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Miért rosszak
(még mindig)
a magyar filmek?
Csurka-bemutató a Pesti Színházban

Csurka darabjában többek között ez
történik: Neves Színésznő szenvedélyes
vallomásában arról panaszkodik, hogy a
rendezőknek nincs szükségük a teljes
személyiségére: színpadi érzelmeire és
gondolataira. Két színésznő sztrájkba lép,
mert képtelen együtt dolgozni egy olyan
rendezővel, aki nem tud megfelelő
instrukciót adni, ezért gépnek tekinti őket.
A darabbeli filmet, amelyet épp csak
elkezdtek forgatni, és be sem tudnák
fejezni, ha vissza nem hívnák a stábtól
megvált asszisztenst, máris kijelölték az
Arany Tundra Mókus fesztiválra.
Csak rosszindulattal lehet azt mondani,
hogy az Eredeti helyszínnek nincs köze a
valósághoz. Elég ismerni a nyilvánosan
folyó művészeti vitákat, megfordulni művészkörökben - a rádió pagodájában,
színházak folyosóin, filmszemlén vagy a
Fészek klubban - ahhoz, hogy ismerősen
üdvözöljük Csurka tragikomédiájának
kérdésfeltevéseit. Ellenség-e vagy barát
színész és rendező? Mi kell ahhoz (és
főleg mennyi idő), hogy egy filmrendező
önálló rendezéshez jusson ? Meddig részesülhet védelemben az, akiről már bebizonyosodott, hogy tehetségtelen? Ki
lehet-e nevezni valakit tehetséggé és
tekintéllyé? Hitbizomány-e az egyszer
megszerzett művészi rang, vagy el is lehet
veszteni? Meddig kell asszisztens-ként
bizonyítania annak, akiről mindenki tudja,
hogy többet ér, mint az, akinek az
asszisztense? (És aki helyett eddig is
minden alkalommal nyélbe ütötte a
művet...)
A kérdés az, hogy ezek a szakmai belügyek érdeklik-e a nézőt. És vajon rá
tartoznak-e? Vagy csak a végeredmény
tartozik rá: az elkészült film, amit Csurka
darabjában forgatnak ? Meglehet, a néző
szempontjából közömbös, hogy a filmet a
rendező csinálta meg vagy a rendező
helyett az asszisztens; hogy milyen a viszony a rendező és színészek vagy a rendező és a filmvállalatot vezető Böröczker
elvtárs között; hogy a Neves Színésznő
azért vállalta-e el a főszerepet, mert tetszik
neki a darab, vagy mert pénzre van

szüksége, esetleg egyikért sem, hanem
azért, hogy fölsrófolja a filmgyári gázsikat, mivel ha őt jól megfizetik (és őt jól
megfizetik, mert ő a Nagy Színésznő),
akkor a többi szereplőt is arányosan jól
kell megfizetni ... Nos, lehet, hogy a
végeredmény szempontjából mindez nem
számít, de valószínű, hogy a nézőt jobban
érdekli, mint maga a végeredmény.
Színészügyek, színházi vagy filmgyári
intimitások, forgatások szakmai titkai
mindig szívesen fogadott érdekességek.

Néha nemcsak érdekességek. Van rá eset,
hogy túllépnek a csiki-csuki játékok
szféráján, és befolyásolják a művészi
eredményt, sőt nem csupán befolyásolják,
hanem meghatározzák az alapminőségét,
s ezzel szakmai belügyből társadalmi
jelzésekké válnak.
Csurka darabja akkor is kellemesen szórakoztató atelier-játék volna, ha nem lépne túl a szakmai belügyeken. De túllép
rajtuk. A címbeli „eredeti helyszínen",
egy bérház hatodik emeletén lezajló

Csurka István: Eredeti helyszín (Pesti Színház).
Hajtmanszky, a rendező (Bárdy György) munkában. Az operatőr: Szakácsi Sándor

Hajtmanszky (Bárdy György) instruálja a Nagy Színésznőt (Sulyok Mária)

viharos filmforgatás valamiképpen erkölcsi magatartások és életfilozófiák jellemző tükrévé válik.
Hajtmanszky, a rendező és Szerdahelyi Kis, az asszisztens ellentéte a tehetségtelenség és a tehetség szükségszerű
konfliktusából fakad. De mögötte egy
másik is meghúzódik: a beérkezettség és
a kirekesztettség (outsiderség) konfliktusa, ami már nem szükségszerű, mert
kontraszelekciót jelez - a tehetségtelen a
beérkezett és a tehetséges az

outsider. Ráadásul egymásra vannak
utalva, pontosabban a tehetségtelen rendező rá van szorulva a tehetséges
asszisztensre, mert nélküle nem tudja
megcsinálni a filmjeit. De az outsider is
érdekelt a kapcsolatban, mert amíg nem
jut önálló rendezéshez (és egyelőre nem
jut), csak az adott szűk lehetőségtől
várhatja, hogy beérkezett legyen. Felsőbb
szinten ugyancsak fontosnak lát-szik e
kölcsönös függőségi viszony fönntartása:
Böröczker, a főnök tudja,

hogy Hajtmanszky koncepciótlansága,
presztízsművészete addig marad az ő
számára is problémátlan, gond nélküli ügy,
amíg Szerdahelyi Kis szakmai biztonságára támaszkodik. Abban a pillanatban, amikor Szerdahelyi Kis netán saját
filmet rendez, két gond is jelentkezik: a
tehetséges alkotó esetleg „meredek"
művészi koncepciója és a tehetségtelenség
nyilvánvaló művészi csődje.
Csurka jó érzékkel választja ki a két
főszereplőt, és rendkívül gazdagon építi föl
személyiségüket. Filmírói, dramaturgi és
drámaszerzői tapasztalatai kamatoznak
akkor, amikor részletmegfigyelések egész
sorával jellemzi figuráit. A rendező
forradalmi népszínműről halandzsázik, de
képtelen használható instrukciót adni. Az
asszisztens nem elemez látványosan, de
két pontos mondattal minden helyzetet
világossá tesz, és konkrét gesztusokra,
hangsúlyra vagy magatartásra vonatkozó
utasítással a legfontosabb segítséget adja
meg a színésznek. A rendező divatos
művészi pózai ellenére civil marad a saját
filmjében; magánügyei - balatoni nyaralója
vagy jövendő sírhelyének megvásárlása a
Kerepesi temetőben - kötik le a forgatás
alatt. Az asszisztens még a mások
filmjében is művész, azon túl, hogy szakember; hinni tud az alkotásban, a munkában. A rendező csak sikert akar aratni, és
bár hízelegni szeretne a közönségnek,
valójában mélyen lenézi. Az asszisztens
megtalálja a legrosszabb forgatókönyv-ben
is azt a pontot, legyen az bármilyen
parányi, ahonnan el lehet indulni, és
minden erejével megpróbál valami elfogadhatót létrehozni.
Nem vitás, hogy Csurka véleménye
szerint kettejük társadalmi elismerése
fordított arányban áll tényleges művészi és
állampolgári értékükkel. Valódi értékhierarchia úgy jöhetne létre, ha megállítanák a kontraszelekciót, vagyis megfordítanák kettőjük viszonyát. Ez persze
nem megy könnyen. A filmvállalat vezetője aligha vallhatja be egyik napról a
másikra, hogy a többszörösen elismert
Hajtmanszky tehetségtelen, a többszörösen
visszautasított Szerdahelyi Kis pedig
méltatlanul outsider. Ráadásul az asszisztens legújabb könyvét éppen most utasították el mint túl sötétet és nem aktuálisat;
amikor azonban „kiborul", és ott akarja
hagyni a pályát, akkor a hivatalosan
hitelesített
kényes
egyensúlyt
veszélyezteti. Szakmai tudása és a Hajtmanszky tehetetlensége miatt botrány-nyal
fenyegető forgatás megmentése arra

kényszeríti Böröczker igazgatót, hogy
azonmód, az „eredeti helyszínen" kinevezze a film társrendezőjének.
Csurka írói bravúrja, ahogyan Szerdahelyi Kis outsiderből a stáb - és a néző szeme láttára válik kebelbelivé. Már dukál
neki a tegeződés Böröczkerrel, sőt az a
kiváltság is, hogy meglátogat-hatja
otthonában. A forgatás végére Szerdahelyi
Kisen mutatkozni kezdenek az átalakulás
jelei. Nemcsak átvette a teljhatalmat
Hajtmanszkytól,
hanem
már-is
erőszakosabbnak bizonyul nála, és hozzá
hasonlóan
diktátorként
kezeli
a
színészeket. Sőt, Hajtmanszky pózoló
nagyszájúsága helyett, amelyben még
némi báj volt, a cinikus karrieristák sokkal
ellenszenvesebb kíméletlenségével bánik
velük. Még a Nagy Színésznőt is megsérti,
pedig az asszisztens korában szeretettel
pártfogolta. Igaz, utána patetikusan leborul
elé, mégis az az érzésünk, hogy karrierje
érdekében föladta nemes szándékait számító módon elindult az elvtelen
behódolás útján.
A darabnak ezen a végső pontján
valamelyest elbizonytalanodunk. Mindenekelőtt azért, mert Csurka nem tudja
megfelelően motiválni Szerdahelyi Kis
átváltozását. Egy látogatás Böröczker
lakásán talán mégsem kellő motívum, és
nem jelent föltétlen morális züllést,
cinizmust, konformista langyosságot.
Mintha a kép kissé erőszakoltan
satírozódna sötétre, hogy a viszonyok
erkölcsromboló és önfeladásra késztető
hatalmát példázza. Csak így lehet meg-élni
- sugallja az asszisztens példája. Még a
saját filmjéből kiszorult, ártalmatlanul
tehetségtelen rendezőt is mintha meg
kellene sajnálnunk egy pillanatra, hogy
annál leplezetlenebbül lássuk a hatalomátvételt rideg embertelenséggel párosító
volt asszisztenst: íme, így működik a
szakma és az élet kegyetlen logikája, így
lesznek a legtisztább bárányokból is
ordasok, így hajlik hozzá a gerinc a körülményekhez.
Mindez indokolatlanul gyors, és nem is
szükségszerű. Egyrészt ami a Hajtmanszkykat illeti: a tehetségtelenség
sohasem ártalmatlan, és tehetségtelen befutottaktól, még ha leszállítják is őket a
magas lóról, nem remélhetünk sokat. A
pozícióba jutott tehetségek viszont majd
alkotásaikkal vallanak emberi magatartásukról és művészi céljaikról. Csurka
hőséről, Szerdahelyi Kisről is csak a jövő
mondhatja ki a végső értékítéletet.
A tragikomédia szatírai sodra oly erős,
hogy keserű fintoraival sem tud rossz-

kedvre hangolni. Csurka szemlélete meglehetősen fanyar; nem mindig jókedvű,
de jókedvre derítő. Kétségtelenül kajánul
bánik szereplőivel; egy sincs köztük,
akiben ne mutatna ki ironikusan kisebbnagyobb torzságokat vagy legalább némi
emberi gyöngeséget (még a Nagy Színésznő, a darab rajongó áhítattal ábrázolt
alakja is sztárgőggel nyilatkozik a
lenézett „csapatszínházról"), de ennek az
ellenkezője is igaz: mindegyikükben talál
megértésre méltó vonásokat. Mi tagadás,
fölényét érezteti velük szemben, de ez talán
nem fakad másból, mint a fölényes-re
csiszolt drámatechnikából, a gördülékenyen előresikló cselekményből, a csillogó dialógusokból - abból az eleganciából és könnyedségből, amely nem okos
morfondírozásokra bízza a mondanivalót,
hanem magából a játékból bontja ki
észrevétlenül. Az Eredeti helyszín nagyon
jól van megírva, és ez nem oly gyakori
erénye a mai magyar drámának, hogysem
szó nélkül elmehetnénk mellette.
Az előadás felnő a darab mellé. Fölöttébb hálás dolog színészeknek színészeket játszani, és Csurka jó szerepeket írt
ehhez. Nem lehetetlen, hogy a színész
akkor jó egy szerepben, ha kellőképpen
ismeri játékának tárgyát - a témát és a figurát. Arról ugyan nem vagyok tökéletesen meggyőződve, hogy a művészi önismeret is elengedhetetlenül szükséges

ehhez, de a jártasság a szakma rutintevékenységeiben mindenképp. Ezért telhetnek meg a filmforgatás jelenetsorai eleven
élettel. Horvai Istvánnak egyik legjobb
rendezése ez. Realitás és karikatúra helyes
arányát találta meg mindenekelőtt. Az
előbbiből van több, és ez nem lényegtelen:
épp csak annyi elrajzoltságot enged meg,
amennyi kiemeli a valóság groteszk
vonásait. A valóságban talán észre sem
vennénk a komikumot ugyan-ezekben a
gesztusokban,
magatartásokban,
viselkedésformákban, amelyek az Eredeti
h e l y s z í n színpadán harsány derűt vagy
csendes mosolyt keltenek.
Esetleg éppen meghatott tiszteletet.
Sulyok Mária színésznőnagyasszonya egy
nagy művésznő életművének személyes
hitelét kölcsönzi a szerepnek. Fölfoghatjuk önvallomásnak is ezt a szenvedélyes
alakítást: a színésznő a színésznő maszkja
mögé bújva mondja el művészi ars
poeticáját; azonosulva a szereppel és
egyszersmind valaki mássá idegenítve el
személyiségét, a színpadról tanít mindannyiunkat az értelmes életre. Sulyok önmagával igazolja azt, amit mint a darab
egyik szereplője az író mondanivalójából
képvisel: hogy a színművész, ha szellemi
arculat és főként egyéniség van mögötte,
saját magából, idegeiből és zsigereiből
teremti létre a legmélyebb és legérvényesebb emberi igazságokat.

Böröczker igazgató (Somogyvári Rudolf) kibékíti a rendezőt (Bárdy György) és az asszisztenst
(Tordy Géza) (Iklády László felvételei)

Az előadás másik sarkpontja az asszisztens Szerdahelyi Kist játszó Tordy Géza,
akinek erőteljes karakteralakításai lassanként gazdag arcképcsarnokká sokasodnak. Nála is, akárcsak Sulyoknál,
döntő a színpadi jelenlét súlya. (Mindkettőjük játékában emlékezetünkbe vésődik egy-egy némajelenet: Sulyoknál egy
rezzenetlen arc, amelyen visszatükröződik
Szerdahelyi Kis színeváltozása; Tordynál
egy ülő mozdulatlanságában is hangsúlyos
tartás Böröczker igazgató protokolláris
látogatása alatt, amely hangsúlyozza az
asszisztens kirekesztettségét és önkéntes,
dacos elkülönülését.) Tordynak sikerül
áthidalnia a bizonytalanságot az ábrázolt
figura jellemét illetően. Nem dönt
Szerdahelyi Kis további sorsa felől: abból
az energikus eltökéltségből, amellyel
előbb romantikus eszményeit adja elő,
utóbb pedig rideg prakticizmussal irányítja
a forgatást, még minden-felé nyílik út. A
megszállott és egész élet-re szóló művészi
ambíciók, a röpke ügyeletes zseniség és a
megalkuvó karrierizmus irányába is.
A további szereplők eleven illusztrációi
annak a sztanyiszlavszkiji tételnek, hogy
az előadás a szereposztás pillanatában dől
el. A mai színpadon ritka a pesti színházi
előadáséhoz hasonló, minden pontján
támadhatatlan szereposztás. Talán nem
járunk messze az igazságtól, ha úgy
véljük, hogy Csurka a darab írása közben
már egy-egy hősének megformálójára
gondolt.
Bárdy
György
például
tökéletesen fedi a divatos művészpózokban ágáló, futtatott rendezőről alkotott meglehet, kissé sablonos - elképzeléseinket; a sablont azután sikerül élettel
megtöltenie. Rég láttuk ilyen jónak: ez a
Hajtmanszky nagyhangúságával, néha
szinte behízelgő bohémságával maga a
belül tökéletesen üres „művészkedünk,
művészkém?"-típus. Hasonlóan eleven
portrét rajzol a hivatalnoki és baráti
hangvétel között kínlódó Böröczker elvtársról Somogyvári Rudolf. A filmválla-lat
vezetőjének látogatása egyébként is a
darab legjobb jelenete; Somogyvári külön
remeklése, ahogyan az elvi irányítás, a
főnöki szigor és a kettőt enyhítő erőltetett
kedélyeskedés reménytelen útvesztőjében
mutatja meg a jobb sorsra érdemes
„középszintű vezetőt". Bánki Zsuzsa a
lelkes, panaszkodó, rendező nélkül
bizonytalan, szókimondó, síró és a leglehetetlenebb föladatot is megoldó „örök
színésznőt" játssza mulatságosan és rokonszenvesen.
Néhány határozott vonással megraj-

zolt karakter Mádi Szabó Gábor gyakorlatias gyártásvezetője, Bilicsi Tivadar
és Náray Teri elbambult nyárspolgári
házaspárja. Farkas Antal és Miklósy
György ugyanolyan átlagos figurákat
játszanak el a darabbeli filmben
(kitűnően),
mint
amilyen
átlagos
színészfigurák-nak Csurka megírta őket.
Az operatőrt Szakácsi Sándor, a másik
asszisztenst Gálffi László, a csapót Nagy
István, a filmbeli vőlegényt-menyasszonyt
játszó színészeket a főiskolás Vitéz László
és
Kánya
Kata
alakítja.
Velük
mostohábban bánt az író; ha olykor mégis
színesek, ez tehetségüket és - lám csak,
van ilyen - a csapatmunkában való hitüket
bizonyítja.
Az eredeti helyszínt, a pesti bérház filmforgatás alatt több mint harminc százalék állagromlást elszenvedő - lakását
Fehér Miklós, a jelmezeket Jánoskúti
Márta tervezte, mindketten azzal a valósággal kacérkodó szellemes frivolsággal,
amely az egész előadásra jellemző.
*
Egy néző azt mondta előadás után a
ruhatárban, hogy most már érti, miért
rosszak a magyar filmek.
Az erről szóló színházi komédia mindenesetre jó.
Talán a filmesek is csinálhatnának egy
komédiát a színházról.
Csurka István: Eredeti helyszín (Pesti Színház)
Rendezte: Horvai István, díszlet: Fehér
Miklós, jelmez: Jánoskúti Márta, dramaturg:
Radnóti Zsuzsa.
Szereplők: Sulyok Mária, Farkas Antal,
Bánki Zsuzsa, Miklósy György, Kánya Kata
f. h., Vitéz László f. h., Bárdy György, Tordy
Géza, Mádi Szabó Gábor, Szakácsi Sándor,
Nagy István, Náray Teri m. v., Bilicsi
Tivadar, Somogyvári Rudolf, Gálffi László.

SZÁNTÓ JUDIT

Ki volt Kassai Kornél?
Kertész Ákos Sziklafala Miskolcon

Kertész Ákos, aki eddigi életművével
egyszerre hódította meg a széles közönséget és a műbírálókat, az utóbbi évek-ben
drámairodalmunknak is jelentős alkotójává lett. Két színpadi művének értékéből mit sem vont le, hogy eredetileg
nem színpadra készültek. A Makra
fogyatékosságai felbukkanhattak volna
vérbeli, ám kezdő drámaírónál is, aki dús,
komplex anyagát még nem tudja
ökonomikusan színpadra fogalmazni (ám
épp a problematikának ez a gazdagsága
szerencsésen ellensúlyozta a kompozíció
bizonytalanságait); a Névnap pedig olyan
tömör, robbanékony, feszes drámává
kerekedett, hogy epikai fogantatása csak
lexikális adatként érdekes. A hazai és
külföldi siker, színházaink aktív érdeklődése és a belső igény egyaránt arra serkenthette az írót, hogy most már eredeti
drámával is próbálkozzék, új témáját eleve a színpad számára fogalmazza meg.
A Sziklafal, melyet a miskolci társulat
először Egerben mutatott be, lényegében
ígéretes félsikerként könyvelhető el. Bebizonyosodott (bár ez a Névnap óta alig-ha
szorult bizonyításra), hogy Kertész Ákos
tud színpadban gondolkodni, képes
rátalálni olyan anyagra, amely a maga
adekvát formáját egy színpadi cselekményben kaphatja meg, tud néhány óra
alatt is teljes, körüljárható figurákat teremteni, sorsukból, belső világuk kibontásából egy percre sem lankadó feszültséget gerjeszteni, szájukba feszes, takarékos, kifejező drámai szöveget adni. A
Sziklafal hibátlanul megépített, épkéz-láb
dráma, négyből két kitűnő és egy jó
szereppel, és a szó nemes értelmében
népszerű dráma is: jó - a miskolcival
egyenértékű - előadásban Budapesten is
táblás házakat vonzana. Mindez, drámairodalmunk jelen helyzetében, komoly és
biztató fegyvertény.
Ugyanakkor azonban a Sziklafal bizonyos értelemben visszalépés a Névnaphoz képest. A színpadra koncipiáló
Kertész Ákos kevésbé bízott a színpad
lehetőségeiben, mint az epikus műveit
adaptáló Kertész Ákos. Ami a társadalmi
problematika mélységét és újszerűségét
illeti, rosszabb véleménye lett a színpad

