 
Játékfilm 
A film a 30-as években játszódik Angyalföldön. Amb
rus Pista (Tordy Géza), akinek jó állása van, s népszerű 
alakja a környék fiataljainak, beleszeret a házukban 
lakó szép fiatalasszonyba, Annába (Törőcsik Mari), 
akit részeges férje (Sinkovits Imre) gyakran bántalmaz 
minden ok nélkül. A szerelmet az elgyötört asszony is 
viszonozza. Egy alkalommal a férj Pistát annyira meg
veri, hogy az hetekig nyomja az ágyat. Felépülése után 
megváltozik, Annáék elköltözésének hírét közömbösen 
fogadja, a meleg szavakat váró Annától nyeglén búcsú
zik. 

Máriássy Félix: Csempészek (1958) 
í.: Szabó Pál művéből Szabó Pál, Thurzó Gábor, 

Máriássy Félix F.: Hegyi Barnabás 
Játékfilm 
A 30-as években a magyar—román határon a szegény-
parasztok csempészkedéssel próbálnak segíteni szűkös 
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helyzetükön. Egyik útja során Mihályt (Agárdy Gábor) 
üldözőbe veszik a határőrök, s ő menekülés közben 
lelövi egyiküket. Megfogadja, hogy nem vállalkozik 
több útra, aztán mégis nekiindul. Találkozik egy szin
tén csempésző román özvegyasszonnyal (Bara Margit), 
és a közös sors összehozza őket. Vihar elől egy román 
paraszt házába húzódnak. Ott éppen névnapot ülnek, s 
a vidám hangulatban ők is feloldódnak, s elmulasztják 
a biztonságosabb éjszakai átkelést. Reggel együtt kerül
nek a határőrség kezére. 

Máriássy Félix: Álmatlan évek (1959) 
í.: Máriássy Judit F.: Illés György 
Játékfilm 
A film öt történetben mutatja be a felszabadulás előtti 
csepeli munkásság életét. 1916-ban egy véletlen folytán 
Vilma (Ruttkai Éva) a munkásasszonyok szószólója 
lesz, ezért letartóztatják, megszégyenítik és bebörtön-
zik. Szerelme azonban vár rá. 1919-ben az öreg portás 
(Makláry Zoltán) menedéket nyújt emberségből a gyár
igazgatónak és családjának. A Tanácsköztársaság bu
kása után az igazgató elfogatja az öreget, akit a rendőr
ségen halálra etetnek. 1932-ből egy rikkancslány (Tö-
rőcsik Mari) és egy munkás (Zenthe Ferenc) szerelmé
nek történetét ismerjük meg. Barátaik segítségével sze
rény házat építenek fel, amiben megkezdhetik új életü
ket. 1942-ben két fiatal kommunista (Vass Éva, Agár
dy Gábor) a feladat végrehajtása érdekében házaspár
nak adja ki magát. Valóban egymásba szeretnek, az 
üldöztetés miatt azonban el kell válniuk. 1944-ben 
Csótiné (Bulla Elma) öntudatra ébredését láthatjuk. 
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Teljesen apolitikus, de amikor a németek megölik 
egyetlen fiát, megszűnik passzivitása, megöli a német 
katonát és jelentkezik az illegális mozgalomba. 

Máriássy Félix: Próbaút (1960) 
í.: Máriássy Judit F.: Illés György 
Játékfilm 
Vetró János bejáratos sofőrt (Sinkovits Imre) elhagyja 
a felesége (Krencsey Marianne), s ezért inni kezd. Kis
fiúk először az anyjánál van, aztán — mivel zavarja az 
anya és szeretője életét — Vetróhoz kerül, de annak 
részeges életmódja miatt végül intézetben helyezik el a 
hatóságok. Vetró ennek hatására megváltozik. Leszo
kik az ivásról, és igyekszik, hogy minél hamarabb vég
leg hazavihesse a kisfiút. Felesége közeledését is eluta
sítja, mert úgy érzi, hogy a hűtlen asszonnyal már nem 
találhatja meg a gyermek neveléséhez szükséges harmó
niát. 

Máriássy Félix: Mersuch és a szamár (1964) 
í.: Máriássy Félix F.: Vagyóczky Tibor 
Rövid játékfilm 
Bábolnán a ménesben egy különös pár kelt figyelmet 
az életkedvtől duzzadó, vágtató lovak között: egy ló 
meg egy szamár, amelyek nem mozdulnak egymás mel
lől és nem vesznek részt a többiek életében sem. Külö
nös barátság van köztük. Repülőgép jön, a ménes meg
riad, szétszalad, a ló azonban nem mozdul és a szamár 
is ott marad mellette. Majd a kamera ráfordul a ló 
szemére, s hirtelen kiderül, hogy Mersuch — vak. 
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Máriássy Félix: Fügefalevél (1966) 
í.: Máriássy Félix F.: Hegyi Barnabás 
Játékfilm 
Halmaz kisváros főterén felállítanak egy meztelen fiú-
szobrot, s az avatáson megjelent vezető ártatlan szavai 
nagy riadalmat keltenek a városka talpnyaló, gerincte
len „hatalmasságai" körében: nem tudják eldönteni, 
hogyan kell állást foglalni a szobor ügyében. A város 
fiataljai — köztük a helyi újság főszerkesztőjének, Pat
tantyúsnak (Bessenyei Ferenc) a lánya is, Ancsa (Ha
lász Judit) — a szobor mellett állnak, szembefordulnak 
minden maradi gondolkodással, gerinctelenséggel. Szó
szólójuk Csiki B. István, a fiatal újságíró (Sinkó 
László). Nem látják, hogy Csiki B. egyértelműen csak a 
karrierre törekszik, s nem tudnak arról sem, hogy — 
éppen azért, hogy a helyi újság kegyeit el ne veszítse — 
ő írta a szobrot támadó cikket. A fiatalok titokban 
lelkesen leírják Csiki B. magánemberként elmondott 
pozitív véleményét a szoborról és bíráló megjegyzéseit 
a helyi viszonyokról, s elküldik egy pesti újságnak. 
Ancsa beleszeret Csiki B.-be, és apja ellen lázadva hoz
zá is költözik, de ekkor lelepleződik előtte a fiatal új
ságíró kétkulacsossága. A fővárosi lapban megjelent 
cikk eredményeként Csiki B.-t Pestre helyezik. Újság
írói karrierje megkezdődik, de Ancsát elvesztette. 

Ranódy László: A tettes ismeretlen (1957) 
1.: Nádasy László F.: Illés György 
Játékfilm 
Egy öreg budai bérház lakóiról szól a film. Mindenkit 
leköt a saját problémája, senki sem törődik a ház előtt 
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játszadozó gyermekekkel, akik egy aknát találnak, s 
kézről kézre adják. Az akna leesik, felrobban, és Matyi, 
az egyik fiú meghal. Ki a felelős? 

A helyszíni szemlén megállapítják: gyilkosság tör
tént, de a tettes ismeretlen. 

Ranódy László: Akiket a pacsirta elkísér (1959) 
1.: Darvas József F.: Pásztor István 
Játékfilm 
Csiszérék tanyájára új béreslegény érkezik, Sándor 
(Tordy Géza). Megtetszik neki a gazda (Agárdy Gábor) 
szép felesége (Tolnay Klári), s a cserfes cselédtől, Julis-
tól (Pap Éva) megtudja, hogy az asszony nem is szereti 
az urát, úgy kényszerítették hozzá. Próbálkozásait Csi-
szérné azonban elutasítja, s így Julisnál talál feledést, 
özvegy édesanyját kell eltartania, s ezért tűrnie kell a 
gazda minden kegyetlen megalázását, igazságtalanságát 
is. Julis gyermeket vár Sándortól, és kétségbeesésében 
öngyilkosságot kísérel meg. Sándor megdöbben, le
mond álmáról, hogy mesterséget tanuljon, elveszi Julist 
feleségül, és nincstelenül, remények nélkül indulnak 
neki a közös életnek. 

Ranódy László: Légy jó mindhalálig (1960) 
í.: Móricz Zsigmond művéből F.: Pásztor István 

Darvas József 
Játékfilm 
Nyilas Misi (Tóth Laci), a szegény parasztszülők gyer
meke nagy megtiszteltetésben részesül: a híres debre
ceni kollégium tanulója lehet. Társai mind gazdagabbak 
és magabiztosabbak nála, s ezért sok megaláztatás éri. 
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Hogy taníttatásának költségeihez hozzájáruljon, házi
tanítónak szegődik el a Dorogi-házhoz. Megnyeri a cso
dált nagylány, Dorogi Bella (Törőcsik Mari) bizalmát, s 
ő lesz a postása a Bella és Török úr (Holl István) közti 
szerelmi levelezésnek. Eljár felolvasni Pósalaky úrhoz 
(Kiss Ferenc), megvásárolja és kitölti az öregember 
megálmodta számokkal a lutriszelvényt. Az igazoló 
szelvényt azonban Török úr elveszi tőle. Pósalaky szá
mai nyernek, s Misit azzal gyanúsítják a kollégiumi ta
nárok tanácsán, hogy eladta a szelvényt, és segédkezett 
Bella megszöktetésében. Ártatlansága végül kiderül, 
nem csapják ki a kollégiumból, de most már ő nem 
akar maradni, már gyermekfővel csalódnia kellett az 
emberekben. 

Ranódy László: Pacsirta (1963) 
L: Kosztolányi Dezső művéből F.: Illés György 

Huszty Tamás 
Játékfilm 
Pacsirta (Nagy Anna), a Vajkay házaspár (Páger Antal, 
Tolnay Klári) csúnya, öregedő lánya, s ez nagyon nyo
masztja a szülői ház légkörét. Amikor Pacsirtát rokonai 
egy hétre birtokukra hívják, hogy házasság céljából 
összeismertessék az ottani özvegy ispánnal, Vajkayék 
szinte kicserélődnek. Vendéglőbe, színházba mennek, 
felkeresik régi társaságukat. Fokról fokra felszabadul-
tabbnak érzik magukat, és remélik, hogy lányuk sorsa 
is megoldódik valahogy. Leveléből azonban hamarosan 
értesülnek, hogy reményeik nem váltak valóra. S ami
kor a lány a vártnál korábban hazatér, tudomásul ve-
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szik, hogy szomorú és zárt világukból nem tudnak 
többé kitörni. 

Ranódy László: Aranysárkány (1966) 
í.: Kosztolányi Dezső művéből F.: Illés György 

Illés Endre 
Játékfilm 
Novák Antal, a kisvárosi gimnázium érettségi előtt álló 
diákjainak osztályfőnöke (Mensáros László) visszavo
nult, csalódott ember. Felesége elhagyta, magányosan 
éldegél lányával, Hildával (Béres Ilona). Egyedül tanári 
hivatása jelent számára vigaszt, a tanításban látja élete 
egyetlen értelmét. Ebben is csalódnia kell: egyik tanít
ványa, aki a jóindulatú segítség ellenére is megbukik az 
érettségin, bosszúból néhány züllött társával megtá
madja és megveri. Ez nagyon megrázza a tanárt, még
sem tesz feljelentést a fiú ellen. S ekkor még nagyobb 
csalódás éri: szeretetben felnevelt lánya megszökik 
egyik legkedvesebb tanítványával. Végső elkeseredését 
a helyi zuglap gyalázkodó cikke váltja ki. Az eszmé
nyeiben és hivatása erejében csalódott ember a fizika 
szertárban saját kezével vet véget életének. 

Makk Károly: Ház a sziklák alatt (1958) 
1.: Tatay Sándor F.: Illés György 
Játékfilm 
Kós Ferenc (Görbe János) elgyötörten, betegen érkezik 
meg a második világháborúból. Míg odavolt, felesége 
meghalt, fiát sógornője, a púpos Tera (Psota Irén) ne
velte. Tera szerelmes Ferencbe és szeretné, ha a férfi 
feleségül venné. Kicsit kezd is úgy viselkedni, mintha 
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házasságuk eldöntött dolog volna, hiszen a ház, amiben 
laknak, közös tulajdon. Ferenc azonban hamarosan új 
asszonyt hoz a házhoz, a szép Zsuzsát (Bara Margit), s 
vele akar új életet kezdeni. Tera ahol teheti, gáncsolja 
Zsuzsát, s Ferenc a földhöz és a házhoz való makacs 
ragaszkodása miatt nem tudja elszánni magát a költö
zésre, amire egyébként lehetősége is volna: bajtársa is 
költözik, máshol kap földet, s őt is biztatja. A feszült
ség a házastársak és a velük együtt élő Tera között 
egyre elviselhetetlenebbé válik, s Ferenc végül lelöki 
sógornőjét egy erdei szikláról. Az eset véletlen baleset
nek is látszik, de Zsuzsa megtudva az igazat, elfordul 
férjétől, aki aztán önként jelentkezik a rendőrségen. 

Makk Károly: A 39-es dandár (1959) 
í.: Karikás Frigyes művéből F.: Pásztor István 

Darvas József 
Játékfilm 
1919 nyarán Karikás Frigyes (Benkő Gyula) újjászer
vezte a 39-es dandárt, és megindult csapataival a Ta
nácsköztársaság védelmére. Vakmerő és elszánt katonái 
Korbély János huszár (Binary József) vezetésével har
coltak. Segítséget kaptak Nagy Jóska (Szirtes Ádám) 
embereitől is. Jóska minden jószándéka ellenére sajáto
san értelmezte a forradalmat, ezért Karikás Frigyesnek 
szembe kellett fordulnia az anarchista fiúval. Számos 
diadalt aratott a dandár, de miután a belső és külső 
árulás következtében összeomlott a proletárdiktatúra, 
a többi csapattal együtt ez is szétszóródott. Az igazság 
győzelmébe vetett hitük azonban megmaradt. 
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Makk Károly: Megszállottak (1961) 
í.: Galambos Lajos F.: Illés György 
Játékfilm 
Bene László vízügyi mérnök (Pálos György) hivatali 
gáncsoskodások és kátyúba jutott házassága miatti csa
lódottságában az intézet alföldi telepére kéri áthelyezé
sét. Itt ismerkedik meg Kecskéssel (Szirtes Ádám), az 
állami gazdaság igazgatójával, akinek komoly gondot 
okoz az állandó vízhiány. Ennek leküzdésére szeretné 
Benét megnyerni. Kiderül, hogy a területen lehetőség 
nyílna csőkutas rendszer létesítésére. Bene — legyőzve 
kezdeti fásultságát — teljes odaadással fog hozzá az ön
tözőrendszer megtervezéséhez és kivitelezéséhez Kecs
késsel együtt, aki — ha valaminek a helyességéről meg
győződött — nemigen törődik a lassú hivatalos utak 
betartásával. A megszállottan dolgozó két ember egész 
sor bürokratikus akadályba ütközik, míg végül az illeté
kesek is meggyőződnek elképzelésük helyességéről. 

Makk Károly: Elveszett paradicsom (1962) 
í.: Sarkadi Imre művéből F.: Szécsényi Ferenc 
Sarkadi Imre és Makk Károly 
Játékfilm 
Sebők Imrét, a nyugalmazott tanítót (Páger Antal) 
meglátogatja Kolozsvárról unokahúga, Mira (Törőcsik 
Mari). Váratlanul beállít a fővárosból orvos fia, Zoltán 
(Pálos György), akit élete válsága hozott a házba: egy 
magzatelhajtási műtét során meghalt paciense. Zoltán 
és Mira egymásba szeretnek. A könnyelmű, cinikus éle
tet élő Zoltán egy becsületes, értelmes emberi élet lehe
tőségét látja megcsillani és elveszni Mira iránti szerel-
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mében. Mira vállalja, hogy Zoltánt börtönből való sza
badulása után is várni fogja. 

Makk Károly: Az utolsó előtti ember (1963) 
í.: Huszty Tamás F.: Szécsényi Ferenc 
Játékfilm 
Orodán, a fiatal ejtőernyős oktató (Nagy Attila) meg 
akarja akadályozni társa, Peti állandó vagánykodását. 
Kényszeríteni akarja, hogy korábban nyissa ki ejtőer
nyőjét, de a fiú ezt dacból megtagadja és meghal. A 
hivatalos vizsgálat nem tartja felelősnek Orodánt, de 
Peti menyasszonya, Kati (Szegedi Erika) bizalmatlan
sággal szemléli, s csoportja is elfordul tőle. Orodán sze
relmes Katiba, s gyötri a körülötte kialakult légkör, 
öngyilkosságra határozza el magát, de Kati - amikor 
észreveszi Orodán szándékát — kijelenti, hogy ha Oro
dán nem nyitja ki az ejtőernyőjét, akkor ő sem nyitja 
ki a magáét. így megakadályozza Orodán halálát — és 
együtt érnek földet. 

Novak Márk: Csendélet (1963) 
F.: Tóth János 

Etűd 
A film azt fejezi ki, hogyan zavarja meg a háború pusz
títása a békés alkotó életet: kenyeret szelő asszony, 
üvegfúvó munkások nyugodt, komoly mozdulatai, öreg 
halász a csónakjában, asztallapon pohár víz, mellette 
hal fekszik. Robbanásszerű zaj hallatszik, a pohár eltö
rik, a víz szétfröccsen, a tócsában az elpusztult hal 
mint a pusztulás szimbóluma, majd újra az asszonyt, a 
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munkásokat, a halászt látjuk - döbbent, riadt tekin
tettel. 

Sára Sándor: Cigányok (1962) 
í.: Sára Sándor F.: Gaál István 
Dokumentumfilm 
Megrázó képekkel mutatja be a cigányság nehéz életét, 
szűkös körülményeit. A megszólaltatott riportalanyok 
a beilleszkedés problémáiról beszélnek. A cigányok 
rendszeres orvosi vizsgálatban és ellátásban részesülnek, 
de a gyerekek még mindig soványak, vérszegények. 

Kifejező képekkel jeleníti meg a cigányok felemelke
dési vágyát, s hangsúlyozza vágyaik jogosságát: pl. ci
gánygyerekek ülnek az út szélén, nézik az elsuhanó 
autókat, egy gyerek krétával virágot rajzol a putri fa
lára. 

Kis József: Szentkút (1961) 
F.: Herskó Anna, Szabó Árpád 

D okumentumfilm 
Hermann Ottó már 1876-ban írt róla. A film az 
1961-es szentkúti búcsút mutatja be: ma is érkeznek a 
zarándokok, bár ma már autóbusszal, s a pap is mikro
fonba beszél, de az imádkozó tömeg ugyanaz, mint 
régen. Szentképet, rózsafüzért árusító helyeket mutat a 
film, majd a perselyezést. Kiderül, hogy még ma is cso
datévő gyógyító erőt tulajdonítanak az ottani kútnak, 
a leveleknek, növényeknek. S a hivők, akárcsak 1876-
ban, a gyógyulás reményében végigcsókolják a temp
lom Krisztus-szobrának a lábát — s ezzel súlyos beteg
ségeket terjeszthetnek. 
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Kolonits Ilona: Ellesett percek (1962) 
F.: Herskó Anna 

Dokumentumfilm 
Az Orion gyár televíziószerelő műhelye egy napjának 
keresztmetszetét látjuk a filmen. Párhuzamba állítva 
mutatja a film a gyári munkásnők szorgalmas munkáját 
és gyermekeik önfeledt játékát a gyári óvodában, majd 
délután az alvó gyerekeket, s a fáradó, csendesedő 
asszonyokat. 

Macskássy Gyula: A telhetetlen méhecske (1958) 
í.: Macskássy Gyula 
Rajzfilm 
A telhetetlen méhecske mindenből többet és nagyob
bat kér, mint a többiek. Amit gyűjt, megeszi, nincs mit 
a kaptárba vinnie. Egy darázs fog ki rajta: megeszi, 
amit a méhecske saját magának gyűjtött. A méhecske 
kifosztva mindenéből, éhesen, elgyengülve vánszorog, 
mígnem társai felkutatják, ápolják, s felajánlanak neki 
a maguk gyűjtötte mézből. 

Macskássy Gyula: A ceruza és a radír (1960) 
í.: Macskássy Gyula F.: Harsági István, 

Jávorszky László 
Rajzfilm 
A ceruza és a radír kimásznak a kisfiú tolltartójából. A 
ceruza kutyát rajzol, az megelevenedik, meg akarja ha
rapni a kisfiút, de a radír az utolsó pillanatban kiradí
rozza a fogait. A további kalandok során is mindvégig 
kifejeződik a ceruza és a radír egymásrautaltsága, össze
tartozása. 
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Macskássy Gyula—Várnai György: Párbaj (1960) 
L: Macskássy Gyula, F.: Harsági István, 
Várnai György Neményi Mária 
Rajzfilm 
A Tudós és a Háború harca. A Tudós feltalálja az ato
mot, és segítségével mindent felvirágoztat. Mars éppen 
ellenkezőleg: ellopja az atomot és háborús terveihez 
akarja felhasználni. A Tudós azonban - a tudomány 
segítségével — párbajban visszaszerzi tőle. 

Dargay Attila: Ne hagyd magad emberke (1959) 
L: Bokor Péter, F.: Harsági István, 

Teknős Péter Neményi Mária 
Rajzfilm 
A filmben megfogalmazódik, hogyan esett áldozatul a 
történelem folyamán a szorgos de tudatlan emberke 
önmaga butaságának és hiszékenységének: a vallásnak, 
a kizsákmányolóknak. A film végén — amely már a mai 
kor képét mutatja — a tudatlanságot előidézők és ki
használók egyike előbújik rejtekhelyéről: egy űrhajó el
röpíti, s onnan egyenesen a Múzeum feliratú épületbe 
pottyan. 

Csermák Tibor: A pirospöttyös labda (1961) 
í.: Hárs László F.: Harsági István, 

Henrik Irén 
Rajzfilm 
A film a gyermekkor fantáziavilágát ábrázolja. Egy kis
lány egyedül maradva a környező világ holt tárgyait 
eleveníti meg képzeletében, azok válnak játszótársaivá, 
védelmező és segítő barátaivá. 
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A rendezők idősebb generációja 
a hatvanas évek 
filmművészeti lendületében 

Fábri Zoltán: Bolond április (1957) 
I.: Karinthy Ferenc művéből F.: Szécsényi Ferenc 

Karinthy Ferenc és Thurzó Gábor 
Játékfilm 
Gidát (Mensáros László) egyetemi társai egy csinos, fia
tal özvegyasszonnyal (Krencsey Marianne) ismertetik 
össze. A fiatal fiú azonnal beleszeret az asszonyba. 
Megbeszélik, hogy hét végén a fiú leutazik az özvegy 
házába. Mindketten várják a kalandot, de a háziasszony 
túlzó gondossága mindent elront. Bőséges vacsorával 
annyira teletömi a fiút, hogy az rosszul lesz, s a kaland 
természetesen elmarad. Másnap visszamegy az asszony
hoz, de akkor éppen az udvarló van ott látogatóban, s a 
fiú nem mer bemenni, összetörve indul Pestre, de a 
hajón megismerkedik egy szerelmében csalódott 
lánnyal és udvarolni kezd neki. 

Fábri Zoltán: Édes Anna (1958) 
í.: Kosztolányi Dezső művéből F.: Szécsényi Ferenc 

Bacsó Péter, Fábri Zoltán 
Játékfilm 
A történet 1919-ben, a Tanácsköztársaság bukása után 
játszódik. Édes Anna (Törőcsik Mari) elszegődik min
denesnek Vizy méltóságosékhoz. Vizyné (Mezey Má
ria) büszke magára, hogy a szorgalmas lánnyal milyen 
jó vásárt csinált: ennek ellenére nem veszi emberszám
ba. Az asszony unokaöccse (Fülöp Zsigmond) megkör-
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nyékezi Annát, az hálás a szép szavakért, s odaadja 
magát a fiúnak. Állapotos lesz, de a fiatal úr otthagyja. 
Egy díszvacsorán meghallja, amint szerelme az egyik 
vendég hölgy fülébe ugyanazokat a szerelmes szavakat 
súgja, mint az övébe. A megaláztatások, a fájdalom, a 
keserűség végképp kibillenti egyensúlyából és még azon 
az éjjelen megöli a Vizy házaspárt. 

Fábri Zoltán: Dúvad (1959) 
í.: Sarkadi Imre művéből F.: Szécsényi Ferenc 

Fábri Zoltán 
Játékfilm 
Ulveczki (Bessenyei Ferenc) „dzsentri virtus" szerint élő 
nagygazda: féktelen természetű, mindent megszerez, 
amit akar. Erővel szeretőjévé teszi Zsuzsit (Medgyesi 
Mária), s mikor megunja, túlad rajta. Zsuzsi később 
férjhez megy régi pajtásához, Gál Jánoshoz (Bitskey 
Tibor). Megértésben és szeretetben élnek. Amikor a fa
luban megalakul a téesz, Ulveczki is belép, de képtelen 
beilleszkedni a közösségbe. Találkozik Zsuzsival és el
határozza, hogy újra elcsábítja. Gál János verekedésre 
kényszerítené feleségéért, s Zsuzsi, hogy férje életét 
megmentse, agyonlövi Ulveczkit. 

Fábri Zoltán: Két félidő a pokolban (1961) 
I.: Bacsó Péter F.: Szécsényi Ferenc 
Játékfilm 
Az Ukrajnában állomásozó munkásszázadnál Ónódit, a 
hajdani híres futballistát (Sinkovits Imre) azzal bízzák 
meg, hogy állítson össze munkaszolgálatos társaiból 
egy csapatot, amely Hitler születésnapján majd meg-
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mérkőzik egy német futballcsapattal. Reménytelen do
lognak látszik a teljesen elgyengült emberekből vala
mirevaló csapatot összeállítani, de a parancsnak enge
delmeskedni kell. Folynak az edzések, és a lazább fel
ügyeletet kihasználva a kommunista Rácz (Molnár Ti
bor) vezetésével szökést kísérelnek meg, de elfogják 
őket. A szökni próbált csapatot kegyelem ígéretével 
kényszerítik a meccs végigjátszására, és biztatják a vesz
tésre. Ennek ellenére a mérkőzésen az elgyengült embe
rek szinte szárnyakat kapnak, sorra lövik a gólokat a 
jóltáplált német csapat kapujába — a kivezényelt mun
kaszolgálatosok lelkesítő biztatásai közepette. így a 
mérkőzés egy kisebbfajta németellenes lázadássá válik. 
A német ezredes ezt látva a pályán löveti le a győztes 
magyar csapat tagjait. 

Fábri Zoltán: Húsz óra (1965) 
í.: Sánta Ferenc művéből F.: Illés György 

Köllő Miklós 
Játékfilm 
Riporter járja végig a falut, s a beszélgetések rövid ideje 
alatt feltárul előtte húsz év története: a valamikor kö
zös sorsú négy barát történetén keresztül. Elnök Jóska 
(Páger Antal) és Balog Anti (Görbe János) valaha elvá
laszthatatlanok voltak: a falu átalakulásának sok bukta
tóval terhes évei mégis úgy hozzák, hogy Anti fegyvert 
fog Jóskára 1956-ban. Az elvakult Varga Sándor 
(György László) pedig le is lövi barátját, Kocsis Bénit 
(Szirtes Ádám). A főszereplők és a falu más lakóinak (a 
kulákfiú, az orvos, a gróf, az egyéni gazda stb.) sorsán, 
gondolatain keresztül feltárul a falu fejlődésének el-
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lentmondásokkal és tragédiákkal terhes, de végül is 
előrevivő útja. 

Fábri Zoltán: Utószezon (1966) 
í.: Rónay György művéből F.: Illés György 

Szász Péter 
Játékfilm 
Nyugdíjasok egy társasága unalmában elhatározza, 
hogy megtréfálja a társaság egyik tagját, Kerekes nyu
galmazott gyógyszerészt (Páger Antal). A megyei fő
kapitány nevében „igen fontos ügyben" beidézik más
napra. Nem is sejtik, hogy a tréfa milyen válságot idéz 
elő Kerekesben, akit évtizedek óta gyötör az a tudat, 
hogy II. világháborúban rendőrkapitány ismerőse az ő 
elszólása nyomán vitette el a zsidó Szilágyiakat, akik
nek patikájában ő is dolgozott. Ráadásul a patikát ki
utalták az árja Kerekesnek. A barátok másnap látják, 
hogy mennyire felindult, s meg akarják mondani neki a 
valóságot. Kerekes követeli, hogy valóban komolyan 
tárgyalják le az ügyét, hiszen a társaságban egy nyugal
mazott bíró is van. Kerekes elhatározza, hogy véget vet 
életének. A társaság zsidó tagja, az öreg Lauffer rántja 
vissza a robogó vonat elől. 

Herskó János: Vasvirág (1958) 
í.: Gelléri Andor Endre művéből F.: Szécsényi Ferenc 

Köllő Miklós 
Játékfilm 
Pettersen István munkanélküli kelmefestő (Avar Ist
ván) egy óbudai grundon épít magának barakkot. Meg
ismerkedik Verával (Törőcsik Mari), aki arról álmodo-
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zik, hogy táncosnő lesz. A lány mosodában dolgozik, s 
főnöke, Weiszhaupt úr (Várkonyi Zoltán) már régen 
szemet vetett rá. Verát a nyomortól való félelem végül 
Weiszhaupt úr karjába kergeti. Pettersen is a mosodá
ban kap állást, itt találkozik újra a lánnyal. Egy este, 
viskójába hazatérve ott találja Verát, aki újból hozzá 
menekült. De Pettersennek így már nem kell, s csak a 
lány távozása után érti meg, hogy Vera egyedül őt sze
rette. 

Herskó János: Két emelet boldogság (1960) 
í.: Bencsik Imre, Forgács János F.: Forgács Ottó 
Játékfilm 
A film egy újonnan épült kétemeletes ház lakóiról szól, 
akik mind fiatal házasok. Különböző családok problé
máival ismerkedünk meg. Birkáséknál (Káló Flórián, 
Dómján Edit) az asszony hivatásérzetének a háztartás 
látja kárát, Korbuszéknál (Szabó Gyula, Csűrös Karo
la) a mama (Pártos Erzsi) soha nem hagyja kettesben a 
fiatalokat, Albertet (Garas Dezső) megcsalja a felesége 
(Krencsey Marianne), Siposék (Avar István, Vetró Mar
git) korai gyereket várnak, Farsangéknál (Mécs Károly, 
Törőcsik Mari) nincs egyetértés. Lassanként azonban 
megoldódnak a nehézségek. 

Herskó János: Párbeszéd (1963) 
í.: Herskó János „ T11, ^ .. 
Játékfilm F.: Illés György 
A koncentrációs tábort túlélő Barna Judit (Semjén 
Anita, Békés Rita) és az 1945 előtt illegális pártmunkát 
végző Horváth László (Sinkovits Imre) a felszabadulás 
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után ismerkednek össze, s hamarosan összeházasodnak. 
A személyi kultusz eseményei az ő életükbe is beleszól
nak: László hamis váddal börtönbe kerül. Judit — bár 
igyekszik helytállni — elbizonytalanodik, és felújítja 
kapcsolatát régi szerelmével, Kocsis Sándorral (Sztan-
kay István). László kiszabadul, rehabilitálják, de a há
zaspár nehezen találja meg a régi kontaktust, ezért kü
lön élnek tovább. Az ellenforradalom kijózanító esemé
nyei után, 15 év elteltével találkoznak újra, és hosszú 
párbeszédben mondják el szenvedéseik és egymásra ta
lálásuk történetét. 

Herskó János: Szevasz, Vera (1967) 
í.: Soós Magda művéből F.: Zsombolyai János 

Bíró Zsuzsa, Herskó János 
Játékfilm 
A vakációban a gimnazista Vera (Neményi Mária) diák-
táborba indul. Mivel a szomszédos gazdaság vezetőjé
nek munkaerőgondjai vannak, Vera a lányok nevében 
elvállalja, hogy segítenek. A táborparancsnok megha
ragszik Verára, s egy indulatos mozdulata következté
ben a lány megsérül és kórházba kerül. Már másnap 
távozhat, s találkozik a kórházban megismert, nagy
beteg Terus nénivel (Horváth Teri), aki lánya esküvőjé
re kiszökött a kórházból. Vera elkíséri az asszonyt, és 
részt vesz a lakodalomban. Másnap hirtelen ötlettel a 
tábor helyett Gyurkához, szerelméhez (Bálint Tamás) 
utazik, s vele tölti az éjszakát. A felnőttek világában 
tett kirándulás után érkezik meg — gazdagabban — a 
Zebegényben nyaraló család békés körébe. 
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Bacsó Péter: Nyáron egyszerű (1963) 
í.: Bacsó Péter F.: Vámos Tamás 
Játékfilm 
A film fiatalokról szól, egy házasság problémáit veti 
fel. A 16 éves Kati (Laurentzy Mária) és a 22 éves 
Sándor (Tóth Bence) a felnőttekkel és környezetükkel 
dacolva házasságot kötnek. Úgy érzik, építhetnek min
dennél erősebb érzelmeik szilárdságára. A szerelem, a 
nyár a hangulatos csónakházban egyelőre bizakodóvá 
teszi őket, és remélik, ha eljön a tél és vele az élet 
komolyabb problémái — a kölcsönös szeretet és a meg
értés akkor is megoldást jelent majd számukra. 

Bacsó Péter: Szerelmes biciklisták (1965) 
í.: Bacsó Péter F.: Illés György 
Játékfilm 
Három pesti fiatal, András, a most végzett tanár (Or
bán Tibor), öccse Bence, a műszerész (Uri István) és 
Albert, a művész (Tahi Tóth László) nyári szünidőre 
kerékpáron a Balatonra utaznak. Gondtalanul vándo
rolva, kalandokat keresve akarják tölteni a nyarat. 
András megismerkedik Eszterrel (Káldi Nóra), udvarol
ni kezd neki, de megriad attól, hogy a lány komolyan 
veszi kapcsolatukat, és visszakozik. Később döbben rá, 
hogy ez számára is több volt futó kalandnál, de ekkor 
már a megbántott lány utasítja vissza. 
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Bacsó Péter: Nyár a hegyen (1967) 
1.: Bacsó Péter, Zimre Péter F.: Zsombolyai János 
Játékfilm 
Komora a festő (Pecsenke József), Mari a fiatal tanárnő 
(Gyöngyössy Katalin) és Szabó doktor (Mensáros 
László) megveszik egy volt internálótábor épületét, és 
ott rendezkednek be. Mari és Komora között viszony 
szövődik, összetalálkoznak a közelben nyaraló Veszeli-
vel (Tomanek Nándor). Szabó és Veszeli régi ismerő
sök: Szabó a foglya, Veszeli a parancsnoka volt a haj
dani tábornak. A beszélgetésekben kirajzolódik az ár
tatlanul elítélt doktor gazdag egyénisége, s Mari bele
szeret. Szabó elhárítja a lány érzelmeit, mégis összetű
zésre kerül a sor a féltékeny Komorával. Végül feloldó
dik a feszült helyzet. 

Kovács András: Nehéz emberek (1964) 
F.: Vagyóczky Tibor 
Dokumentumfilm (hosszú) 
A Népszabadság „Lehet-e nálunk érvényesülni" című 
ankétjából kiindulva a rendező olyan — a népgazdaság
nak hasznos — találmányok nyomába ered, amelyek 
bevezetése egyáltalán nem, vagy csak igen sok nehézség 
árán történt meg. A feltalálókkal készített interjúk és a 
különböző szakemberek, hivatali vezetők szavai nyo
mán feltárul az a nehéz út, amelyet a feltalálók — iga
zuk tudatában — emberfeletti erővel bejárnak az ügy
intézés elavultsága miatt. 
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Kovács András: Ma vagy holnap (1965) 
í.: Kovács András F.: Vagyóczky Tibor 
Dokumentumfilm 
A film Zalotay Elemér ún. szalagház terve körüli vitába 
kapcsolódott bele. Megszólaltatta a lakókat, a szak
embereket. Bemutatta a különböző építési törekvése
ket és hangsúlyozta a változás szükségességét. 

Kovács András: Két arckép (1965) 
í.: Kovács András F.: Vagyóczky Tibor 
Portréfilm 
Schaár Erzsébet készíti Psota Irén mellszobrát. Közben 
a megformálás nehézségeiről beszél: arról, hogy milyen 
nehéz Psota Irén sokszínű egyéniségét, s a mögötte hú
zódó jellemet megjeleníteni. A szobormintázás képeivel 
párhuzamosan Psota Irént látjuk az öltözőben, ének
órán, a színpadon különböző szerepekben, a magán
életben, s halljuk a közönség egyes képviselőinek elis
merő nyilatkozatait művészetéről. Kováccsal való inter
jújában maga is beszél művészi fejlődéséről. Majd el
készül a szobor, két változatban is. Schaár Erzsébet 
megfogalmazza kételyeit a szobor fogadtatását illetően, 
aztán ifjú nézőket látunk, akik összehasonlítják a két 
szobrot. 

Kovács András: Hideg napok (1966) 
í.: Cseres Tibor művéből F.: Szécsényi Ferenc 

Kovács András 
Játékfilm 
1942 januárjában Bácskában 3309 embert gyilkoltak 
meg minden vizsgálat, bírósági eljárás vagy ítélet nél-
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kül. A felelősök bűnösségét már 1943-ban megállapí
totta a Katonai Bíróság, a fővádlottak azonban az ítélet 
elől Németországba szöktek. Az újvidéki vérengzés 
ügye 1947-ben a Népbíróság elé kerül. Négy fogoly vár 
egy cellában a tárgyalásra: Büky százados (Latinovits 
Zoltán), Tarpataki főhajónagy (Darvas István), Pozdor 
zászlós (Szilágyi Tibor) és Szabó tizedes (Szirtes 
Ádám). Egymást és magukat gyötrő beszélgetéseik so
rán felelevenednek az újvidéki tragikus napok esemé
nyei, amelyeknek ugyan nem főszereplői, hanem szem
befordulni nem merő részesei, nem közvetlen, hanem 
közvetett végrehajtói voltak, s így mind a négyen elő
idézői egy egyéni tragédiának: Büky felesége (Bara 
Margit) halálának. A beszélgetések mozaikjából össze
álló kép az emberi felelősség kérdéseit boncolgatja. 

Kovács András: Falak (1967) 
í.: Kovács András F.: Illés György 
Játékfilm 
Ambrus Lászlót, a tervezőintézet tehetséges mérnökét 
(Latinovits Zoltán) felfüggesztik állásából, mert egy ex
portra szánt cikk konstrukciós hibáira nyíltan felhívta 
a figyelmet. A vezérigazgató (Mensáros László) úgy 
fogja ezt fel, mint vezetői tekintélye elleni akciót. 
Ambrus közvetlen főnöke, Benkő (Gábor Miklós) Pá
rizsban tartózkodik, itt értesül a fegyelmi ügyről, 
amelyben hazaérkezése után neki is állást kell foglalnia. 
Egy Párizsban élő disszidens barátjával vitatkozva gon
dolkodik hangosan maga is erről az ügyről és általáno
sabb vonatkozásairól. Közben Ambrus is baráti társa
ságban tölt egy estét, ahol a beszélgetések a mai értel-
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miséget izgató problémákról folynak. Benkő hazaérke
zik. Felesége (Bánki Zsuzsa) és a megalkuvó öreg igaz
gató (Rádai Imre) megpróbálják lebeszélni a beavatko
zásról, fiatal sógornője (Tóth Judit) azonban egyenesen 
a szemére hányja, hogy eddig késlekedett. Benkő végül 
úgy 4pnt, hogy Ambrus mellé áll, és ha kell, helyette is 
elmondja a vádbeszédet. 

Új a rövidfilmben 

Homoki Nagy István: 
Gyöngyvirágtól lombhullásig (1952-53) 
í.: Homoki Nagy István F.: Homoki Nagy István 
Természetfilm 
A film a gemenci ártéri vadrezervátum állatainak életét 
mutatja be, tavasztól őszig. Megismertet az ott élő álla
tok szokásaival, tulajdonságaival. Tanít és - szép fel
vételeivel — szórakoztat, gyönyörködtet is. 

Homoki Nagy István: Cimborák -
Hegyen-völgyön II. rész (1960) 
í.: Homoki Nagy István F.: Homoki Nagy István 
Játékfilm állatszereplőkkel 
A film egy magyar vizsla, egy tacskó és egy héja ka
landjainak története. Véletlenül elszakadnak gazdájuk
tól, s a hosszú vándorlás során töméntelen kalandba 
keverednek. Állandóan segítik egymást, de más állato
kat is: a vizsla pl. megment egy bárányt a sas elől. A 
tacskónak társat találnak: megszületnek a kiskutyák. 
Külön-külön mindhárman fogságba esnek, de megmen-
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tik egymást. Egy kislányt kimentenek a cirkuszból ki
szabadult gepárd karmai közül. Végül visszatalálnak 
gazdájukhoz, az erdészhez. 

Takács Gábor: Aranymetszés (1963) 
í.: Takács Gábor F.: Vancsa Lajos 
Népszerű-tudományos film 
Az aranymetszés szabálya megtalálható a természet
ben, a fák, növények levelein, növekedésében, az em
beri test arányaiban, s a művészi alkotásokban is. A 
rendezői ötlet segít a különböző művészetek (építészet, 
szobrászat, festészet, zene) és különböző korok művé
szetének egybevetésében, a művészi alkotások közös 
vonásainak kiderítésében," a „miért szép" megválaszolá
sában. 

Vadász János: Nyitány (1964) 
I.: Vadász János F.: Vadász János 
Népszerű-tudományos film 
Költemény az élet születéséről — Beethoven Egmont 
nyitányának kíséretével. Az élet kialakulásának folya
matát mutatja meg egy csirkeembrió fejlődésén keresz
tül mikroszkópfelvételeken, egészen addig, amíg fel
pattan a tojás héja. 

Kollányi Ágoston: örök megújulás (1965) 
í.: Kollányi Ágoston F.: Vancsa Lajos 
Természetfilm 
Az egész élővilág legyőzhetetlen törvénye a szaporodás, 
az utódokról való gondoskodás, az élet továbbvitelének 
ösztöne. Nemzedékről nemzedékre utódok váltják az 
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elődöket. Erről szól a film, bemutatva a folyamatot az 
egész élővilágban: a legegyszerűbb növényektől a leg
hatalmasabb növényóriásokig, az egysejtűektől az em
lősökig, az Északi-Sarktói a Déli-Sarkig. 

Lakatos Vince: Bocskoromon van egy szák (1967) 
1.: Lakatos Vince F.: Herskó Anna 
Portréfilm 
Egy kihalófélben lévő szakma egyik utolsó képviselőjé
ről, egy öreg bocskorkészítőről szól a film. Az öreg 
mesél az életéről, szakmájáról, jelenlegi helyzetéről, 
majd kijelenti: addig csinál bocskort, amíg él, s addig 
él, amíg bocskort csinál. 

Ventilla István: Csoda (1963) 
í.: Ventilla István F.: Ventilla István 
Etűd 
Hangulatot visszaadva-teremtve a városi hajnalt, a szén
hordást, majd a víznyitást és a feltörő utcai vízoszlop 
csodálkozó-bámuló közönséget mutatja a film, közvet
lenül ábrázolva, nagyrészt ellesett képek segítségével. 
Mindezt a finom emberi reagálások megmutatásának 
érdekében. 

Sára Sándor: Egyedül (1964) 
í.: Sára Sándor F.: Sára Sándor 
Dokumentumfilm 
Az egyedüllét, a magány szomorúsága, kilátástalansága, 
embertelensége jelenik meg a filmben. A magány ter
mészetrajza, a társadalmi gondoskodás személytelen
sége és az egyén érzelmi szükséglete között feszülő el-
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lentétek tárulnak fel, például a szociális otthon szeretet
éhes öregjeinek képeiben. 
Nádasy László: Éva A 5116 (1963) 
I.: Rózsa László, Nádasy László F.: Sára Sándor 
Dokumentumfilm (hosszú) 
Éva Krcz Krakkóban élő orvostanhallgató elhatározza, 
hogy megkeresi háborúban elvesztett szüleit. Tetovált 
száma azt mutatja, hogy Magyarországról deportálták. 
Az itt megjelenő újságokban közölt hírre és fényké
pekre rengetegen reagálnak. Többen „felismerik" Évá
ban elvesztett gyermeküket, akit még mindig visszavár
nak, akinek fényképét még mindig féltve őrzik és ösz-
szehasonlítják a jelentkező lánnyal. A tudományos 
vizsgálatok eredményei szerint Éva nem találja meg 
hozzátartozóit, az emberek azonban továbbra is ragasz
kodnak „felismerésükhöz". Meg nem történtté próbál
ják tenni ezzel is tragédiájukat, enyhíteni a soha be 
nem gyógyuló sebeket. 

Szemes Marianne: Válás Budapesten (1964) 
í.: Fedor Ágnes F.: Szabó Árpád 
Dokumentumfilm (hosszú) 
A film a Markó utcai bíróság bontóperi tárgyalásaira 
viszi el a nézőt. Az egyre gyakoribb válások okaira vilá
gít rá egy-egy konkrét eset bemutatásával: alkoholiz
mus, éretlen fejjel kötött házasság, igazgató férj mellett 
elmaradt asszony szerepelnek tipikus válási okként. 
Szomorú sorsok, felbomlott emberi kapcsolatok, ke
serű percek elevenednek meg előttünk. 
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Gábor Pál: Aranykor (1963) 
í.: Gábor Pál F.: Kenyeres Gábor 
Rövid játékfilm 
Nyáron, vízparton játszódik a történet. Szereplői: egy 
idősebb (Timár Éva, Benkő Gyula), egy fiatal (Handel 
Edit, Pintér György) pár és egy egyedülálló férfi (Kál
mán György), aki valaha az asszonyhoz tartozott. Most 
is az ő vendégük, de szemmel láthatóan jobban vonzó
dik a fiatal lányhoz, nemcsak annak fiatalsága, hanem 
életkedve, frissesége, nyíltsága miatt. A filmben tulaj
donképpen nem „történik" semmi, az asszony kitörési 
kísérletétől eltekintve. Az aranykor az ifjúság, a tiszta 
szenvedélyek kora, amikor az ember még nem ismeri a 
megalkuvást, a beletörődést. A film az elkényelmese
dés, a testi-lelki elernyedés ellen szól a két pár magatar
tásának, életmódjának párhuzamba állításával. 

Reisenbüchler Sándor: Egy portré századunkból (1965) 
1.: Reisenbüchler Sándor F.: Klausz Alfréd 
Kísérleti film 
A film egy ember — a rendező — életéről vall az asszo
ciációk, a külvilágból érkező benyomások felsorakozta
tásával. Nem elbeszélő jellegű: belső érzelmi világot tár 
a néző szeme elé: hangulatok láncolatára épül. Az em
ber élete arca változásain keresztül elevenedik meg 
előttünk, a gyermekkortól a férfikorig. 
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Huszárik Zoltán: Elégia (1965) 
í.: Huszárik Zoltán F.: Tóth János 
Elégia 
Az ember és múltjának viszonya, a felejtés kegyetlen
sége, az elmúlás fájdalma jelenik meg a filmben. A film 
bemutatja, hogy az ember valamikor nélkülözhetetlen 
segítőtársai, a lovak ma már mind jobban feleslegessé 
válnak: csak dicsőségük és emlékük marad fenn. 

Kezdi Kovács Zsolt: Egy gyávaság története (1966) 
í.: Kezdi Kovács Zsolt F.: Zsombolyai János 
Rövid játékfilm 
Egy fiatal geológus (Bujtor István) szakmai értekezletre 
igyekezve autóversenyt vív régi barátjával, egykori sze
relme férjével. A barát szerencsétlenség áldozata lesz, s 
a tragikus hírt a geológusnak kellene megvinnie a fele
ségnek (Halász Judit). Az értekezleten találkozik is az 
asszonnyal, de nem meri megmondani a hírt. Lelki
ismerete is furdalja, sajnálja is az asszonyt. Egyre gyen
gülő szándékát, gyávaságát érvekkel magyarázgatja ma
gának, de ő maga sem hiszi el az önigazolást. Erről a 
vívódásról szól a film. Végül rádöbben, hogy az elmu
lasztott cselekvés miatt lelkiismeretfurdalása most már 
sohasem fog megszűnni. 

Elek Judit: Meddig él az ember? (1967) 
í.: Elek Judit F.: Ragályi Elemér 
Dokumentumfilm (hosszú) 
A film két részből áll: az elsőben (Az öreg) egy öreg
ember negyven évi munka után nyugdíjba megy. Ott
hon nehezen találja a helyét. A munkahelyen hamar 
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elfelejtik, megszokják, hogy nincs. A második részben 
(A fiú) egy gyermekember munkába állásának első 
mozzanatait látjuk: édesanyjával érkezik vidékről Pest
re, elfoglalja helyét a munkásszálláson, orvosi vizsgála
ton vesz részt, majd a műhelyben a mester rövid ma
gyarázata után maga is kalapácsot vesz kezébe, s még 
kissé bizonytalanul és gyakorlatlanul — dolgozni kezd. 

Macskássy Gyula—Várnai György: Ez nálunk lehetetlen 
(1965) 

í.: Macskássy Gyula, F.: Neményi Mária 
Várnai György 

Rajzfilm 
Történet az önzésről, a bürokráciáról. A munkás saját 
házát építi a közös anyagból. Az ellenőrzés hanyagsága 
miatt nem lepleződik le. Mindez azonban megbosszulja 
magát: a felépült ház összedől és maga alá temeti a 
csaló házát is. 

Macskássy Gyula—Várnai György: 
Tíz deka halhatatlanság (1966) 
í.: Várnai György F.: Neményi Mária 
Rajzfilm 
Egy szárnnyal született ló (Pegazus) története: a 
„normális" lovak kitaszítják maguk közül. Le akarja 
tépni a szárnyát, de nem sikerül. Ekkor a madarakhoz 
szeretne tartozni, de azok sem fogadják be. A lóverse
nyen sem válik be, pedig ő fut leggyorsabban, de a 
fogadók igazi lovat akarnak. Cirkuszban lép fel, de le
dobja takaróját és szárnyalni kezd. Kidobják. Egy sze
neshez szegődik el, húzza a kocsiját, aztán egy madár-

643 



gyűjtő veszi meg, kényezteti, de kalitkában tartja. Ezt 
nem bírja, és megszökik. A hadseregnél sem válik be. 

Egy fiatal költő ül a szobájában és gyötri magát az 
alkotással. Pihenésképpen sétálni megy. A hentesüzlet 
kirakatában meglátja a szárnyas lóból készített virslit. 
A költő megveszi, megeszi — és nagy lendülettel dol
gozni kezd. 

Csermák Tibor: A holdhorgász (1964) 
í.: Sziráky Judit F.: Harsági István, Henrik Irén 
Rajzfilm 
Egy kisfiú álmodik: a szél elviszi egy öregember kalap
ját, egy léggömböt és egy madarat. Mindezt a gonosz 
Holdhorgász gyűjti össze. A kiszabadításukra induló 
kisfiút is elfogja, de annak végül sikerül megszaba
dulnia. A szél elül, a kisfiú visszatért képzeletbeli ka
landjaiból. 

Nepp József: Holnaptól kezdve (1963) 
í.: Nepp József F.: Neményi Mária 
Rajzfilm 
Humorral és iróniával mutatja be az emberi gyengesé
get, a „holnaptólkezdve"-fogadkozásokat. A szereplő 
emberke a képeslapban izmos, daliás súlyemelőt lát, és 
elhatározza, hogy ő is ilyen lesz. Súlyokat vásárol, meg
próbálja felemelni, aztán mind tovább és tovább halo
gatja a gyakorlatozást. Végül leszedi a súlyokat és büsz
kén emelgeti a rudat, amin a súlyok voltak. Elhiteti 
magával, hogy teljesítménye ugyanakkora, mint a ké
pen látott sportolóé. 

644 



Nepp József: öt perc gyilkosság (1966) 
í.: Nepp József F.: Nagy Csaba, Neményi Mária 
Rajzfilm 
Az egyre növekvő krimi iránti igényt gúnyolja azzal, 
hogy öt percen keresztül csak gyilkosságot, mégpedig a 
legváltozatosabb gyilkolási módokat mutatja. Megjele
nik két ember, s az egyik megöli a másikat. Majd jön a 
harmadik, s az megöli a másodikat. És így tovább: kés
sel, méreggel, pisztollyal, kötéllel, ijesztgetéssel stb. Vé
gül a megjelenő rendezőt is megölik, s kezdődik az 
egész elölről. 

Mata János: A szabály az szabály (1964) 
í.: Mata János F.: Neményi Mária, Jávorszky László 
Rajzfilm 
Példázat arról, hogy az önkényes erőszakkal nehéz 
szembeszállni. Egy kis embernek, aki mindig pontosan 
betartja a szabályokat, egy nagy ember állja útját. A kis 
ember nem tud tovább haladni. Végül átjut a palánkon. 
Ekkor — csak gondolatban — fellázad. 

Mata János: Madár (1966) 
f.: Mata János F.: Harsági István 
Rajzfilm 
A kispolgár görcsös félelméről szól a film. Egy fényké
pész szeretné lefényképezni a HIRES EMBER semati
kus szobrát, de sehogysem sikerül neki. Hol egy öreg
ember zavarja meg, hol madarak szállnak a szobor fejé
re. Végül sikerül, de a szobrot beállványozzák és le
bontják. A fényképész pedig sietve megsemmisíti a fel
vételt. 
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Cseh András: A tapéta nem minden (1964) 
í.: Komlós János F.: Neményi Marcel 
Rajzfilm 
Régi tapétaminták között egy idősebb férfi emlékezik 
gyermekkorára, első szerelmére. Megjelenik a modern 
nő típusa, a férfi jelenlegi eszményképe. Ö is modern 
akar lenni, divatos táncot táncolni, de a nő alaposan 
megtáncoltatja. S élete továbbra is ilyen, mert a divat
hoz igazodik. 

Réber László: Eldorádó (1965) 
I.:Réber László F.: Klausz Alfréd 
Rajzfilm 
A technika vívmányai (az autók, a gépek) eleinte az 
emberek kényelmét szolgálják, de ha eszközből céllá, 
az emberi élet egyetlen tartalmává válnak, akkor elide
genedéshez, az emberi kapcsolatok elsivárosodásához 
vezetnek. 

Kovásznai György: Tükörképek (1964) 
I.: Kovásznai György F.: Klausz Alfréd 
Rajzfilm 
Egy kutya és egy macska kézenfogva mennek a mú
zeumba. Sorra járják a képeket, amelyek mind kutyát 
és macskát ábrázolnak. Végül eljönnek a múzeumból, 
leszaladnak a vízpartra, és megnézik tükörképüket a 
vízben. 
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Kovásznai György: Átváltozások (1964) 
F.: Klausz Alfréd 
Animációs film 
A film bevezető szövege: „Ez a film nem több, mint 
egyetlen mozgásba hozott festmény. A színek nyugta
lanul és szüntelenül keresik azt az összhangot, amely a 
legteljesebben tolmácsolhatja a festői gondolatot. Egy 
férfi és egy nő portréjának sajátos mozgását mutatjuk, 
kutatván viszonyukat egymáshoz és a környező világ
hoz." 

Kovásznai György: Hamlet (1967) 
í.: Shakespeare 
Arany János fordítása F.: Kiss Lajos 
nyomán: Kovásznai György 
Rajzfilm 
Az alkotó a filmről: „A shakespeare-i mű grafikai esz
közökkel sűrített mini-változatát készítettem el. A drá
ma érzelmi túlfűtöttségére, az őrültet megjátszó Ham
let ironikus vonásaira helyeztem a súlyt. Groteszkbe és 
karikatúrába hajló, modern tiszteletadás ez. Főhajtás a 
klasszikus hamleti színpad soha el nem avuló lehetősé
gei előtt." 

Imre István: Babák és bábuk (1962) 
í.: Imre István F.: Jávorszky László 
Bábfilm 
Babák és bábuk szerepe az emberiség történetében, a 
művészetben, az egyéni élet fejlődésében. Az embert 
élete különböző szakaszaiban elkíséri a játék, amely 
lehet unaloműző, szórakoztató dísztárgy, de lehet — 
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mint a sakkfigurák - az észtoma, a tartalmas szórako 
zás eszköze is. A bábuk más szerepet is játszottak az 
ember életében: a vallásokban az istent szimbolizálták. 
A baba a gyerekek kedvenc játéka, embernemesítő, 
ügyesítő hatása ismeretes. De a film utal arra is, milyen 
veszélyes lehet, ha az ember felnőtt korában játéknak 
tekinti a többi embert és háborúsdit, játszik" velük. A 
bábuknak a művészetben is volt és van szerepük, pél
dául a bábjátékokban. 

Imre István: Hobby (1966) 
1.: Imre István F.: Barcs Sándor 
Bábfilm 
A film hőse futószalagon dolgozik, lakatokat gyárt, de 
még munka közben is hobbyjáról, a lepkegyűjtésről áb
rándozik. Abban nem ismer fáradságot, akadályt. Gyö
nyörű lepkegyűjteményét végül múzeummá alakítják, 
most már hivatalos foglalkozása a lepkegyűjtés. Ekkor 
azonban újra hobbyra van szüksége: látogatóinak büsz
kén mutogatja saját készítésű lakatgyűjteményét. 

Foky Ottó: Ellopták a vitaminomat (1966) 
í.: Nepp József F.: Tóth János 
Bábfilm 
Krimi — tárgyakkal. Két gengszter, egy bokszkesztyű, 
meg egy kötött kesztyű elrabolják a befőttesüvegben 
őrzött, gyönyörű, piros almát. Rájuk tör az éjjeliőr 
(egy zseblámpa), és riasztja a rendőrséget (csavarhúzó, 
kalapács). Nyomozás, majd üldözés kezdődik — végül 
megverekednek és a gengsztereket ártalmatlanná teszik. 
A kisfiú boldogan játszik tovább az almájával. 
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zsebéből eltűnt a tárca. Első rémületében a lányra gon
dol, gyanú ébred benne, hogy hátha az lopta el. Együtt 
indulnak el újra a korábban már megtett úton a pénz 
keresésére, s a lány csak akkor döbben rá, hogy mit is 
gondolt róla a fiú, mikor a villamossínek mentén végül 
megtalálják a tárcát. A két fiatalt egymáshoz fűző érzés 
pillanatok alatt semmivé vált. 

Zolnay Pál: Hogy szaladnak a fák! (1966) 
í.: Módos Péter, Zolnay Pál F.: Szécsényi Ferenc 
Játékfilm 
A vakációzó Simon (Iglódi István) hirtelen elhatározás
sal elutazik a közeli községben lakó nevelőanyjához, 
Lina nénihez (Kiss Manyi). 11 éve járt nála utoljára. 
Arról sem tudott, hogy nevelőapja meghalt. Találkozik 
ott-tartózkodása során régi barátaival, megismerkedik 
egy hivatásáért lelkesedő agronómussal ( Koltai János), 
felidézi Lina nénivel a közös emlékeket, és meghallgat
ja az öregasszony életének eseményeit, gondjait. Egy 
búcsúra ;<= elkíséri, s ez nagy élmény Lina néninek. A 
boldog izgalom túlságosan megterheli öreg szívét — ha
zafelé menet meghal Simon karjaiban. Az elárvult ház
ban Simon, a ház örököse néhány apró tárgyat, emlé
ket egy zsákba gyűjt. Úgy határoz, hogy a sok emléket 
őrző házat nem adja el. 

Jancsó Miklós: A harangok Rómába mentek (1958) 
í.: Szilvási Lajos, Galambos Lajos F.: Somló Tamás 
Játékfilm 
1945-ben a dunántúli kisvároshoz közeledik a front. A 
gimnazistákat is kirendelik sáncot ásni. Egy alkalom-
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Foky Ottó: Bizonyos jóslatok (1968) 
í.: Nepp József F.: Tóth János 
Bábfilm 
Tudományos fantasztikus paródia. Egy távoli bolygó 
lakói megállapítják, hogy a Föld lakói elpusztultak. A 
jóslat ellenőrzésére űrhajót indítanak a Földre, amely 
éppen egy kertvendéglő asztalára száll le. Egy vacsora 
maradékait találják itt, s a nyomokból (kenyérhéjbői, 
halszálkából, cigarettacsikkből stb.) megállapítják, 
hogy a Föld lakói valóban kipusztultak. Ekkor megjele
nik a pincér, hogy összeszedje a maradványokat. A tá
voli bolygó apró űrutasainak erre is van magyarázatuk: 
a Földet ismét benépesítették az istenek. 

A rendezők fiatalabb generációja 
a hatvanas évek magyar 
filmművészetének lendületében 

Zolnay Pál: Eljegyzés (1959) 
í.: Fejes Endre F.: Tóth János 
Rövidjátékfilm 
Egy különös, zárkózott, társaitól különböző fiatal 
munkás (Bodrogi Gyula) magányos esti sétáján meg
ismer egy lányt (Berek Kati). A két fiatal rövidesen úgy 
érzi, hogy a véletlen örökre egymáshoz sodorta őket. A 
fiú boldogan dicsekszik el azzal, hogy jó munkája, ta
karékos életmódja folytán abban a helyzetben van, 
hogy családalapításra gondolhat, s megmutatja pénzzel 
tömött tárcáját. Boldogan, a holnap tervezgetésével vál
nak el egymástól. A fiú hamarosan észreveszi, hogy 
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A második epizódban Mihail, a szovjet katona 
(Apostol Karamitev) társaival együtt gondozásba veszi 
az árván maradt Miskát, majd papot szerez a csecsemő 
megkereszteléséhez. 

A harmadik epizódban Mihail és társai szabadulást 
visznek a színház pincéjében rejtőző színészeknek, s 
arra kérik őket, játsszanak nekik. Közben azonban lö
vés találja Mihailt. 

15 év múlva a felszabadulási ünnepségekre megérke
zik a felépült Mihail és boldogan ölelkezik össze a köz
ben felserdült Miskával (Cs. Németh Lajos). 
Jancsó Miklós: Halhatatlanság (1959) 
L: Jancsó Miklós F.: Somló Tamás 
Portréfilm 
Kísérleti film Goldman György emlékére. Nem életrajzi 
film, hanem emlékállítás minden fiatalon elpusztított, 
haladó művésznek. 

Jancsó Miklós: Az idő kereke (1961) 
I.: Jancsó Miklós F.: Szabó Árpád 
Dokumentumfilm 
öreg nénik népdalt és néptáncot tanítanak sokszoknyás 
kislányoknak, majd kuncogva figyelik, ahogy azok 
klottnadrágban és trikóban a tornaórán vesznek részt. 

Jancsó Miklós: Alkonyok és hajnalok (1961) 
1.: Jancsó Miklós F.: Herskó Anna 
Dokumentumfilm 
Az alkony: a tanya otthagyása, a hajnal: a beköltözés a 
faluba. A film elején egy megbéklyózott ló ficánkol, 
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mal véletlenül megmentik néhány kivégzésre váró fo
goly életét. Egyiküket, Janát (Magda Gabi) Péterek 
(Deák B. Ferenc) padlásán bújtatják. Péter bátyja, Ti
bor (Gábor Miklós) a gimnázium egyik tanára. Amikor 
parancs érkezik, hogy a fiúkat is be kell vetni a harcba, 
vállalja vezetésüket azzal a feltétellel, hogy öccsét nem 
hívják be. Péter azonban a többi fiúval együtt egy kö
zeli szigetre szökik, majd Tibor is utánuk megy. Félti a 
gyerekeket a megtorlástól, ezért rá akarja beszélni 
őket, hogy engedelmeskedjenek a parancsnak. A fiúk 
azonban szilárdan kitartanak elhatározásuk mellett, s 
ezt látva ő is velük tart. A fiúk védelmében a tábori 
csendőrökkel tűzharcba keveredik, s életét veszti. Meg
érkeznek a felszabadító szovjet katonák, s a fiúk csat
lakoznak hozzájuk. 

Három csillag (1960) 
Fó'rendező: Várkonyi Zoltán 
Rendezők: Jancsó Miklós, Wiedermann Károly, 
Várkonyi Zoltán 
í.: Galambos Lajos, Békés József, Várkonyi Zoltán 
F.: Hildebrand István 
Játékfilm 
A Magyarország felszabadulásáért folyó harc három 
epizódját örökíti meg a film. Az első epizód hőse Már
kus Imre (Gábor Miklós), akit a hadiüzemben elköve
tett szabotázsért halálra ítélnek, de a menekülés remé
nyét megcsillantva előtte, szeretnék elérni, hogy hábo
rús lelkesítő beszédet tartson sztrájkoló munkatársai
nak. Márkus viszont az összegyűlt embereket további 
ellenállásra biztatja: sortűz vet véget életének. 

651 



száguldani próbál. Majd a parasztcsalád összes holmijá
val szekéren elindul a falu felé. Traktor, aztán motor
biciklin utazó parasztok száguldanak el mellettük. Fel
tűnik a falu hidroglóbusza. A család beköltözik az új 
falusi házba, s a paraszt fájdalom nélkül nézi, hogyan 
rombolják le tanyáját. A film végén a ló béklyó nélkül, 
szabadon fut. 

Jancsó Miklós: Oldás és kötés (1963) 
I.: Lengyel József művéből F.: Somló Tamás 

Jancsó Miklós 
Játékfilm 
Járom doktor (Latinovits Zoltán) egy operációnál rá
ébred, hogy helyzete a világban tisztázatlan, nem tudja 
magáról, milyen ember, és hogyan éljen tovább. Tá
maszt keres először barátainál és szerelménél, majd ta
nyán élő idős édesapjánál. Nem talál, de a szülői ház, 
az átalakuló paraszti világ tisztasága számára is mércévé 
válik. A film ezt a tanulságot Bartók hangján mondja 
ki: „Csak tiszta forrásból!" 

Jancsó Miklós: így jöttem (1964) 
í.: Hernádi Gyula F.: Somló Tamás 
Játékfilm 
1945-ben játszódik a film. Jóska, a 17 éves diák (Ko
zák András) szovjet fogságba kerül. Egy romos tanyára 
vezénylik, ahol a fiatal szovjet katonával, a sebesült 
Koljával (Szergej Nikonenko) kell együtt dolgoznia. A 
két fiú kezdeti kölcsönös gyanakvása az együttlét során 
fokozatosan barátsággá alakul, az őr-fogoly viszony 
megszűnik. Amikor Kolja rosszul lesz, Jóska szovjet 
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egyenruhában próbál neki orvost keríteni, de mire oda
érnek, Kolja meghal. Jóska indul tovább, de az embe
rek — köztük azok, akik közül az orvost fegyverrel 
kényszerítette arra, hogy vele menjen Koljához — meg
verik és ledobják a vonatról. Jóska gyalog indul el. 

Jancsó Miklós: Szegénylegények (1965) 
í.: Hernádi Gyula F.: Somló Tamás 
Játékfilm 
1869-ben gróf Ráday Gedeon kormánybiztos megkezdi 
az ország közbiztonságának helyreállítását. Tevékeny
ségének egy része arra irányul, hogy felkutassa és ártal
matlanná tegye azokat a szegénylegényeket és betyáro
kat, akik a 48-as szabadságharcban Rózsa Sándor veze
tésével részt vettek. Az elfogottakat egy alföldi sánc
ban tartják. Szabályszerű ítélet itt nem születik. A ha
talom emberei a legkülönbözőbb kegyetlen lélektani 
módszerekhez folyamodnak az emberek megtörésére, 
árulásra késztetésére. Végül hathatós cselhez folyamod
nak Ráday emberei: nagyszabású újonctoborzást ren
deznek. Az egyik volt betyár hiszékenységét és büszke
ségét kihasználva felszólítják őt, válogassa ki a volt sza
badcsapat embereit az újoncok közül, mert ezekből kü
lön egységet alakítanak. Amikor együtt áll a csapat, 
kihirdetik Ferenc József ítéletét, s csendőrök veszik 
körül az imént még Kossuth-nótát éneklő legényeket. 
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Jancsó Miklós: Jelenlét (1965) 
I.: Hernádi Gyula F.: Kende János 
Etűd 
A régi zsinagóga híveit az üldözések elpusztították, a 
romos épületbe ma már csak két öreg bácsi jár el. Ök 
azonban továbbra is megtartják az ünnepeket, elvégzik 
a szertartásokat. 

Jancsó Miklós: Csillagosok, katonák (1967) 
í.: Hernádi Gyula, Georgij Mdivani, F.: Somló Tamás 

Jancsó Miklós 
Játékfilm 
1918 nyara. A fiatal szovjetország egész területén fo
lyik a polgárháború és megkezdődik az intervenció. A 
régi rend visszaállításáért kegyetlenül harcoló fehérek 
ellen a vörös katonákkal küzdenek a magyar interna
cionalisták is. Az egyik vesztes csata után László, a 
fiatal magyar önkéntes (Kozák András) elindul, hogy 
társaihoz csatlakozzék. Vörös katonákkal együtt a fe
hérek fogságába kerül, de kiszabadul. Egy másik ma
gyar fiúval, Istvánnal (Juhász Jácint) egy fehér katonai 
kórházban találkozik. Innen indul el titokban, hogy a 
körülzárt internacionalisták szabadulására felmentést 
vigyen. A kórházban megjelenő fehér katonák kegyet
lenül végeznek minden itt rekedt vörös katonával. Ma
roknyi vörös csapat rohama vet véget a vérengzésnek. 
A vörös csapat a folyó felé akar áttörni az ellenséges 
gyűrűből. Mikor ráébrednek, hogy a túlerővel szemben 
helyzetük kilátástalan, csatárláncba állva, a Marseil
laise-t énekelve menetelnek az ellenséggel szembe. Mire 
László és a vörösök odaérnek, életnek már nyoma 
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sincs. A fiatal magyar önkéntes megindultan tiszteleg 
az elesett hősök emléke előtt. 

Jancsó Miklós: Csend és kiáltás (1968) 
í.: Hernádi Gyula F.: Kende János 
Játékfilm 
Egy alföldi tanyán István, volt vöröskatona bujkál (Ko
zák András). A csendőrparancsnok (Latinovits Zoltán) 
tud erről, de nem emberségből adja hozzá beleegyezé
sét, hanem azért, hogy ezzel is éreztesse a hatalmát. A 
gazda, Károly (Madaras József) is vöröskatona volt. 
Rendőri felügyelet alatt áll. Öt is gyakran felhasználják 
a kommunisták elleni törvénytelen gyilkosságok nyo
mainak eltüntetésére. Feleségét (Drahota Andrea) és 
sógornőjét (Törőcsik Mari) rendszeresen a parancsnok
ságra rendelik a csendőrök szórakoztatására. István 
megpróbál kitörni a megaláztatások légköréből, de mi
után más választása nincs, a parancsnokságon tesz fel
jelentést arról, hogy Károly felesége édesanyját és fér
jét rendszeresen mérgezi arzénnal. Tudja, hogy ezzel 
saját sorsát is megpecsételi. A homokdűlőn a parancs
nok nagylelkűen fegyvert ad a kezébe, s öngyilkosságra 
szólítja fel. István lelövi a parancsnokot, majd szembe
fordul a csendőr puskájával. 

Gaál István: Pályamunkások (1957) 
í.: Gaál István F.: Sára Sándor 
Etűd 
Zenei építkezésű film. Egy auditív élményt — a pálya
munkások kalapácsolásának ritmusát - realizál lát
ványban. 
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Gaál István: Oda-vissza (1962) 
í.: Gaál István F.: Sára Sándor 
Dokumentumfilm 
Nyolcvanezer ember utazik minden hétvégén haza, fő
városi munkahelyéről családjához, sokszor az ország 
legtávolabbi részébe. Őket mutatja a film. 

Gaál István: Tisza. Őszi vázlatok (1962) 
í.: Gaál István F.: Sára Sándor 
Dokumentumfilm 
Bemutatja lírai, személyes impressziókban a Tisza jel
legzetességeit, a környezetében lévő tájakat, a vele kap
csolatban álló embereket. 

Gaál István: Sodrásban (1963) 
í.: Gaál István F.: Sára Sándor 
Játékfilm 
Tisza-parti faluban fiatalok vakációznak. Fürdés köz
ben egyikük vízbe fullad. A tragédia megdöbbenti a 
fiatalokat, egy eszmélési folyamat kiindulópontjává vá
lik. Mindegyikük vizsgálat alá veszi a környező világgal, 
a halott baráttal és a többiekkel való kapcsolatát, 
mindegyikükben felmerül az egymás iránti felelősség 
problémája. 

Gaál István: Zöldár (1965) 
í.: Gyöngyössy Imre, Gaál István F.: Herczenik Miklós 
Játékfilm 
A film az 50-es években játszódik, annak légkörét idézi 
fel. A szegényparaszti családból származó Ostoros Mar
ci (Tóth Benedek) ekkor kerül fel az egyetemre, a diák-
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élet pezsgésébe. Körülötte kavarognak az események: 
szerelmét (Dőry Virág) kizárják az egyetemről, polgári 
származású tanársegéddel folytatott viszonya miatt. 
Barátját, a megalkuvásokat nem ismerő DISZ-titkárt 
(Koncz Gábor) leváltják, sőt letartóztatják. Falujában 
pedig a téeszbe lépés és az egyéni gazdálkodás ellentéte 
osztja meg az embereket. Az emberi kapcsolatok, a 
politikai hovatartozás bonyolultságát kezdetben oly 
nehezen kiismerő fiú végül magára talál, és vállalja a 
harcot. 

Gaál István: Keresztelő (1967) 
í.: Gaál István F.: Herczenik Miklós 
Játékfilm 
A falusi keresztelőre összegyűlik az egész rokonság. 
Gócza Menyhért szobrászművész (Latinovits Zoltán) 
itt találkozik sok év után András sógorával, a vidéki 
iskolaigazgatóval (Koltai János). Beszélgetéseik során 
mindkét férfiban felelevenedik a közös gyermekkor és 
a későbbi évek számos emléke. Kirajzolódik szétágazó 
életútjuk. Menyhért kompromisszumok és sokszor sze
retteinek cserbenhagyása árán a sikert választotta, 
szemben Andrással, aki szenvedések, a személyi kultusz 
alatti börtönbe jutása ellenére is kitartott eszményei 
mellett. A régen erjedő ellentét játékos, később ko
molyra forduló verekedésben robban ki a két férfi kö
zött, majd lecsöndesedve hallgatagon csatlakoznak a 
mitsem sejtő családi menethez. 
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Szabó István: Koncert (1962) 
1.: Szabó István F.: Vámos Tamás 
Rövid játékfilm 
Napfényes Duna-part. Három fiú triciklin zongorát 
szállít, majd egy csinos lány (Gyöngyössy Katalin) nyo
mába erednek. A zongora ott marad, és a vízparti lép
csőn ülő emberek felfedezik maguknak. Mindnyájan 
önmagukból akarnak valamit megmutatni. Ügyetlen, 
suta, nagyképű zongorajátékok nyomán különböző 
emberi jellemek tárulnak fel. A Zeneszerző (Vujicsics 
Tihamér) meghallja a távoli zenét, kilométereket rohan 
végig a parton a zongoráig, ahol az eddig egymással 
versengő emberek magától értetődően adják át neki a 
helyet, és gyönyörködve hallgatják játékát. Vihar tör 
ki, mindenki szétszalad, a zongorát veri az eső. Majd 
sorra visszaszaladnak az emberek, és féltő gonddal terí
tik kabátjukat, ingüket az ázó zongorára. A három fiú, 
akik nem is sejtették, milyen varázsereje van annak, 
amit ők tárgyként kezeltek, ijedten tér vissza és meg
nyugodva karikázik el a zongorával. 

Szabó István: Variációk egy témára (1961) 
í.: Szabó István F.: Vámos Tamás 
Rövid játékfilm dokumentum elemekkel 
A film három részre tagolódik. Az első részben (Tárgyi
lagosan) dokumentumfelvételeken látunk egy fasiszta 
nagygyűlést, futószalagon készülő tankokat, német ka
tonák kegyetlenségeit, harctéri jeleneteket, bombatá
madást. A második részben (Döbbenten) a Hadtörté
neti Múzeumban egy apa beszél a vitrinben kiállított 
fegyverek, csonka bábuk előtt fiának a háborúról, ar-
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cán a visszaemlékezés örömével. A harmadik részben 
(Sikoltásként) békés, napsütötte cukrászdateraszt lá
tunk, napszemüvegben üldögélő emberekkel. A közel
ben egy óvóhely felirata. Egyre erősödő menetelés zaja 
hallatszik mind hangosabban és hangosabban, míg az 
egyik fiatalember hirtelen előrehajol és lekapja a nap
szemüvegét. 

Szabó István: Te (1962) 
í.: Szabó István F.: Vámos Tamás 
Rövid játékfilm 
Fümvers — a megelevenedett személyes névmás. Egy 
lányt (Esztergályos Cecília) mutat, olyannak, amilyen
nek szerelme látja — a hétköznapok legegyszerűbb ese
ményei közben: az utcán, a lépcsőn, szaladva, beszél
getve. 

Szabó István: Álmodozások kora (1964) 
í.: Szabó István F.: Vámos Tamás 
Játékfilm 
Az egyetem kapuján kilépő fiatalok a hősei a filmnek. 
Tele vannak lelkesedéssel, tervekkel. Úgy érzik, hogy 
az „öregek" állják útját céljaik elérésének. Az összeüt
közések Jancsi (Bálint András) érzés- és gondolatvilá
gán keresztül tárulnak fel, aki megvizsgálja kapcsolatait 
barátaihoz, idősebb kollégáihoz, a lányhoz, akit szeret. 
A barát halála, a főmérnökkel való beszélgetés megérte
tik Jancsival: felnőtté kell válnia és a reális lehetőségek
kel számolva, bár a terveket nem feladva kell beillesz
kednie a „felnőttek" közösségébe. 
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Szabó István: Apa (1966) 
í.: Szabó István F.: Sára Sándor 
Játékfilm 
Takó doktor (Gábor Miklós) 1945-ben, Budapest ost
roma alatt vesztette el életét. Kisfia (Erdélyi Dániel) 
igen kevés személyes élményre emlékszik apjával kap
csolatban, de annak használati tárgyaira féltő gonddal 
vigyáz. Képzeletében az apa lassanként legendás alakká 
nő. A fiatalemberré serdült Takót (Bálint András) is 
még mindig az apa hősiességében való hite segíti át az 
akadályokon. Valóságélményei, személyes tapasztalatai 
azonban mindinkább a józan szembenézésre késztetik a 
legendában való feltétlen hit helyett. Most már apja 
életének hiteles képére kíváncsi, és belátja, hogy saját 
harcait magának kell megvívnia. 

Kardos Ferenc: Ég és föld között (1962) 
í.: Kardos Ferenc F.: Lőrinc József 
Játékfilm dokumentum elemekkel 
Egy ejtőernyős lány portréját megrajzolva a fiatalok 
tettvágyáról, életöröméről, bátorságáról szól, kont
rasztba állítva mindezt azokkal, akik nem vállalják ezt 
a magatartást. 

Kardos Ferenc: Miénk a világ! (1963) 
í.: Kardos Ferenc F.: Zsombolyai János 
Dokumentum- és játékfilm epizódok 
Mottó: „Engedjetek táncolni és énekelni, amíg fiatalok 
vagyunk!" (Carmina Burana). A játékosság, az élet, a 
fiatalság öröme jelenik meg a film epizódjaiban. Pél
dául egy bérház erkélyéről fiatal fiúk pénzdarabokat 
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dobálnak az utcára, és lesik az arra járók reagálását. 
Vagy: korcsolyapályán száguldoznak a fiatalok, s aztán 
hosszú ideig csak eséseket és feltápászkodásokat látunk 
— lassított felvételen. Jóképű, jó sportoló fiú vizsgázik 
az egyetemen. A lányok rajonganak érte, legendákat 
költenek róla, s a fiú közben a vizsgán próbál megbir
kózni a válaszadással. Felelni nem tudva magában iga
zolást keres: „Szétforgácsolom magam." A film utolsó 
epizódjának címe: Éljen a mozi! 

Kardos Ferenc, Rózsa János: Gyerekbetegségek (1965) 
í.: Kardos Ferenc, Rózsa János F.: Sára Sándor 
Játékfilm 
Elsőosztályos kisfiú (Géczy István) ismerkedik a világ
gal. Az ő szemszögéből ismerjük meg otthonát, iskolai 
környezetét, kis pajtásnőjét, Zizit (Kassai Tünde). A 
valóságos tényeket kiszínezi, képzeletvilágában tovább
szövögeti, gyakran igen mulatságos eseményekké. A 
filmben megjelennek az iskolaév jelentős eseményei: a 
járvány, a tél örömei, az ismerkedés a felnőttekkel, a 
kisöccs születése, s végül a bizonyítványosztás. 

Kardos Ferenc: Ünnepnapok (1967) 
í.: Kardos Ferenc F.: Sára Sándor 
Játékfilm 
A film a nagy történelmi eseményeket követő hétköz
napokról szól, amelyben a régi pártmunkások, egykori 
illegális kommunisták, munkásmozgalmi veteránok 
gyakran nem találják a helyüket. Kovács Mihály, az 
öreg vasöntő (Görbe János) a hőse a filmnek. Három 
fiát (Avar István, Öze Lajos, Kállai Ferenc) az ő múltja 
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is segítette az előrejutásban. A fiúk azonban nem viszik 
tovább apjuk politikus gondolkodását. Imádott unoká
ja, Misi (Koncz Gábor) huligánügyekbe keveredik. Az 
öreg érzi, hogy Misi nagyon hasonlít hajdani önmagára, 
csak éppen életének az a tartása hiányzik, ami a nagy
apa ifjúságát teljessé tette. Mégis benne van meg a leg
több lehetőség a folytatásra. A film a nemzedéki ellen
tétek mögött egy fontos társadalmi probléma, a politi
zálás, nem-politizálás gyökereit vizsgálja. 

Kosa Ferenc: Fény (1962) 
í.: Kosa Ferenc F.: Vámos Tamás 
Rövid játékfilm 
Egy kovácsműhelyben nehéz, fárasztó munka folyik. A 
munkások ismerik egymást: csak tőmondatokban be
szélgetnek, sem idejük, sem erejük nem futja többre. A 
munka közti szünetben megélénkül a beszélgetés, tré
fálkoznak, játszani kezdenek. S a játék, a barkochba a 
pihenőidő lejártával is, a munka közben is folytatódik, 
míg az egyik munkás ki nem találja a megoldást: fény. 

Kosa Ferenc: Jegyzetek egy tó történetéhez (1962) 
f.: Kosa Ferenc F.: Lugossy László 
Rövid játékfilm 
Radnóti „Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj . . ." 
gondolata jegyében egy tó változásait és az emberek 
vele való kapcsolatát mutatja. 
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Kosa Ferenc: Tízezer nap (1965) 
í.: Gyöngyössy Imre, Csoóri Sándor, F.: Sára Sándor 

Kosa Ferenc 
Játékfilm 
A Széles család történetén keresztül ábrázolja a film a 
magyar parasztság sorsát az elmúlt 30 év alatt. Megele
venedik a múlt: a kiszolgáltatottság, megalázottság, 
küzdelem a betevő falatért, csapásokkal teli házasság. 
A felszabadulást követő időszakból a film felidézi Szé
les István (Molnár Tibor) történetén keresztül a be
illeszkedés nehézségeit, az ötvenes évek politikai hibái
nak következményeit, az ellenforradalmi idők okozta 
válságot. Az egész krónikán végighúzódik az a mély 
barátság, amely Szélest Bánó Fülöphöz (Koltai János), 
a hajdani szegényparasztból lett pártfunkcionáriushoz 
fűzi. Nézeteltéréseik vannak, de barátságukat sorskö
zösségük biztosítja. A felnövekvő új nemzedék állásfog
lalása, a múlt hibáinak, a szülők szemléleti fogyatékos
ságainak helyes értékelésére való törekvés Széles ifjúvá 
serdült fiának (Kozák András) gondolkodásmódjában 
jut kifejezésre. 

Kosa Ferenc: Öngyilkosság (1967) 
í.: József Attila művéből F.: Sára Sándor 

Csoóri Sándor 
Rövid játékfilm 
A gyermek — József Attila (Stern Miklós) — szenet lop 
a pályaudvaron. Bujkál a rendőrök elől, de azok észre
veszik és üldözni kezdik. A kimerítő hajszában a gyer
mek egy vonat alá bújik — a vonat megindul fölötte. 
Végül a házmestemő segít rajta, de aztán szidni kezdi, 
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hogy miért keveredett az üldözésbe. A környékbeli 
gyerekek kicsúfolják. Hazatér, enni szeretne, de a 
Mama dolgozni van, s nem talál semmi ennivalót. Ciga
rettát sodor magának, de hazatérő nővére (Pálos Zsu
zsa) pofonüti emiatt. Az elszenvedett megaláztatások 
hatására a gyermek elképzeli, hogy ha meghalna, min
denki szeretné, fájdalommal emlékezne rá, s akik bán
tották, megbűnhődnének. Elhatározza, hogy öngyilkos 
lesz. Lúgkövet iszik, és tovább álmodja temetését. Nő
vére hazajön újra, fellármázza a környéket, futva érke
zik az aggódó Mama (Beta Ponicanova) is. Kiderül, 
hogy a fiú csak keményítőt ivott, életben marad, de 
kéri a Mamát, aki féltő gonddal ápolja, hogy mindig 
maradjon mellette. 

Sándor Pál: A nagyfülű (1965) 
1.: Fazekas Lajos, Tóth Zsuzsa, F.: Fazekas Lajos 

Sándor Pál 
Rövid játékfilm 
Realisztikus és meseszerű elemekből épül fel a film. 
Egy öreg házaspár magához vesz egy kisfiút. Az felfe
dezi a házat és környékét, a tanyát, ahol az öreg házas
pár lakik, játszik a környékbeli gyerekekkel. Különö
sen egy kislánnyal köt szoros barátságot. Egyszer a 
padláson titokban elárulja, hogy elhagyni készül a vidé
ket, meg akarja keresni igazi szüleit. Elindul a kanyargó 
úton — a kislány integet utána. így emlékszik vissza 
most már felnőtten a fiatalember saját gyermekkorára, 
az egykori „Nagyfülű" történetére.. . 
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Sándor Pál: Bohóc a falon (1967) 
í.: Sándor Pál, Tóth Zsuzsa F.: Zsombolyai János 
Játékfilm 
Kiki (Ferenczi Gábor), Péter (Szurdoki Miklós) és And
rás (Tardy Balázs) véletlenül ismerkednek össze a Bala
tonnál. A vihar elől egy nyaralóba húzódnak, s Kiki 
véletlenül ottragad. Az egész éjjelt a kamrában tölti, s 
szabadon engedi képzeletét. Félig álomban, féüg ébren 
felködlenek benne kamaszéletének eseményei, össze
keverednek képzeletbeli történetekkel, amelyeknek 
már András és Péter is szereplői. Reggel barátai kisza
badítják kényszerű fogságából. 

Az avantgarde és a kommersz között 

Révész György: Hogy állunk fiatalember? (1963) 
í.: Somogyi Tóth Sándor F.: Szécsényi Ferenc 
Játékfilm 
A film hőse, András (Kosztolányi Balázs) 14 éves fia
talember. Gyakran töpreng a felnőttek világán, és aggo
dalommal figyeli apját, aki hivatalában súlyos válságba 
kerül. Visszaélések jutottak tudomására, s napokig vi
tatkozik feleségével (Tolnay Klári) azon, hogy saját po
zíciója veszélyeztetésével jelentésében leleplezze-e a 
valóságot. Az asszony azt tanácsolja, hogy ne ártsa ma
gát az ügybe, hiszen nincs joga a maga és családja biz
tonságát veszélyeztetni. Az apa (Kállai Ferenc) nagy 
veszekedés után elrohan otthonról. Beszélget fiával, 
akit eddig mindig úgy tekintett csak mint gyereket, 
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majd hazamegy és úgy írja meg a jelentést, ahogy fele
lősségtudata és igazságérzete követeli. 

Révész György: Egy szerelem három éjszakája (1967) 
í.: Hubay Miklós, Vass István F.: Somló Tamás 
Musical 
A II. világháborúban a fiatal költőt, Bálintot (Tóth 
Benedek) is besorozzák, s el kell szakadnia szerelmétől, 
Júliától (Vencel Vera). Hiába segítenek a barátok, hiá
ba szökik meg Bálint, hogy még egy éjszakát eltölthes-
sen szerelmével, őt is bevagonírozzák, és egy bomba
támadás során életét veszti. Utolsó üzenetét, egy költe
ményt három bajtársa, „a három királyok" (Sinkovits 
Imre, Latinovits Zoltán, Darvas Iván) viszi meg Júliá
nak. Elvük az volt: minden áron túlélni! Júliánál döb
bennek rá, hogy élnek, de szellemük eltompult — elfe
lejtették a verset. 

Banovich Tamás: Az életbe táncoltatott leány (1964) 
í.: Banovich Tamás F.: Szécsényi Ferenc 
Táncfilm 
A táncjáték háromféle korba helyezve, háromféle meg
oldásban dolgozza fel a bűvös cipőben halálra táncolta
tott lány meséjét. Az első népmesei környezetben, a 
második egy XVIII. századbeli fényes palotában, a har
madik egy modern nagyvárosban játszódik. A báli for
gatagban a bűvös cipő kényszerítő hatása alól a többi 
fiatal szabadítja meg a Leányt, aki aztán szerelmével, a 
Legénnyel a folyóba dobja a lábbelit. A szerelmesek 
egymást átkarolva boldogan várják a napfelkeltét. 
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Hintsch György: Iszony (1965) 
í.: Németh László művéből F.: Hegyi Barnabás 

Hintsch György 
Játékfilm 
Nellit (Drahota Andrea) anyja (Kiss Manyi) szorongató 
anyagi helyzetük miatt hozzákényszeríti Takaró Sanyi
hoz (Kállay Ferenc). Nelli kezdettől fogva idegenkedik 
a harsány, kifelé élő, szószátyár Sanyitól, de abban bí
zik, hogy az együttélés során majd megszokja a termé
szetét. Az öreg Takaró halála után összeköltöznek Sa
nyi anyjával (Sulyok Mária), s házasságuk tovább rom
lik. Sanyi, aki természetén nem hajlandó változtatni, 
de érzi, hogy Nelli mennyire idegenkedik tőle, legalább 
az ágyban igyekszik minél gyakrabban birtokolni a 
szexuálisan teljesen hideg asszonyt. A növekvő iszo
nyat odáig juttatja Nellit, hogy egy közeledése alkalmá
val dulakodás közben párnával megfojtja férjét. A cin
kosságot vállaló fiatal orvos közeledését visszautasítva 
elhatározza: azon fog igyekezni, hogy kislányának a 
magáénál igazabb és boldogabb életet biztosíthasson. 

Palásthy György: Ketten haltak meg (1965) 
í.: Mándy Iván F.: Forgács Ottó 
Játékfilm 
A pesti kirakatrendező lány egy kisvárosba utazik, 
hogy az ottani áruház kirakatának dekorációját elké
szítse. Szállásadói villáját szomorú titokzatosság lengi 
körül, ez felkelti a minden iránt szenvedélyesen érdek
lődő lány figyelmét. Kideríti, hogy a villatulajdonosék 
lánya szerelmével együtt öngyilkos lett, mert a szülők a 
fiú cigány származása miatt ellenezték a házasságot. A 
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kisváros hamis álszenteskedése és a közöny elleni til
takozásul a lány az egész dekorációt a tragikus sorsú 
fiatal pár emlékének szentelve tervezi meg. 

Novák Márk: Szentjános fejevétele (1965) 
í.: Galambos Lajos művéből F.: Szécsényi Ferenc 

Novák Márk, Galambos Lajos 
Játékfilm 
Katalin (Béres Ilona), a fiatal tanítónő Szentjánoson 
szélmalomharcot folytat a tudatlanság, az elmaradott
ság ellen. Az egyetlen haladó gondolkodású fiatalem
berrel, Gál Imrével (Sztankay István) való kapcsolata 
csak ront a helyzetén. Katalin vizsgálatot kér maga el
len, s ott az öreg agronómus kivételével mindenki elle
ne vall. A csalódott lány rádöbben, hogy Gál Imre sem 
érti meg szándékait. Igaza tudatában elhatározza, hogy 
visszatér a tanyára, és folytatja harcát az elmaradottság 
felszámolásáért. 

Rényi Tamás: Sikátor (1966) 
1.: Kertész Ákos művéből F.: Forgács Ottó 

Rényi Tamás, Kertész Ákos 
Játékfilm 
Az 50-es éveket felidéző filmben Bognár Vince (Koncz 
Gábor), a faluról felkerült fiatal gyári munkás megis
merkedik Gabival (Törőcsik Mari), és udvarolni kezd 
neki. Amikor megtudja, hogy Gabi elvált asszony és 
egy kisfia is van, beléidegződött előítéletei folytán há
zasságra nem gondol, csak viszonyt kezd vele. Hadifog
ságból hazatér Gabi lánykori udvarlója, és feleségül 
kéri. Gabi, aki Vincét szereti ugyan, de zavarja meg-
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alázó és bizonytalan helyzete, beleegyezik a házasság
ba. Vince csak most érzi át, milyen nagy szerepet ját
szott Gabi az életében. Amikor az asszony egy idő után 
nála keres menedéket rosszul sikerült házassága miatt 
— már mindenre hajlandó lenne. De ekkor már késő, a 
féltékeny férj megöli az asszonyt. 

Rényi Tamás: A völgy (1967) 
I.: Hernádi Gyula F.: Forgács Ottó 
Játékfilm 
A háborúban harcoló férfiak távollétében a faluban 
csak asszonyok és gyerekek maradnak. A hegyen élő 
jehovista (Koncz Gábor) vezetésével megjelenik néhány 
katonaszökevény. Izgatott tanácskozás után az asszo
nyok elhatározzák, hogy a férfiakból ki-ki választ ma
gának párt, és gondoskodik elbúj tatásáról. Tudatában 
vannak, hogy katonaszökevények rejtegetéséért halál
büntetés jár. A kis község így él tovább, szerelmek szö
vődnek, indulatok csapnak össze. Egy napon katonaság 
vonul át a falun, s a szökevényekkel együtt az egész 
lakosságot felkoncolják. A háborúból hazatérő férfiak 
hiába szólítgatják asszonyaikat. A jajszó elhallatszik a 
domboldalra, ahol a jehovista sorra temeti az áldoza
tokat. 
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A vígjáték problémája 

Kalmár László: A nagyrozsdási eset (1957) 
í.: Gyárfás Miklós F.: Szécsényi Ferenc 
Játékfilm 
A Kisrozsdásra utazó Barka borellenőr (Páger Antal) 
kocsija elakad Nagy rozsdáson. A kényszerű pihenőt a 
helyi gőzfürdőben kívánja hasznosítani. A furfangos so
főr, hogy Barkának soron kívüli masszírozást biztosít
son, elterjeszti róla, hogy miniszter. A hír hallatára az 
egész falu lázba jön, és mire Barka hazafelé újra áthajt 
Nagyrozsdáson, már lelepleződtek a falu korrupt és 
csaló vezetői. A sofőr nevetve jegyzi meg: egy nemlé
tező miniszter is mennyi problémát rendbe tud hozni. 

Makk Károly: Fűre lépni szabad (1960) 
í.: Bacsó Péter, Szász Péter F.: Illés György 
Játékfilm 
A televízió interjút készít az élmunkás Kárásszal (Mak-
láry Zoltán), aki elpanaszolja, hogy népes családjával 
igen mostoha körülmények között lakik. A szemfüles 
riporter könnyelmű ígéretet csikar ki Kériből, a Lakás
fejlesztési Hivatal elnökéből (Básti Lajos): ha a meg
adott határidőre nem intézik el Kárászék lakáskérel
mét, azok beköltözhetnek az ő villájukba. Kárászék 
szaván fogják Kérit, akinek felesége, Tatay Anna szín
művésznő (Tolnay Klári) naponta idegrohamokat kap a 
nemkívánatos társbérlők láttán. A bonyodalom azzal 
fokozódik, hogy Kéri Juli (Polonyi Gyöngyi) és Kárász 
Lali (Tordy Géza) egymásba szeretnek. Juli vidéki 
egyetemen jelentkezik felvételi vizsgára, mert nem 
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akarja, hogy apja hírneve befolyásolja felvételét. A két 
apa, majd Lali, végül a művésznő is utána utaznak. Sok 
bonyodalom és félreértés után minden elsimul. Juli si
kerrel vizsgázik, a két család kibékül, Kárászék meg
kapják a régen várt lakást. 

Bán Frigyes: Rangon alul (1960) 
í.: Hámos György F.: Hegyi Barnabás 
Játékfilm 
Bodrogi főkönyvelő (Rádai Imre) családja rengeteg cso
magot kap az amerikai nagybácsitól, mert Bodroginé 
(Sulyok Mária) és a húga, Elza (Psota Irén) fáradhatat
lanul csikarják ki a küldeményeket. Elza legújabb ak
ciója, hogy Bodrogi Zsuzsit (Sólyom Ildikó) férjhez 
adja egy képzeletbeli fogorvoshoz, és már útban is van 
a nászajándék: egy fogorvosi fúrógép. Zsuzsi azonban 
egy hajógyári hegesztőbe, Zeke Jóskába (Bitskey Ti
bor) szerelmes, és miután Bodroginé ellenzi a „rangon 
aluli" házasságot, titokban házasodnak össze. Az izga
lom a tetőfokra hág, amikor az amerikai nagybácsi be
jelenti érkezését. Végül azonban minden rendeződik. A 
vendég mégse jön, a Bodrogi és Zeke család összebarát
kozik, s a fúrógép is gazdára lel. 

Bán Frigyes: Felmegyek a miniszterhez (1961) 
í.: Markos Miklós, F.: Szécsényi Ferenc 

Galabárdi Zoltán 
Játékfilm 
A rendesi „100% TSZ" neve körül egy kis hiba van, 
mert egy gazda hiányzik a tagságból. Balogh Bódog 
(Páger Antal) ugyanis mindent elkövet, hogy elkerülje 
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a belépési nyilatkozat aláírását. A vezetőség nagy bajba 
kerül, amikor megtudja, hogy tervezett ünnepségükön 
a miniszter (Szirtes Ádám) is részt akar venni. Hogy a 
csalás ne derüljön ki — a hiányzó 1% — Bódogot a 
faluból eltávolítják, delegálják a fővárosban rendezett 
téesz kongresszusra. Bódog Pesten addig mesterkedik, 
amíg a minisztertől olyan igazolást csikar ki, hogy bár
kinek joga van kívülmaradni a közösből. Kényszerítő 
körülmények folyamán fel kell szólalnia a parlamenti 
gyűlésen, de itt is olyan ügyesen csűri a szót, hogy nem 
derül ki egyéni gazda volta. A miniszter a rendesi ün
nepségre érkezik, és új ismerősét, a furfangos Bódogot 
keresi. A vezetőség kénytelen bevallani az igazságot. A 
miniszter nevetve világosítja fel őket, hogy az az egy 
tag nem számít, így is érvényes a 100%. Bódog váratla
nul hazaérkezik. Szeretne belépni, de most a téesz ve
zetősége utasítja el közeledését. Bódog dühösen fenye
getőzik: felmegy a miniszterhez, és tőle kér igazolást, 
hogy mindenkinek jogában áll belépni. 

Bán Frigyes: Büdösvíz (1966) 
í.: Pálfalvi Nándor művéből F.: Pásztor István 

Markos Miklós 
Játékfilm 
Lomboson öntözőkút fúrása közben gyógyhatású me
legvízre bukkannak. Megindul a bürokrácia gépezete, és 
a harc a különböző hatóságok között a tulajdonjogért. 
Ezt használja ki Szombathy Félix, az ügyes szélhámos 
(Nagy Attila), aki fiktív vállalatot alapít, illetékesekkel 
tárgyal, még a becsületes, jóhiszemű képviselőt is meg
nyeri tervének. Közben ugyan egy korábbi ítélet alap-
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ján egy évre börtönbe vonul, de szabadulása után újult 
erővel lát munkának. Megindul a nagyarányú építkezés, 
Lombos község felvirágoztatása. Az első létesítmény 
megnyitásakor azonban Szombathyt — aki a munkál
kodás során busás hasznot vágott zsebre — utoléri a 
törvény keze. 

Szinetár Miklós: Délibáb minden mennyiségben (1961) 
L: Molnár Károly, F.: Hildebrand István 

Kardos Ferenc, Szabó István 
Játékfilm 
A könyvelő Angyal Bandi (Agárdy Gábor) mindenáron 
„őséhez", a betyárhoz akar hasonlítani. Az előkelő kül
földiek, akik a várt titokzatos barbár ország helyett 
modern fővárost találnak, örömmel fedezik fel a mula
tozó Bandiban a pusztai „romantika" képviselőjét. A 
jó üzletet szimatoló kocsmáros tanácsára Bandi elkíséri 
a vendégeket a Hortobágyra. Udvarol Eddának, a kül
földi lánynak (Váradi Hédi), és közben ábrándozik a 
„délibábos" jövőről. Betyár eljegyzést tartanak, gyűlik 
a pénz a kalapba, s hogy teljes legyen a hangulat, Kál
mán, a vendéglős elrabolja Eddát és a pénzt. Az elsza
badult ménes azonban nagy riadalmat okoz, a pénzt 
széttapossák, a külföldiek ijedten távoznak, s a magára 
maradt Bandi rohan, hogy még elérje a fővárosba in
duló repülőgépet. 
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Mamcserov Frigyes: Mici néni két élete (1962) 
í.: Hámos György F.: Hegyi Barnabás 
Játékfilm 
Az öreg színésznőnek, Mici néninek (Kiss Manyi) meg
változik az élete, amikor gondozás ellenében fiatal há
zaspárt fogad a lakásába. Ismerősei, akik örökségre szá
mítanak, féltékenyen figyelik a fejleményeket. Mici 
néni közben összeakad régi tisztelőjével, Alfréddel, a 
hajdani fiakkeressel (Páger Antal). Megindul a titkoló
zás, és ezzel a félreértések sorozata. Mici néni udvarló
ját titkolja, a fiatalok pedig azt nem merik bevallani, 
hogy gyereket várnak. Végül minden tisztázódik, s az 
öreg és a fiatal pár együtt várja a gyermek érkezését. 

Palásthy György: Másfél millió (1964) 
í.: Palásthy György, Tabi László F.: Hegyi Barnabás 
Játékfilm 
Tóth Mihály, egy fatelep éjjeliőre (Makláry Zoltán) 40 
évi szolgálat után nyugdíjba vonul. Amíg másnapi ün
nepélyes búcsúztatásáról álmodik — leég a fatelep. A 
kár másfél millió, és az ünnepség természetesen elma
rad. Ugyanezen a napon másfél milliót nyer a lottón. A 
becsületes ember ki akarja fizetni a kárt, de hiába kilin
csel a bőröndnyi pénzzel, a végén az idegklinikán köt 
ki. Innen is hamarosan kipenderítik, amikor kiderül, 
hogy krónikus „betegsége" a becsületesség. Végezetül 
öngyilkosságot színlelve az államra hagyja a pénzt, ő 
pedig visszavonul a természetbe. Arra az időre vár, ami
kor nemcsak meghalni — élni is lehet becsületesen. 
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Keleti Márton: A tizedes meg a többiek (1965) 
í.: Dobozy Imre F.: Pásztor István 
Játékfilm 
A második világháború utolsó heteiben Molnár tizedes 
(Sinkovits Imre) úgy határoz, hogy a maga részéről be
fejezte a háborút. Megszökik az ezred zsoldjával, és 
furfanggal minden ellenőrzésen átcsúszva egy elhagyott 
kastélyban köt ki, amelyet gazdái az inasra, a flegma 
Albertra (Major Tamás) bíztak. Kiderül azonban, hogy 
már bujkál itt három katona: egy zászlós (Darvas Iván) 
és két közlegény (Kozák László, Szabó Gyula). A tize
des nyomban egy ál-parancsnokságot szervez. Rövide
sen egy mit sem sejtő altiszt szökött kommunistát (Pá
los György) ad át a „parancsnokságnak". Később meg
mentenek és befogadnak egy sebesült szovjet katonát 
(Cs. Németh Lajos) is. Életveszélyes kalandok sorát 
élik át — hol németek, hol nyilasok jelennek meg a 
kastélyban. Molnár találékonysága azonban még a ki
végzéstől is megmenti a kis csapatot. Végül szovjet fog
ságba kerülnek, ahol a csoport önként jelentkezik egy 
különleges akció végrehajtására. Molnár ugyan kije
lenti, hogy neki már elege volt a veszélyes vállalkozá
sokból - az utolsó pillanatban azonban mégiscsak tár
saival tart. 

(A filmográfia a Magyar Játékfilmek 1945—1969 című 
kötet, az Űj Filmlexikon, a Filmtudományi Intézet 
adattárának adataira és filmleírásaira, továbbá Szekfü 
András: Fényes szelek, fújjátok!, Nemes Károly: Miért 
jók a magyar filmek? , Sodrásban, Hol tart a magyar 
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filmművészet?, Bernáth László—Matolcsy György— 
Szluka Emil: Magyar rövidfilmművészet és a Tanulmá
nyok a magyar animációs filmről című könyvek filmo-
gráfiai adataira és filmleírásaira támaszkodva készült. A 
könyvek részletesebb adatai a Bibliográfiában talál
hatók.) 
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9.) 
Soproni János: A korszerű dokumentumfilm gondjai 

(Filmkultúra 1967. 2.) 
Sőtér István: Közbeszólás a Filmkultúra Lukács-inter

jújához 
(Kritika 1968. 10.) 

Sükösd Mihály: Hűség a történejemhez vagy látomás a 
történelemről (Filmvilág 1966. 6.) 

Sükösd Mihály: Egy nagy film tanulságai (Valóság 
1966. 3.) 

Szabad György: A Szegénylegények és a történetiség 
(Fümkultúral966. 2.) 

Szecskő Tamás: „Posztliterátus" társadalom? (Kortárs 
1967. 8.) 

Vitányi Iván: Pályakezdőink valóságlátása (Filmkultúra 
1969. 4.) 

Vitányi Iván: A rövidfilm művészete (Űj Írás 1970. 9.) 
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Vitányi Iván: A Jancsó-filmek szociológiája (Valóság 
1968. 11.) 
— A Második prométheuszi forradalom c. kötet
ben is 

Zay László: Kisfilmjeink nagy jelentőségéről (Filmvilág 
1960. 4.) 

Zay László: Milyen most a magyar film? (Űj írás 1965. 
10.) 

Zay László: Film, kritika, közönség (Magyar Nemzet 
1966.29. 1.) 

Zay László: Kérdőjelek a dokumentumfilm útján (Ma
gyar Nemzet 1967. 73. 1.) 

Zsugán István: Miért jók a magyar filmek? (Élet és 
Irodalom 1966.40.) 

Zsugán István: BBS-filmek 1965. (Filmkultúra 1965. 
3.) 

(Filmszerűség) 
Vadász Imre: Filmszerűség és mondanivaló (Filmvilág 

1958. 17.) 
Gyertyán Ervin: A fogalom hibás — vagy a használata? 

(Filmvilág 1958. 18.) 
Nemes Károly: Film és valóság. A filmszerűség kér

déséhez 
(Filmvilág 1958. 19.) 

Biró Yvette: A filmelemzés (Filmvilág 1954. 4.) 
Hermann István: Filmszerű-e a film? (Filmvilág 1959. 

12.) 
(Forgatókönyv) 
E. Kovács Kálmán: Az író és a film (Élet és Irodalom 

1962.4.) 
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Thurzó Gábor: Nem a más inge. Megjegyzések E. Ko
vács Kálmán filmcikkéhez (Élet és Irodalom 
1962. 5.) 

Bán Róbert: A forgatókönyv védelmében (Élet és Iro
dalom 1962.6.) 

Hubay Miklós: Katedrálisépítők között. Filmvita he
lyett vallomás (Élet és Irodalom 1962. 7.) 

Gyertyán Ervin: A fő kérdés forgatókönyveink szín
vonala 
(Élet és Irodalom 1962. 10.) 

Bán Róbert: Meditáció a filmről. Jegyzetek a XV. Can
nes-i Filmfesztiválról (Élet és Irodalom 1962. 23.) 

Gyertyán Ervin: Kamera és töltőtoll (Élet és Irodalom 
1962.28.) 

(Dokumentarizmus) 
Almási Miklós: A néző mint társszerző (Filmvilág 

1963.6.) 
Bernáth László: Néző és dokumentumfilm (Filmvilág 

1963.7.) 
Rajk András: Dokumentum vagy fantázia (Filmvilág 

1963.8.) 
Biró Yvette: Filmigazság — életigazság (Filmvilág 1963. 

21.) 
Oláh Gábor: Rögtönzés és dokumentáció (Filmvilág 

1963.21.) 
Nemes Károly: Létjogosult-e a cinéma vérité? (Film

világ 1963.22.) 
Nádasy László: Igazság-e a filmigazság? (Filmvilág 

1964. 9.) 
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Biró Yvette: Jelenségek rögzítése vagy megfejtése? 
(Filmvilág 1964. 10.) 

(Balázs Béla Stúdió) 
Biró Yvette: Mi lesz a Balázs Béla Stúdióval? (Film

kultúra 1965. 2.) 
Sára Sándor: Ami megőrzésre érdemes (Filmkultúra 

1965. 3.) 
Fazekas Lajos: A pályakezdők szemével (Filmkultúra 

1966. 1.) 
(Van-e magyar filmstílus? ) 
Rendezőink válaszolnak. Jancsó Miklós, Makk Károly, 

Ranódy László, Szabó István. Művésztársak véle
ménye: Major Máté, Somogyi József (Filmkultúra 
1967.4.) 

A vitához hozzászólnak: Darvas József, Bálint Endre, 
Makrisz Agamemnon (Filmkultúra 1967. 5.) 

(Társadalmi Szemle vita) 
Nemes Károly: Üj törekvések a magyar filmművészet

ben (1967. 10.) 
Hozzászólók: Veress József, Herskó János, Hámori 

Ottó (1967. 12.), Szabolcsi Miklós, Almási Miklós 
(1968. 1.), Kovács András, Faragó Vilmos, Gyer
tyán Ervin (1968. 3.), Lukács Antal, Nemes Ká
roly (1968. 4.) 

Rényi Péter: A filmkritikusok vitájától a filmek vitájáig 
(1968.5.) 

(„ítélet"-vita) 
Rényi Péter: ítélet, de ki felett? (Népszabadság 1968. 

szept. 22.) 
Tóth Dezső: Forradalom — erőszak — humanizmus 

(Népszabadság 1968. szept. 28.) 
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Eörsi István: Fellebbezés (Népszabadság 1968. szept. 
28.) 

Rényi Péter: Az ítélet és ítéletei (Népszabadság 1968. 
szept. 29.) 

Kovács András: Közönség és valóság (Üj írás 1968. 12.) 
Nemes Károly: Egy vita gazdagításáért (Filmvilág 1968. 

21.) 
Csoóri Sándor—Kosa Ferenc: Kiméljük-e magunkat az 

igazság súlyától? (Filmkultúra 1968. 5.) 
Huszár Tibor: A művészet és a politika munkamegosz

tásáról 
(Filmkultúra 1968. 5.) 

Almási Miklós: Egy új filmszemlélet nagykorúsága. 
Hozzászólás a Dózsa-vitához (Filmkultúra 1968. 
6.) 

Rényi Péter: Még egyszer az ítélet-ről és vitájáról 
(Filmkultúra 1969. 1.) 

(Interjúk) 
Az új magyar filmművészet útján, öt filmrendező nyi

latkozik munkájáról (Pongrácz Zsuzsa Filmvilág 
1958. 15.) 

Modernség és modernizmus, filmszatíra és filmvígjáték. 
Beszélgetés Gertler Viktorral (Pongrácz Zsuzsa 
Filmvilág 1959.23.) 

Művek és elvek. Beszélgetés Máriássy Félixszel (Gyer
tyán Ervin Filmvilág 1960. 19.) 

A ma embere és a ma filmművészete. Beszélgetés Makk 
Károllyal 
(Gyertyán Ervin Filmvilág 1960. 22.) 
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Személyes mondanivaló és társadalmi igazság. Beszél
getés Herskó Jánossal (Létay Vera Filmvilág 
1961. 5.) 

A kamera mögött. Beszélgetés három operatőrrel: Her-
czenik Miklós, Sára Sándor, Tóth János (Padányi 
Anna Filmvilág 1961. 5.) 

A magyar film „megváltásáról". Beszélgetés Makk Ká
rollyal. 
(Padányi Anna Filmvilág 1962. 15.) 

Kisfilmek — nagy díjak. Beszélgetés Macskássy Gyulá
val és Imre Istvánnal (Zsugán István Filmvilág 
1963.21.) 

Az első film „sodrásában". Beszélgetés Gaál Istvánnal 
(Létay Vera Filmvilág 1964. 10.) 

Beszélgetés a Sodrásban alkotóival. Gaál István, Sára 
Sándor (Filmkultúra 22.) 

A Nappali sötétség után. Beszélgetés Fábri Zoltánnal 
(Kürti László Filmkultúra 23.) 

A tizedik mű: „Húsz óra". Beszélgetés Fábri Zoltánnal 
(Zsugán István Filmvilág 1964. 16.) 

Indulatos beszélgetés egy nyugodt filmrendezővel. Be
szélgetés Révész Györggyel (Gyertyán Ervin Film
világ 1964. 2.) 

öt nehéz ember és a hatodik. Beszélgetés Kovács And
rással (Zsugán István Filmvilág 1964. 23.) 

Tessék felébredni. . .! Beszélgetés Szabó Istvánnal 
(Fümkultúral965. 1.) 

Egy gondolat igézetében. Szabó István beszélgetése 
Fábri Zoltánnal (Filmkultúra 1965. 3.) 

„A mi nemzedékünk". Tizenöt éve végeztek a filmfő
iskola első diplomásai. Bacsó Péter, Fehér Imre, 
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Kovács András, Makk Károly, Nádasy László (Lé-
tay Vera Filmkultúra 1966. 1.) 

Ritmus, dráma, kompozíció. Beszélgetés Gaál Istvánnal 
(Filmkultúra 1966. 1.) 

Beváltott ígéret. Beszélgetés Jancsó Miklóssal. (Zsugán 
István Filmvilág 1966. 1.) 

Szenvtelen stílus — szenvedélyes igazság. Beszélgetés 
Jancsó Miklóssal (Filmkultúra 1966. 2.) 

Az igazság „rögeszméje". Beszélgetés Kovács Andrással 
(Hegedűs Zoltán Filmvilág 1966. 9.) 

„Az önvizsgálat szigorával". Beszélgetés Kovács And
rással 
(Fümkultúra 1966.4.) 

„Semmi sem olyan könyörtelen, mint a fehér". Beszél
getés Kovács Andrással. (Nádasy László Új írás 
1966. 9.) 

Filmgyártásunk technikai lehetőségei. Beszélgetés Baji 
Lászlóval (Filmkultúra 1966. 5.) 

Egy rendező életútja. Beszélgetés Gertler Viktorral 
(Zsugán István Filmkultúra 1966. 6.) 

Filmköltészet és képkompozíció. Beszélgetés Sára Sán
dorral 
(Fümkultúra 1967. 1.) 

A hiteles környezet drámai ereje. Beszélgetés Herskó 
Jánossal és Zsombolyai Jánossal (Filmkultúra 
1967. 2.) 

Egy pálya elkezdődött. Beszélgetés Kosa Ferenccel 
(Zsugán István Filmvilág 1967. 12.) 

Számvetés az örökséggel. Beszélgetés a Tízezer nap al
kotóival. Csoóri Sándor, Kosa Ferenc, Sára Sán
dor (Filmkultúra 1967. 3.) 
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Az Ünnepnapok előtt. Beszélgetés Kardos Ferenccel 
(Pongrácz Zsuzsa Filmvilág 1967. 13.) 

A hangváltás készsége és ígéretei. Beszélgetés Kardos 
Ferenccel (Filmkultúra 1967. 4.) 

„Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani". Kérdé
seinkre válaszol Bacsó Péter (Filmkultúra 1967. 
6.) 

Csillagosok, katonák. Beszélgetés Jancsó Miklóssal 
(Zsugán István Filmvilág 1967. 7.) 

Mozgás, szerkezet, jelrendszer. Beszélgetés a Csillago
sok alkotóival: Jancsó Miklós, Hernádi Gyula. 
(Maár Gyula Filmkultúra 1967. 6.) 

A rettegés ember-torzító közérzete ellen. Beszélgetés 
Fábri Zoltánnal (Zsugán István Filmvilág 1967. 
4.) 

Mesterség vagy művészet? Beszélgetés az operatőr sze
repéről. Illés György, Perneczky Géza, Sára Sán
dor, Somló Tamás (Filmkultúra 1968. 3.) 

A Próféta forgatása előtt, Beszélgetés Zolnay Pállal 
(Zsugán István Filmvilág 1967. 16.) 

Egy közérzet kórrajza. Beszélgetés Zolnay Pállal (Zsu
gán István Filmkultúra 1968. 5.) 

„A filmnek a mai kultúrában úttörő szerepe van.. ." 
Beszélgetés Lukács Györggyel (Filmkultúra 1968. 
3.) 

Az egyéniség vállalása. Beszélgetés Mészáros Mártával 
(Földes Anna Filmkultúra 1968. 3.) 

A nosztalgikus lírától a hűvös elbeszélésig. Bacsó Péter 
rendezői pályájáról. (Maár Gyula Filmkultúra 
1968. 5.) 
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Az ellentétes műfajok vonzásában. Beszélgetés Makk 
Károllyal (Maár Gyula Filmkultúra 1968. 6.) 

Regény és film. Beszélgetés Hernádi Gyulával (Tóth 
János Új írás 1968. 11.) 

A Fényes szelek forgatása előtt. Beszélgetés Jancsó 
Miklóssal (Zsugán István Filmvilág 1968. 16.) 

Milyen legyen filmgyártásunk profilja és szerkezete? 
Filmrendezőink javaslatai. Fehér Imre, Jancsó 
Miklós, Kosa Ferenc, Kovács András, Palásthy 
György, Ranódy László (Filmkultúra 1968. 4.) 

A magyar film 25 éve 1945-1970. 
Dokumentum-montázs (Filmkultúra 1970. 2—3.) 
Szemelvények egy negyedszázad filmtörténeti doku

mentumaiból I—II. 

Idegennyelvű irodalom 

(Angol nyelven) 
Hibbin, Nina: Eastern Europe. An illustrated guide to 

the postwar work of film directors, players and 
technicians in Albania, Bulgaria, Czechslovakia, 
East Germany, Hungary, Poland, Romania, the 
Soviet Union and Yugoslavia with an index to 
2500 films. London - New York 1969. Zwem-
mer-Barnes (Screen Series) 

Kuttna, Mari: Hungarian animation. A survay of the 
work of the Pannónia Studio. Budapest 1970. 
Hungarofilm 

Nemeskürty István: World and image. History of the 
Hungarian cinema Budapest 1967. Corvina 
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Nemeskürty István: World and image. History of the 
Hungarian cinema Budapest 1974. Corvina 2. ed. 

Why te, Alister: New Cinema in Eastern Europe Lon
don 1971. Studio Vista (Dutton Picturback) 

Zsugán István: Five Hungarian artists of the cinema 
Budapest 1967. Hungarofilm (Francia, német és 
orosz nyelven is) 

(Francia nyelven) 
Esteve, Michel: Miklós Jancsó Paris 1975. Lettres Mo

dernes Minard. (Études cinématographiques 
104-108.) 

Esteve, Michel: Le nouveau cinéma hongrois Paris 
1969. Lettres Modernes. Minard. (Études cinéma
tographiques 77.) 

Haudiquet, Philippe: Cinéma hongrois 1970. Le se-
conde souffle. (Revue France—Hongrie 1970. 
101. sz.) 

Levenson, Claude B.: Jeune cinéma hongrois Lyon 
1966. Serdoc (Premier Plan 43.) 

(Német nyelven) 
Nemes Károly: Fünfzawnzig Jahre der Ungarischen 

Filmkunst Budapest 1971. Institut für Kulturelle 
Beziehungen 

Nemes Károly: Probleme des Lustspiels Berlin Film 
1962. 

Regiestühle Zoltán Fábri, Akira Kurosawa etc. Her-
ausg. Fred Gehler, Lilli Kaufmann Berlin 1972. 
Henschelverlag 
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Ungarische Spielfilme. Eine Dokumentation. Zgest. u. 
hersg. u. verb. d. Deutschen Filmclubs Frank
furt/M. 1968. Goethe Univ. 

Zum ungarischen Film Geschichte, Analysem, Doku
mente. Wien 1971. Österreichisch—Ungarische 
Vereinigung 

(Olasz nyelven) 
Buttofava, Giovanni: Miklós Jancsó Firenze 1974. La 

Nuovo Italia (II castoro cinema 10.) 
Casiraghi, Ugo: II giovane cinema ungherese. Bologna 

1969. Delaiti 
Micciché, Lino: Viaggio attraverso il cinema ungherese. 

Verona 5 a Settimana Cinematografica Internazio-
nale 1973. 

Olbia 14. Rassegna Internazionale di Olbia. Mostra del 
Cinema Independente. A cura di Aldo Serio. 
Rassegna de Nuovo Cinema Ungherese. Olbia. 
1970. 

(Orosz nyelven) 
Gerskovics, Alekszandr Abramovics: Zoltán Fábri 

Moszkva Iszkussztvi 1969. (Masztera zarubezs-
nogo kinoiszkussztva) 

Nemeskürty István: Isztorija vengerszkovo kino. Isz-
kussztvo, Moszkva 1969. 

Pogozseva, Ludmilla: Budapestszkie tetradi Moszkva 
1972. (Szojuz Kinematografísztov SZSZSZR -
Bjuro Propagandü Szovjetszkogo Kinoiszkussztva) 

Vengerszkije filmü Moszkva 1966. Nauka 
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(Bolgár nyelven) 
Fesztivál na ungarszkovo kinoizkusztvo, Szófia Filmo-

teka Balgarszka Nacionalna 1965. 

(Szerb nyelven) 
Majstori ekrana. Bernardo Bertolucci, Luis Bunuel, 

Jancsó Miklós etc. Izd. Vladimir Pogacic Beograd 
1972. Jugoslovensko Kinoteka. 

Kéziratok (A Filmtudományi Intézet kézirattárában) 

Bán Róbert: A BBS filmjei és a valóságábrázolás 1968. 
Bartha Attila: Külföldi filmek hatása az elmúlt évtized 

magyar filmművészetére 1972. 
Baszmanov: Másfél millió (Ford. Szekeres Zsuzsa) 

1966. 
Baszmanov: A tizedes és a többiek (Ford. Szekeres 

Zsuzsa) 1966. 
Bernáth László: Híradó történelem — a híradó törté

nete 1945-1968. 
Bemáth László: Húsz év riport- és dokumentumfilmjei 

(Tanulmány 1969.) 
Biró Yvette: A felszabadulás utáni magyar film és a 

nyugati filmművészet (Tanulmány 1966.) 
Biró Yvette: A magyar filmszaksajtó és filmkritika 

helyzete 1957-1959. 1960. 
Biró Yvette—Nemes Károly—Molnár István: A ma

gyar filmművészet helyzete az ellenforradalomtól 
napjainkig 1960. 
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Comolli, Jean—Louis: A Jancsó Miklós-vonal fejlődései 
(Ford. Hollós Adrienne) 1971. 

Comolli, Jean—Louis: önkritika (Jancsó Miklós film
jeinek elemzése) 1970. 

Delahaye, Michel: A megfoghatatlan magyar filmmű
vészet (Ford. Hollós Adrienne) 1971. 

Eder, Claus: Híradás Magyarországról. Irányzatok és 
rendezők a magyar filmben (Ford. Homoródy Jó
zsef) 1966. 

Fleischer Mária: A magyar animációs film 1964-ben 
(Tanulmány) 1965. 

Fleischer Mária: A magyar animációs film útja (Tanul
mány) 1969. 

Frejlich, Sz.: Lelkiismeret (A Hideg napok-ról) Ford. 
Hajdú Lajosné 1967. 

Guy Gau tier—Philippe Haudiquet: Beszélgetés Jancsó 
Miklóssal (Ford. Hollós Adrienne 1971.) 

Hámos György—Gyertyán Ervin: A mai magyar film
művészet 1962. (Iszkussztvo Kino 1962. 1.) 

Hermann István: A felszabadulás utáni magyar film és a 
társadalmi fejlődés (Tanulmány) 

Józsa Péter: Négy Jancsó-film jelrendszerének néhány 
mozzanata. (Szegénylegények, Csillagosok, kato
nák, Csend és kiáltás, Fényes szelek) Tanulmány 
1971. 

Kezdi Kovács Zsolt: Egy év a Csillagosok, katonák-kai. 
Forgatási napló 1967. 

Kovács András: A „cinema direct" Magyarországon 
1966. 
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Langer István: Gyártásszervezés és finanszírozás a ma
gyar filmben 1910-1972-ben. 1973. 

Magyar Bálint: Az 1964-es év magyar játékfilmjei 
Marcorelles, Louis: A direkt film összehasonlító kísér

letei Brazíliában, Kanadában és Magyarországon 
1966. 

B. Nagy László Fiatalok szerepe a magyar film meg
újulásában (Tanulmány) 1970. 

B. Nagy László: A film-szaksajtó helyzete és a kritikai 
színvonal 1959. 

Nemes Károly: A Körhinta helye a magyar filmtörté
netben 1958. 

Nemes Károly: A magyar játékfilmek 1961-ben 1962. 
Nemeskürty István: A felszabadulás utáni magyar film 

és a magyar filmművészeti hagyományok (Tanul
mány) 1966. 

Nemeskürty István: A magyar filmek a folyóiratok és 
napüapok tükrében 1957-1959. 

Nemeskürty István: A magyar filmművészet, a neorea-
lizmus és Antonioni 1965. 

Rényi Péter: A magyar film négy éve 1957—1960. 
1961. 

Sevcsik István: A felszabadulás utáni magyar riport-, 
dokumentum- és népszerű-tudományos filmgyár
tás eredményeinek felmérése 1961. 

Szekfű András: Interjúk magyar filmalkotókkal 
1970-197 l-ben. 1971. 

Szilágyi Erzsébet: Interjúk magyar filmalkotókkal 
1966. 

Torres A. M.: Az új filmművészet Magyarországon 
1971. 
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Zalán Vince: Kritikai megjegyzések a magyar riport- és 
dokumentumfilm fejlődéstörténetéhez (Tanul
mány) 1968. 

Zay László: 1964. magyar népszerű-tudományos film
jei 1965. 

Zay László: 1964. riport- és dokumentumfilmjei (Ta
nulmány) 1965. 

Zay László: A magyar film és a többi művészet a felsza
badulás után (Tanulmány) 1966. 

Zay László: A magyar játékfilm problémái. Vitaanyag 
1967. 
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A HISTORY OF THE HUNGARIAN CINEMA 
1957-1967 
By KÁROLY NEMES 

Abstract 

The present study is one of the several volumes of a 
history of the Hungarian cinema to be published by 
the Hungarian Film Institute. It deals with the most 
important period of the Hungarian cinema. 

In the theoretical introduction the author defines 
the method and main aspect of research. A film history 
is neither the sum of the films made in the given pe
riod, nor that of contemporary social and historical 
changes. What it requires is not a passive description, 
but a demonstration of the main line of development 
on theoretical basis. The development of film art is 
manifest also in the thematic changes, but since films 
give an isomorphic pattern of the given social sphere, 
development is "a realisation of new relations and 
movements not to be seen directly in everyday life — 
by giving them cinematographic form". Still the most 
essential moment of the development of film art is the 
social change which sets a real task to film art and 
compels it to revaluate the "world" aesthetically in 
accordance with the changes of the place and impor
tance of things and events. In this sense aesthetic eva
luation embodied by the hero and the conflict means 
at the same time participation in the performance of 
these changes. And the main aspect of this research is 
just the appearance of this new aesthetic evaluation. 
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Then the author gives his reasons for the present 
periodization and also a characterization of the social 
and cultural sphere of the given period as reflected in 
the decisions of party congresses and cultural policy. 
The organizational changes of film production are also 
examined. The starting point of cinematographic deve
lopment at the end of the fifties and the beginning of 
the sixties is characterized both in quantaty (the num
ber of films made and the contributions of film-makers 
to them) and in aesthetic quality: due to social and 
cultural consolidation "the conscious acceptance of 
social activity as human act" and consequently human 
action itself have come into the foreground. The au
thor reveals in particular films how this demand be
comes manifest and still fails to be met. 

After a theoretical explanation of the fruitful influ
ence of literature on the cinema in the representation 
of man, the strive for change is detected in the detailed 
analyses of screen adaptations of literary works. The 
contribution of literature, however, is not sufficient 
and agitation does not help, either: the traditions of 
representation contradict the new conflicts and — 
though the films do react Xo contemporary reality — 
the thematic stereotypes prevent any progresseive aes
thetic evaluation. 

The next chapter gives a survey of the new tendenci
es in film criticism and theory preceding the alteration 
of Hungarian cinema — with many data (publishing 
activity, etc.) and an analysis of the important writ
ings. It is followed by an investigation into the stimu
lating influence of the world cinema, i. e. the domi-
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nation of inner life — as seen through the nonsocialist 
foreign films shown in Hungary till 1962. 

The theoretical summary of the factors contributing 
to development argues that the illustrative and stereo
type representation was a consequence of the lack of 
criticism and the failure in man's representation on the 
screen but by 1962 the Hungarian cinema succeeded in 
solving all these problems. Experiments were going on 
mainly in dramaturgy: the motives of movement, i. e. 
human behaviour had to be revealed. However, Hun
garian films of the time still failed to create positive 
heroes and "to demonstrate a contradiction at birth as 
concrete human life which changes society, that is, as 
real human activity". 

From 1962 on the history of the Hungarian cinema 
is divided into studies on the individual directors and 
workshops. 

The first signs of change are revealed in a thorough 
analysis of the films made by Félix Máriássy, László 
Ranódy and Károly Makk. It is also here where the 
initial activity of the Balázs Béla Studio of young di
rectors and the main changes in short films and ani
mation are introduced, foreign experience in the field 
being included. This chapter is completed by data on 
the number and attendance of the cinemas in Hungary, 
a short survey of the careers of the artists concerned, a 
theoretical explanation of the very critical attitude of 
the films made in that period and an introduction into 
the main changes of the organization and content of 
contemporary Hungarian literature, as far as cinema is 
concerned. 
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The next part examines the activity of the older 
generation of film-directors - Zoltán Fábri, János 
Herskó, Péter Bacsó, András Kovács - int the rise of 
the Hungarian cinema in the sixties. This survey is ba
sed both on biographic data and the analysis of their 
films made before and during the period concerned. 
The next chapter deals with the new tendencies of 
popular scientific films documentaries and animation, 
and also with the important films of the"grown-up" 
Balázs Béla Studio. An outlook at contemporary So
cialist cinema shows how it reached the level of the 
advanced world cinema: the outstanding Soviet, Polish 
and Czech films are analysed from this point of view. 

Age as an aesthetic factor is the reason why the 
younger generation of film-directors — Pál Zolnay, 
Miklós Jancsó, István Gaál, István Szabó, Ferenc Kar
dos, Ferenc Kosa, Pál Sándor — are dealt with in a new 
section. Their careers and films are analysed in details 
from the basic point of view: how does the new aesthe
tic evaluation become manifest in them? 

The next short chapter discusses the development of 
the second line of the Hungarian cinema which stands 
between avantgarde and commerce cinema, and also 
the problem of comedy is studied on concrete exampl
es — after a theoretical introduction. 

The study ends with a theoretical summary and eva
luation. Contemporary criticism — supporting and ob
jecting — is characterized from the point of view of the 
unity of film criticism and film art. The term of "ac
tive film" is introduced and the examples analysed in 
previous chap+ers are put into this more general con-
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text. The same examples illustrate the new conflict and 
the new hero as consequences of new contradictions in 
contemporary reality: they indicate a new tendency 
not so much in thematic respect, but rather in aes
thetic quality because of emphasizing the inner life of 
man. Innovations of form are closely connected with 
it, too. Thus the Hungarian cinema arrives at an active 
participation in social progress and while protesting 
against indifference and realizing the possibilities, sets 
out for a new period. This change has come about not 
in certain outstanding films, but in a wide stream of 
films: Hungarian cinema has become an art. 

The appendix consists of the author's notes, a comp
lete filmography and bibliography. 

711 



КАРОЙ НЭМЭШ: 
ИСТОРИЯ ВЕНГЕРСКОГО КИНОИСКУССТВА 
1957—1967 

Обзор 

Настоящая работа является частью истории венгерского 
киноскусства в нескольких томах, которая готовится в 
рамках Венгерского Института кинематографии, и за
нимается самым важным этапом венгерского кино. 

В теоретическом введении автор определяет метод и 
главный аспект исследования. История кино не равня
ется ни сумме фильмов данного периода, ни социаль
ным и историческим изменениям того времени. Тре
буется не пассивное описание, а теоретически обосно
ванное вскрытие главной линии развития. Развитие 
киноискусства выражается и в тематике, но поскольку 
кино изоморфно моделирует данную общественную 
среду, развитие является «осознанием путем кинема
тографического оформления тех новых отношений и 
тенденций движения, которые непосредственно неза
метны в ежедневной жизни». Однако, самый важный 
момент кинематографического развития это — «обще-



ственный сдвиг, который наметив реальную задачу для 
киноискусства, заставляет его эстетически переоцени
вать «мир» в соответствии с изменением места и зна
чения вещей и событий». В этом смысле эстетическая 
оценка, носителем которой являются герой и конфликт, 
есть одновременно и участие в осуществлении этих 
изменений. А главный аспект исследования это — по
явление этой новой эстетической оценки. 

После этого автор оправдывает выбор данного пе
риода и в свете решений съездов партии и культурной 
политики описывает социальную и культурную среду и 
изменения в организации кинопроизводства. Исходное 
положение кинематографического развития в конце 
50-ых и в начале 60-ых годов характеризуется и количест
венно (количество картин, снятых в данный период, и 
кинематографистов, работающих над ними), и качест
венно: при общественной и художественной консолида
ции «сознательное принятие общественной деятель
ности как человеческое действие» и тем самым чело
веческое действие как таковое выступает на передний 
план. Появление этого требования и недостатки его 
удовлетворения изучаются на примере отдельных кар
тин. 

Теоретически обосновав полодотворное влияние ли
тературы на кино в изображении человека, автор до
казывает потребность изменения путем подробного 
анализа экранизаций литературных произведений. Од
нако ни помощь литературы, ни агитация недостаточ
ны: традиции изображения сталкиваются с новыми 
конфликтами и хотя картины этого периода несомненно 



реагируют на современную им действительность, те
матическая схема мешала прогрессивной эстетической 
оценке. 

В следующей главе искания кинокритики и теории 
кино, предшествующие сдвигу венгерского кино, пред
ставляются многими датами (издание журналов, книг, 
и.т.д.) и анализом значительных статей. Потом пло
дотворное влияние мирового киноискусства доказыва
ется в западных картинах, показанных в Венгрии до 
1962-ого года и отличающихся показом внутреннего 
мира своих героев. 

Теоретический обзор факторов, содействующих раз
витию, показывает, что иллюстративно-схематическое 
изображение было вызвано отсутствием критики и не
достатками изображения человека, но до 1962-ого года 
все эти недостатки исчезли из венгерского кино. Экспери
менты шли главным образом в области драматургии: 
надо было раскрыть мотивацию движения, то есть по
ведения. Но изображение положительного героя все 
еще не удалось так же, как и «изображение только что 
рождающих конфликтов как конкретная, живая жизнь, 
преобразующая общество, как реальная деятельность 
человека». 

С 1962 история венгерского киноискусства изучается 
в виде портретов режиссеров или мастерских. 

Первые шаги преобразования показаны в подробных 
анализах картин Феликса Мариаши, Ласло Раноди и 
Карла Макка. Тут же познакомимся с первоначальной 
деятельностью студии им. Бела Балаш молодых кине
матографистов и с новыми тенденциями короткоме-



тражных и анимационных картин, при чем большое 
внимание уделяется иностранному опыту. Эта глава 
завершается датами о количестве и посещаемости вен
герских кинотеатров, обзором жизненного пути режис
серов периода, теоретическим объяснением крайнего 
критического характера указанных картин и характери
стикой важных — с точки зрения кинематографа — 
Ьменений в организации и содержании венгерской ли
тературы данного периода. 

В следующей части изучается деятельность старшего 
поколения кинорежиссеров — Золтан Фабри, Янош 
Хошко, Петер Бачо, Андраш Ковач — в подъеме вен-
геркого кино в 60-ые годы, опираясь на материалы 
интервью, биографические даты и анализ их картин. 
Авър дает обзор о новых чертах научно-популярных и 
документальных фильмов, о знаменитых картинах 
«взрслой» студии им. Бела Балаш и об изменениях 
анимции. Как социалистическое кино достигло уро
вень змененного мирового кино, показывается анали
зом вжнейших советских, польских и чешских картин, 
находашхся в прокате Венгрии. 

Возрст как эстетический фактор приводит к тому, 
что млдшее поколение режиссеров — Пал Золнаи, 
Микло! Янчо, Иштван Гал, Иштван Сабо, Ференц 
Кардой Ференц Коша, Пал Шандор — исследуется в 
отдельнй главе. Автор подробно анализирует их-жиз
ненный уть и картины с главной точки зрения: как 
появляец в них новая эстетическая оценка? 

В следящей, более короткой главе речь идет об об-
разованиквторой линии» венгерского кино, находящей-



ся между авангардом и коммерческим кино, и о проб
леме комедии, которая после теоретического введения 
изучается и на конкретных примерах. 

Работа завершается теоретической суммировкой и 
оценкой. Отрицательная и поддерживающая критика 
данного периода представлена с точки зрения единства 
кинокритики и киноискусства. Автор определяет тер
мин «действующее кино» и тем самым ставит подробнс 
проанализированные в предыдущих главах примеры * 
более широкий контекст. Также с помощью прежтх 
примеров иллюстрируются новый конфликт и новьй 
герой как последствия нового противоречия действите4>-
ности. Это рождает не настолько тематически, /ак 
эстетически новую тенденцию — подчеркиванием в(ут-
реннего мира. С этим связано и обновление кинем^го-
графического языка. 

Таким образом венгерское киноискусство дошл» до 
активного участия в преобразовании и прогресс* об
щества и протестуя против равнодушия и осозна* воз
можности, отправилось к новому периоду. Ва это 
осуществлялось не в отдельных выдающихся кабинах, 
а в целом течении фильмов, то есть венгерское кино 
стало искусством. 

В приложении нашли место замечания автора.Долная 
фильмография и библиография. 
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