


CÍMKÉPÜNK: a "Törté-
netek Leninről" cimű 
szovjet filmalkotás sze-
replői: BJeljavszklj és 

Krilova 

KÜLSŐ 
FELVÉTELEN 

A 39-es dandár című 
most készülő magyar 
filmben a Magyar Ta-
nácsköztársaság Vörös-
hadseregének harcosait 
Néphadseregünk katonái 
alakítják. A film külső 
felvételeinél együtt dol-
goznak az egységek pa-
rancsnokai a film "-ve-
zérkarával": a felvevő-
tornyon a vezénylő pa-
rancsnokon kívül ott 
van Makk Károly, a film 
rendezője, Sivó György, 
a rendező asszisztense és 
Pásztor István operatőr 
is, hogy a művészi szem-
pontokat összehangolják 
a katonai szakszerűség-
gel. Az alsó képen lát-
ható forgódarun a ren-
dező és az operatőr dol-
gozik. 

(Réger Endre felvételei) 



A FORRADALOM NEMZEDÉKE 
A brüsszeli világikiállítás alkalmá-

ból gondos munka alapján rang-
sorolták a világ legjobb filmjeit; ti-
zenkét alkotást itártott, legkiválóbb-
nak a több mint százfőnyi nemzetközi 
zsűri s ezek közül három: szovjet 
filmalkotás. Mindhárom az 1920—30 
közötti itíz év terméke. Ez volt az a 
••nagy korszák", mely a szovjet film-
művészetet világhírűvé tette. Ernst 
Lubitsch, a Hollywoodba származott 
német vígjátékrendező jó harminc 
évvel a brüsszeli rangsorolás előtt 
így nyilatkozott Eisenstein első helye-
zett Patyomkin csatahajójáról: »A 
legjobb film, amit valaha is készí-
tettek a világon 

Vajon véletlen-e, hogy éppen 1925 
körül született meg a szovjet film-
művészet? Semmiképpen. Ekkorra ér-
tek meg az októberi forradalom 
gyümölcsei, ekkorra stabilizálódott a 
polgárháború zaklatta hatalmas or-
szág élete; s eklkorra nőttek férfivá 
az első nagy rendezők. 

A szovjet forradalom nélkül el-
képzelhetetlen lenne Pudovkinék mű-
vészi sikersorozáta. 

1917 előtt igazán jelentékeny orosz 
film nem született. Pedig más művé-
szetek virágzottak. A világon ekkor 
már olyan halhatatlan jelentőségű 
vállalkozások léteztek, mint Dániá-
ban a Nordisik-filmgyár; olyan ren-
dezők, mint az amerikai Griffith vagy 
az olasz Pastrone. Gorkij lelkesedett 
ugyan a filmért, gyártócsoportot 
ókart szervezni; de hogyan, s kikből? 
Kik értenek .a filmhez? Hogyan kell 
az egészet csinálni? Van-e egyáltalán 
jelentősége? Ki ad hozzá ennyi ren-
geteg pénzít? S főleg a népnek szóló 
alkotásokhoz? 

Lenin 1919 augusztus 27-én aláírta 
a filmgyártás államosításáról szóló 
rendeletet s ezzel óriási helyzeti ener-
gia-előnyt adott a szovjet filmnek. 
Már a tőkés érdekeltségeknél működő 
nyugati rendezők is évek óta mon-
dogatták: igazi filméit csak állami 
úton rendelkezésre bocsátott óriási 
pénzzel lehet csinálni. Az út tehát 
megnyílt; de kik járjanak rajta? Nin-
csenek orosz filmrendezők. 

S ekkor néhány fiatalember jelent-

kezett, akiikből, ha a forradalom szele 
a filmhez nem söpri őket, sohasem 
lesz filmalkotó: egy fiatal festő, le-
szerelt vöröskatona: Eisenstein, egy 
számtan-fizikaszakos tanár: Pudov-
kin, egy orvostanhallgató: Vertov, 
egy pétervári joghallgató: Ermler, 
egy természetrajz-szakos tanárjelölt, 
aki a forradalom első. éveiben sokat 
ígérő diplomáciai karrier előtt állt, 
mert a berlini szovjet követségről je-
lentkezett a teljesen bizonytalan film-
pályára: Dovzsenko; és a -veterán-
rendező: Protazanov. Tehetségükön 
kívül, melynek alkotás híján még bi-
zonyítékát sem tudták adni, közös vo-
nás volt a film iránti rajongás és élet-
koruk. Valamennyien a kilencvenes 
évek végén születtek. S még valami: 
valamennyien személyesen átélték az 
októberi forradalmat. Ez a nagy él-
ményük nem robbant ki belőlük 
mindjárt alkotásban. Először híradót, 
dokumentumfilmeket forgattak, ta-
pasztalatokat gyűjtöttek, szerveztek, 
tanultak. A forradalom tízéves évfor-
dulójára készültek el első nagy alko-
tásaik, ekkorra fakadt virággá az év-
tizede elültetett magocska. Azaz né-
melyiküknél már valamivel előbb. 
Mert mintha saját életük fejlődését 
élték volna át mégegyszer: a legelső 
két nagy alkotás az 1905-ös forrada-
lom emlékét idézi. Különös, hogy 
miképp az orosz forradalomhoz is 
1905-ön át vezet az út, úgy a szovjet 
filmművészet kialakulásához is. Ez a 
két alkotás: a Patyomkin páncélos és 
az Anya. 

A füm tartalmát Eisenstein <1898 
Riga—1948 Moszkva.) forradal-

mian új formába öntötte. Ez az új 
forma a montázsnak akkor merőben 
újszerű használata volt. Az ogyesszai 
lépcsők híres jelenetében bravúros 
módon követték egymást a képsorok: 
rövidebb, hosszabb -jelenetek-, pre-
mier plánok, totál plánok váltakoz-
tak kitűnően vágott egymásután-
ban. Ma már, mikor ezek a fogások 
minden valamirevaló rendező rekvi-
zitumai, el sem tudjuk képzelni Ei-
senstein újításának jelentőségét: csak 
akkor méltányolnánk igazán, ha vé-
gignéznénk az 1942 előtt készült al-
kotósokat. Heinrich Fraenkel mondja 



1956-ban, Münchenben kiadott film-
történetében: 

"•Könyörtelen és villámgyors vágá-
sokkal ragadja magával a rendező a 
nézőt az ogyesszai matrózfelkelés lé-
legzetállító eseményeinek forgatagá-
ba). Aki a filmet látta, soha többé 
nem felejti el azt az idegmegrázkód-
tató képsort, mely a sortűz által föld-
resújtott tömeg között végigbukdá-
csoló gyerekkocsit ábrázolja.-* 

Szintén az 1905-ös események ihlet-
ték Pudovkin (1893 Penza—1953 
Moszkva.) Anya című filmjét is. Bár 
a történet magvát Gorkij híres re-
génye képezi, a film cselekmény-me-
metében és végkifejletében is lénye-
gesen különbözik attól. Pudovkin 
filmje kiváló példa arra, hogyan le-
het egy regényt úgy filmmé formálni, 
hogy az annak lényegét visszaadja 
ugyan, vagyis a nézőben ugyanazt a 
lelki emóciót keltse, ugyanarra a 
konzekvenciára kényszerítse — mégis 
a film saját eszközeivel dolgozzék a 
rendező. 

S itt tapintottunk rá a húszas évek 
nagy nemzedékének legfontosabb eré-
nyére. Pudovkinék a való életben ke-
restek motívumokat, magát az életet 
tekintették nyersanyagnak; valahogy 
az egész élet egyetlen végtelen film-
ként kavargott körülöttük, amiből 
csak ügyesen és kellő tudással ki kel-
lett "Vágni-* a megfelelő képsorokat. 
Míg a nyugati filmművészet a szín-

pad felől közeledett a művészi tisz-
tuláshoz, s egy színpadi korszak után 
(1907) is még egy "irodalmi-* korszak 
következett (films d'art) és csak ez 
után, mint sokak által idegenkedve 
fogadott nagy szenzáció köszönthetett 
be a reális környezetben, filmszerű 
eszközökkel forgatott dán film 1910 
körül: addig a szovjet filmművésze-
ket semmiféle kötöttség, feszélyező 
hagyomány vagy téves nézet nem be-
folyásolta. A korai szovjet film óriási 
előnye, hogy sohasem volt színpad-
szerű, vagy álirodalmi korszaka; Ei-
sensteinéknek nem kellett kénysze-
rűen, valamiféle "szempont-* alapján 
a valóság felé közeledni: ők egysze-
rűen benne éltek, hiszen csaknem 
tíz éven át egyebet sem csináltak, 
mint híradó- meg dokumentumfilme-
ket a polgárháború csatáiban éppúgy, 
mint az első nagy építkezéseken. 
Vagyis a szovjet filmgyártás valóban 
a forradalom talajából nőtt ki, ezért 
hozhatott ilyen gyümölcsöket, ezért 
alakulhatott ki Eisensteinék munká-
jából a szocialista realista filmmű-
vészet. 

A másik igen jelentős előny, amit 
a fiatal szovjet filmgyártásról meg 
kell említenünk, s ami szintén a for-
radalom vívmánya: a sztárkultusz tö-
kéletes hiánya. A rendezők nem vol-
tak kénytelenek bizonyos kedvelt 
színészek elképzeléseihez, vagy e szí-
nészek korábbi filmjei révén a kö-



zönségben kialakult várakozásokhoz 
alkalmazkodni. A színész egyszerűen 
a rendező nyersanyaga volt. így az-
tán igen gyakran egy-egy filmhez az 
utcáról behívott szereplőket, típuso-
kat kerestek és találtak: vagy pedig 
egymás filmjeiben játszottak, ami 
egészen meglepő. Pudovkin például 
Eisenstein csaknem valamennyi film-
jében kiváló alakítást nyújt — ne-
vét eltitkolta! — sőt az Anyában ő 
játssza az egyik legellenszenvesebb 
szerepet, a házkutatást végző csend-
őrtisztet. Méghozzá kiválóan. A szov-
jet rendezők tehát már a húszas 
években ismerték azt a módszert, 
amit nyugaton De Sica fedezett fel 
újra — sikerrel és eredménnyel. 

Ez a két film: az 1925-ös Patyom-
kin és az 1926-os Anya az egész vi-
lág figyelmét felhívta az addig is-
meretlen szovjet filmművészetre. 
Megmutatták: mi újat tud adni a for-
radalom a művészeteknek, különö-
sen a legfrissebb művészetnek. Azt 
is nehéz elképzelnünk ma, mikor 
szovjet filmek minden fontos feszti-
válon szerepelnek és díjakat nyernek, 
hogy mit jelentett közvetlenül a szi-
bériai imperialista intervenció után, 
a hivatalos kormányok ellenszenvé-
től kísérve — világsikert kivívni. E 
két úttörő jelentőségű film után ké-
szültek el az 1927-es évfordulóra ma-
gát a nagy októberi forradalmat fel-
dolgozó alkotások: Eisenstein; Októ-

ber (Más címen: Tíz nap, amely meg-
rendítette a világot) és Pudovkin: 
Szentpétervár végnapjai. Balázs Béla 
így ír róluk 1930-ban: 

-A Patyomkin páncélossal és az 
Anyával kezdődött az orosz filmmű-
vészet. Mindkét film társadalomszem-
lélet szempontjából még egyéni jel-
legű. Az anya egészen személyes in-
dokok miatt válik forradalmárrá, a 
páncéloson vívott harc is látszólag 
csak a páncélos belső ügye, A láza-
dást alig indokolja valami más, mint 
a hús romlottsága. A fejlődés máso-
dik szakasza a Szentpétervár végnap-
jain és az Októberen mérhető fel. Az 
átfogó helyzetek monumentális ábrá-
zolása során eltörpül minden egyéni 
sors. Törne" harcol tömeg ellen, osz-
tály osztály ellen, típus típus ellen. 
A fejlődést nem egyéni motívum ha-
tározza meg.* 

Erre az 1927-es évfordulóra mások 
is megmozdultak. Vertov — 1897. Ki-
jev) — 28-ban A tizenegyedik esz-
tendő című filmét alkotta meg. Ver-
tov legjelentősebb műve az -Egy em-
ber, felvevögéppel* című film, mely 
egy moszkvai nap eseményeit meséli 
el reggeltől estig; élet, halál, öröm, 
bánat váltakozik benne. Érdemes 
Vertov nevét megjegyeznünk, mert a 
külföld őrá emlékezik talán legke-
vésbé. A német Rune Waldekranz 
szerint: -Egy mérnök precizitásával 



dolgozott. Az akkoriban kedvelt 
színházias irányzattal tudatos ellen-
tétben a dokumentatív irányzatot 
kultiválta. Minden egyes képsor le-
pergésének időtartama rendkívüli 
fontosságú volt számára, és ezeket 
ritmikus futamokká konstruálta.-* 

Ermler: "A cár utolsó alattvalója* 
(1929.) című filmje is a forradalom 
közvetlen gyümölcse: egy ember 
hosszú idő után visszatér a megújho-
dott társadalomba, ahonnan még a 
cári korszakban került el. Ermler 
kitűnően érzékelteti az 1929-ben már 
természetesnek tűnő, de forradalmi 
jelentőségű újítások, az egész új tár-
sadalmi rend kialakulását. Ermler 
— (1898. Resica) — nálunk a Nagy 
polgártárs című, Kirov életéről szóló 
későbbi filmjével vált ismertté. 

Dovzsenko (1894. Szosznyica—1956. 
Moszkva) uio-án hazájának a forra-
dalom alatti sorsát mutatta be Zve-
nigora című filmjében. (1928) Pudov-
kin és Eisenstein mellett ő a harma-
dik brüsszeli kitüntetett, mégpedig 
1929—30-ban megalkotott "Földi jé-
vel, mely az ukrán paraszti életforma 
átalakulásáról szól. 

Ennek az újító gárdának egyetlen 
filmrendező tagja Protazanov, — 
(1881 Moszkva—1946 Moszkva) — 
aki már a cári időkben is rendezett; 
1907-ben Puskin nyomán a Bahcsi-
szeráji szökőkutat, 1915-ben pedig a 
Háború és békét. Amint látjuk, ő az 
irodalom felől közelített a filmhez. 
Ezt az érdeklődését később sem ve-
szítette el: nevéhez fűződik a nálunk 
is jól ismert Aelita című fantasztikus 

Alexej Tolsztoj-regélnyének megfil-
mesítése. A szocialista társadalmi 
mondanivaló ebben az utópisztikus 
filmben is megmutatkozott: a világok 
harca voltaképpen két szembenálló 
rend harca volt. Míg azonban az Ae-
lita stílusa a tartalomnak megfele-
lően az absztrakció felé hajló, addig 
"A negyvenegyedik« című filmje 
(1927) realista módon ábrázolja e két 
társadalom közti összeütközést a pol-
gárháború éveiben, két ember életé-
nek kalandos fordulataiban. Ráadá-
sul ez a két ember: férfi és nő, akik 
megszeretik egymást! Ezt a témát az-
óta többen is feldolgozták, legutóbb a 
fiatal Csuhraj. 

Így teremtette meg ez a hait ki-
váló rendező a forradalom talajából 
sarjadó, s a forradalmat ábrázoló mű-
vészetet. Az 1917-es orosz forradalom 
minden művészetet átalakított és to-
vább fejlesztett; egyet azonban ön-
magából teremtett meg: a szovjet 
filmművészetet. 

Eisenstein, Pudovkin és társaik al-
kotásaikon kívül pedagógiai tevé-
kenységükkel is hatottak kortársaik-
ra. ök nevelték azt a gárdát, amely-
nek tagjai az ő tanításuk nyomán al-
kotnak, s igen sokszor az általuk fel-
vetett témákat dolgozzák fel újra 
meg újra. Pudovkinnak személy sze-
rint a magyar filmművészet is sokat 
köszönhet. De a Szovjetunióban is: 
Donszkoj,, Kozincev, Jutkevics, Dzige 
és a többiek mind a nagy nemzedék 
által rakott falakat építették tovább 
a 30-as években, kialakítva a szocia-
lista realista filmművészetet. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 



"•Mi van Édes Annával? Fáj a fe-
jem.-

Szegény, szegény Kosztolányi a 
halálos ágyán írta ezt az érdeklődő 
meg ezt a panaszos tőmondatot; né-
hány héttel a -nagy rapport- előtt, 
torkában a szörnyű sebbel — akkor, 
amikor már nemcsak az írás esett 
nehezére, hanem a lélegzés is. -Ml 
van Édes Annával- — igen, kínok és 
félelmek között is örá gondolt, a zaj-
talan és tiszta kis cselédre, akit a 
gyilkosság sem tudott beszennyezni, s 
aki bármelyik hősénél jobban a szí-
véhez nőtt Mert Édes Anna — csupa 
báj és muzsika már a név is! — 
több volt egyszerű regényhősnél; 
Anna jelkép volt — az elesetteket 
gyámolító részvét, az ajtó előtt az 
éji hidegen szepegő kis társak, a 
-bús pesti nép- és a görcsbe-ránduló 
rokonarcok jelképe. Mint regény-
hős pedig — a bűnügyi végzetdrá-
mából a társadalmi tragédiába át-
lopakodva — legnyíltabban vállalko-
zott arra, hogy a -homo aesteticus-
Kosztolányiban a -homo rnoralis«-t, 
az imádandó és veszendő élet -tár-
gyilagos- ábrázolójában az emberi 
rútságok bíráját is megszólaltassa — 

ha az ítélet nem oly perrendtartás-
szerűen hangzott is, ahogy a bírósági 
fogalmazók elképzelik. 

-Mi van Édes Annával?- — kér-
dezte Kosztolányi, mint egy kedves 
és féltett lényről, nagyon közeli is-
merősről. 

S mi húsz óv múlva, így válaszo-
lunk: 

Édes Annál él. 
Már nemcsak a regényben, hanem 

egyik legsikerültebb filmünkben is. • 

De előre kell bocsátanunk, hogy a 
regény Annája nem egészen azonos a 
filmével. 

A forgatókönyv írói (Fábry Zol-
tán és Bacsó Péter) hozzá is tettek, 
el is vettek belőle. 

» 
Kosztolányi regénye társadalmi, lé-

lektani és helyzet-dráma. , 
Fábryék filmje társadalmi dráma, 

lélektani eszközökkel. 
A fegény azt bizonyítja, hogy az 

úri osztály és a nép -békés együtt-
élése- lehetetlen. Nemcsak azért, 
mert az egyik réteg elnyomja, kizsa-



rolja, megalázza a másikat, hanem 
azért is, mivel az életérzésük, léte-
zésük rendje és módja idegen egy-
mástól; más nyelven 'beszélnek, más-
képp szelik a húst, vágják a kenye-
ret, másképp szeretnek. Ezzel a fel-
fogóssal lehet vitatkozni. Egy azon-
ban bizonyos: Édes Annát nemcsak 
a tanácsosné -naccsógás- önkénye, 
cselódfaló szenvedélye juttatja el a 
gyilkosságig — hiszen Vizyné, a ma-
ga módján, kedveli is a lányt, mint 
hasznos és jó portékát, ragaszkodik 
hozzá eltrafikálgat vele —; az asz-
szony megölésében annak a kámfor, 
golyócskának is szerepe van, amely 
a zongorából árasztja éles, hideg 
szagát, s amelyet a kisborjak meleg 
leheletéhez szokott parasztlány nem 
tud elviselni. Lelki terror és megalá-
zás, szerelmi bánat és idegen légkör 
— íz, szín, szag, minden együtt hat 
Kosztolányi regényében. 

A film ezzel szemben egyszerűbb. 
Majd így írtuk: egyiszerűsítőbb. 

Itt jóformán csak a közvetlen em-
beri sérelmek okozzák a lelki bo-
nyodalmat. A félelmet, gyűlöletet, 
bosszút. S Anna véres tettének fele-
lőssége — környezetén ót — egye-
nesen a társadalomra száll. 

* 
,Az első néhány jelenet mindent 

megmagyaráz. 
A tizenkilences forradalom vég-

napjait látjuk. A fehér terroristák 
kegyetlenkednek. Aztán Ficsor ijedt-
alázatos arca jelenik meg a vász-
non; a házmester azzal akarja jóvá-
tenni -vörös múltját-, hogy kereszt-
lányát -beszerzi- Vizyékhez. Anna 
tehát csak zálog Vizyné kezébeni 
Ha a forradalom győz, minden más-
képp történik; akkor nem lenne 
szükség a lány áldozatára. Ezt hir-
detik a szegőd ési jelenet — a cseléd-
felvételi szertartás — előtt felemel-
kedő puskacsövek is: a kommunista 
ellenállókat kivégzik, a nép ártat-
lan gyermekét pedig Vizyék poklá-
ba vetik. A puskák eldördülték — 
de kénköves füstjük a tanácsosék 
lakásába száll, s Anna számára foj-
togatóvá teszi a levegőt. 

Minden későbbi esemény mér 
nem egyéb, mint -levezetés-. 

-Anna, gyere ide! Anna, maradj 
ott! Anna, tedd ezt, Anna, fuss oda! 
Miért bámészkodsz? Siess!- — hall-

juk Vizyné parancsait, mint egy túl-
világi álomhangot, szüntelenül. És 
Anna, a -minta-cseléd- zokszó nél-
kül engedelmeskedik, lót-fut, töri 
magát; súlyos szőnyegéket cipel le 
az emeletről, gépsebesen keféli a 
padlót, porfelhőben fuldokol, lúgos 
gőzökben aszalódik . . . reménytele-
nül. Hiszen eladták: eszköz lett a 
hatalom kezében. Szerelme is az. A 
-kubista ötszög-arcú- Patikárius 
Jancsi — farkasok közt ez a bárány-
bőrbe bújt farkas —, csak addig bá-
nik vele emberibb módon, amíg baj 
nélkül ölelheti, aztán eldobja magá-
tól, mint a használt mandzsettáit. 

Szabadulni csak — Vizyné holt-
testén át — a .börtönbe lehet. 

így sorakoznak fel előttünk — a 
Kosztolányi-regény egyik szárnyát 
továbbépítve, kiszélesítve — Édes 
Anna bűntettének előzményei. * 

A film alkotóinak érdeme, hogy 
e Szűkebb koncepció képeit is majd 
mindig fel tudják hevíteni az erede-
ti mű hatásfokára. 

Fábry Zoltán, a rendező és Szé-
csényi Ferenc operatőr nemcsak a 
történelmi hátteret érzékelteti mes-
terien, hanem a Vizy-lakás vészt-
jósló fülledtségét, meg Édes Anna 
lelki hullámzásának költészetét is. 

Alig akad jelenet, amely nem ér-
demli meg ezt a szót: teljesítmény. 

Milyen megkapóak mindjárt az 
első képek: a néptelen utca, a fegy-
verropogás, Vizy Kornél menekülé-
se, izgatott szóváltása Drumával. . . 
Aztán a tanácsost megszólító vörös 
járőr; néhány szava van csak, de 
nem tudjuk elfelejteni.. . Majd Fi-
csor tűnik fel a magasból fényképe-
zett udvaron: mintha egy kutyaólból 
mászna e lő . . . A kamera megfor-
dul, vagy felemelkedik, s mozgásá-
val kort rögzít, embereket jellemez. 
És a drámai sűrítés, a légkör-terem-
tés hány mesterfogásával találko-
zunk később is: a cselédmotyó lel-
tározásakor, a kinin-bevótel pillana-
taiban, a házibál parfőmös forgata-
gában, vagy a rémálom hánytorgá-
sai közben.. . Ennél merészebb 
álom-montázst aligha láttunk: félel-
mes, ahogy Vizyné megsokszorozó-
dott alakja lehajigálja a ruhákat, s 
Annát a heggyé növő szennyes már-
már egészen eltemeti. . . Egy-egy je_ 



lentéktelénnek tűnő kellék — vásott 
cipő, marék gesztenye, vagy levágott 
csirkefej — itt szinte életre kel; ér-
zésekért éli jót, állapotokat szem-
léltet. De nem kevésbé emlékezete-
sek a film lírai mozzanatai sem: 
Édes Anna látogatása előző munka-
helyén, árva ringása a hintán, Bá-
toriék családi idillje, a vadóc kis-
lány megszelídítése . . . majd a kony-
hai vaságyon töltött nászéj, távoli 
zongoraszavával és felhessenő ga-
lambjaival . . . no' és a gellérthegyi 
kirándulás; akár egy Szinnyei-Merse 
képen. . . 

A kritikus zavarban van: nem 
példákat keresgél, hanem az özönlő 
példák közt kapkod — melyiket is 
említse? Mit dicsérjen? Szakkifeje-
zések jutnak az eszébe (drámai kép. 
váltós, sűrített ákció, bűvészi mon. 
tázs-kezelés), de mielőtt leírná, már 
kevesli is őket, mert a művészetet 
fogalmakkal ugyancsak nehéz beke-
ríteni. 

Hogyan is mondja Kosztolányi? 
-A költészet nem értelmi műkö-

dési Értelmünkkel nemigen hatol-
hatunk belé . . . Szépsége olyan való-
ság, mint egy hibátlan test, vagy 
egy gyönyörű rózsa valósága, melyet 
több érzékünkkel észlelünk. Elem-
zéssel nyilván nem juthatunk sok-
ra és mélyre.* 

* 

Az elemzéssel inkább csak azt 
tudjuk kideríteni, hr- mi hiány-
zik valamely műalkotásból? 

Nevezetesen a Fábrv—Szécsényi— 
Ránki hármas oly szép, gondos és 
kultúrált Kosztolányi-filmjéből? 

Mezei Mária, Maktáry Zoltán, Horkai Jáno 
Vad nay Éva AJ 

Talán a kámforgolyócska. 
Igen, az a kis kámíorgolyó, ame-

lyet Vizyék zongorája rejteget. 
S amelynek illata bonyolultabb, 

finomabb — de egyszersmind meg-
győzőbb — feléletet adna a nagy ta-
lányra: miért is ölte meg Édes Anna 
a gazdáit? 

• 
A film, a maga módján, persze, 

megfelel. 
De mindig azonos érveléssel, 

ugyanazzal a dúr-akkorddal. 
Ez az akkord mór az elején tel-

jes hangerővel szólal meg. S elnyeli 
a lágyabb felhangokat. 

A forgatókönyv írói mindjárt az 
első jelenetekben egy ujjtóvolságra 
veszik Vizyné cseléd-terrorját és az 
ellenforradalmárok kegyetlenkedé-
seit. Holott ennek az -összhangnak* 
csak a játék végén — különféle új, 
-megtévesztő* futamok eljátszása 
után — kellene felcsendülnie. 

Vizyné és úri társasága már kez-
detben annyira ellenszenves, hogy 
legszívesebben mi magunk koncol-
nánk fel őket a konyhakéssel. 

A film egyszerűen -nem hagyja 
élni* Édes Anna ellenfeleit. S így 
nemcsak a Horthy-külvdlág meg az 
Attila utcai ház beltenyészetének 
mélyebb összefüggéseivel marad 
adósunk, hanem a -kámíor-szagú* 
légkör sűrűsödésével, az undor és a 
kábulat felhalmozódásával is — 
amely végül is tettre indítja a lap-
pangó ösztönöket. Vizyné nem él 
eléggé önálló életet; inkább csak a 
rendszernek asszisztál. Drumáék, 
Moviszferné, Ficsor meg a többiek 
pedig csak az asszisztensnek segéd-

i, Gregus Zoltán, Slmor Erzsi, Báró Anna, 
Kováca Károly 

Mezei Mária, Makláry Zoltán, Horkai Jánoi , Gregus Zoltán, Slmor E r a l , Báró Anna 
Vadnay Eva ái Kováci Károly 



keznek. Még párbeszédük is — ká-
vézás, vagy két falat közben, a la-
komán — csupa segítség. 

S Édes Anna igazságszolgáltatása 
nem azért kelt kételyeket, mert el-
követi, hanem mert elkésik vele. 
Sőt, mintha Vizyék halála oly ko-
rán felszított bosszúszomjunkat sem 
elégítené ki. Anna kése ugyanis ele-
ven testek helyett — a rendszer bá_ 
búiba fúródik. 

Pedig Kosztolányi regénye meny-
nyi remek alkalmat kinél az árnya-
latos ábrázolásra! 

Példaképp inézzülk csak Vizynét. 
Ez a hisztérikus némlber olykor 

szinte belebódult a -jó vásár« örö-
mébe, s az a gunyoros, viszkető ér-
zés incselkedett vele, hogy áldozata 
keblére boruljon . . . Ilyenkor még 
kárpótlást is talált Annában, elvesz-
tett gyermeke utódját, akivel ked-
vére játszhat, érzeleghet... Majd 
később megirigyelte a lánytól saját 
jóságát: lám, őhozzá nem ragaszko-
ri k senki! 

Senki sem kívánta volna, hogy 
ezek a lelki motívumok mind á vá-
szonra kerüljenek, s társadalmi 
drámából -pszichoanalitikai* dráma 
váljék. 

De úgy véljük, Kosztolányi -ki-
egészítő* élményanyagának mérték-
letes — a társadalmi indokok pri-
mér jellegét megtartó — felhaszná-
lása — csak javára vált volna a 
flilmnek. 

Sokkal többet kellene magunkkal 
vinnünk Édes Anna és Vlzyné, gyil-
kos és áldozat tragikus-talányos von-
zódásából, végzetes egymást-kerül-
getéséből — ahhoz, hogy a gyilkos-
ság egy belső izgalmakkal teli fej-
lődés vég-akkordja legyen. 

Így talán kevesebbet tudnánk, de 
többet éreznénk, 

S még mélyebb értelmű (tehát 
igazabb) választ adhatnánk a -nagy 
kérdésre-*, amelynek nyitját nem ta. 
lálták meg sem Druma ügyvéd ók, 
sem Tatár Gáborók, sem Ficsor ház-
mester, még Anna cseléd-társad sem ; 
amit egyedül a drága, öreg Movisz-
ter doktor érzett meg . . . 

És az olvasó. 

A válasz pedig ekképp hangza-
nék: 

Édes Annát .egy állig felfegyver-
zett, ám raffinált eszközökkel pusz-
tító társadalom késztette gyilkosság-
ra. 

Mert az elnyomás bármilyen nyílt • 
lehet is, az emberek, akik végre-
hajtják, sohasem -nyíltak* és -egy-
szerűek*. 

* 

De vigyázzunk, hogy el ne tévesz-
szük a mértéket! " 

S most már a teljes mű ismereté-
ben írjuk le újra, amire korábban 
céloztunk: az -Édes Anna* — a ki-
sebb feladat-vállalás ellenére is 
művészet a javából, Kosztolányi hős-
élményének intuitív újjáköltése, 
szigorú korrajz, megindító álom-
reflexekkel, a képszerű ábrázolás 
összes eszközeinek birtokában. Egé-
szében hatalmas előrelépés film-
gyártásunkban: az utóbbi évek leg-
jobb alkotása, amelyről sokat fo-
gunk és kell is még beszélni. 

Hibáit a -felső határt* nem isme-
rő, saját lelkesedését is gyanakod-
va figyelő kritikusi igény mondta 
ki, hasznossága makacs hitében. 

Hogy aztán máris elismeréssel 
adózzék az alkotóknak: Fábry Zol-
tánnak, Bacsó Péternek, Szécsényi 
Ferencnek, Ránki György zeneszer-
zőnek — és Törőcsik Marinak, mint 
a siker egyenrangú részesének... 
Törőcsik Mari Édes Annája olyan, 

amilyennek Kosztolányi elképzelte: 
tiszta és esendő, együgyű és rejté-
lyes, paraszti és megfoghatatlan. 
Játéka teljesen eszköztelen; belül-
ről sugárzik. Színészi remekmű. 

A töbiek közül Fülöp Zsigmond 
meglepően érett Patikárius Jancsi-
jára, Makláry Zoltán megható, öreg 
Moviszterére, Barsi Béla izgalmas 
Ficsor házmesterére és Kovács Ká-
roly Vizy tanácsosára fogunk emlé-
kezni legtovább. Mezey Mária, Vizy. 
né szerepében csak keveset tudott 
törleszteni a forgatókönyv-írók adós-
ságából. Ugyanez érvényes Greguss 
Zoltánra, Druma alakítójára is. 

GALSAI PONGRÁC— 
TELEGDI POLGÁR ISTVÁN 

S 
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a flLmzcna. mííuászztáig-

Mekkora utat tett meg a filmzene 
a mozizongorista önkényes, kon-

vencionális és rögtöinzésszerű egyve-
legeitől a legjobb mai alkotásokig! 
Ahogy a kezdetleges némafilmből, 
majd az első hangosfilmekből a mai 
filmművészet gazdagsága kifejlődött, 
úgy vált a filmzene a fület foglal-
koztató, elszórakoztató, de magával 
a filmmel csak egész laza kapcsolat-
ban levő "-kísérőzenéből^ az egész 
filmalkotás fontos és nélkülözhetet-
len részévé, a filmszerű kifejezés 
egyik eszközévé. 

A filmzene új zenei "műfaj", s 
még nagyrészt járatlan területe az 
esztétikának, a kritikának. 

Miben mutatkozik meg a filmzene 
külön műfaji jellege? 

A mikrofon-adta lehetőségek (a 
speciálisan rádió-zenéhez hasonlóan) 
egész újszerű hangzási és hangszere-
lési megoldásokat nyújthatnak. Akár 
a filmképnél, a filmzenében is hasz-
nálhatjuk a nagy totalplanokkal (pl. 
teljes zenekari hangzás) szemben a 
premierplant, egy-egy jellegzetes 
színezetű hangszer vagy hangszer-
csoport kiemelését különleges mikro-
fonbeállítás útján, úgy, ahogy azt az 
ún. élő-zenében soha nem alkalmaz-
hatjuk. Például egyetlen énekhangot, 
vagy kisintenzitású hangszert, a leg-
nagyobb zenekari fortisszimó fölé 
emelhetjük. Lehetőség nyílik arra 
is,- hogy a hagyományos hangszerek 
mellett új hangforrásokat alkalmaz-
zunk, vagy hogy filmszerű hatások 
érdekében keverjük a történésből 
következő »konkrét«-hangokat (pél-
dául gépek zaja, utcai lárma, hajó-
kürt hangja stb) a zenei hangokkal. 

A filmzenének rendkívül karakte-
risztikusnak kell lennie, hiszen a 
hallgató figyelme elsősorban a képre 
irányul és a közönség sokszor nem is 
veszi észre, hogy hallóidegei is igény-
be vannak véve, mégis hatnia kell — 
mégpedig úgy, hogy közben ne te-
relje el a figyelmet a képi cselek-
ményről. E tekintetben van bizo-
nyos rokonság filmzene és balettzene 
között. 

A régi nagy hangosfilmek számos 
szén zenei élménye maradt meg 

bennünk. Ki ne emlékeznék A1 Jolson 

dalára, vagy Marlene Dietrich altató-
dalára a "Kék Angyaliban, s a 
-Cirkusz" remek indulódalára. Mind-
ez azonban még nem volt . filmzene 
a szó mai értelmében. Ezek kitűnő 
"betét-számok* voltak, önálló életet 
éltek és ha mégoly jellemzőerővel 
bírtak is, leállították, vagy percekre 
másodrangúvá szorították magát a 
filmet, amely az ilyen pillanatokban 
műfajában visszakanyarodott a zenés 
színpadi művekhez. 

A következő lépés az illusztratív 
aláfestőzene, a zenekíséret. Itt a zene 
már szorosan követi a cselekményt, 
de a drámai történés felületén ma-
rad: a láthatót hallhatóan is elmond-
ja. Az ilyen illusztratív filmzene lét-
jogosult még ma is bizonyos esetek-
ben, például filmszatírákban, trükk-
filmekben. A drámai riagyfilmek leg-
igényesebb francia, szovjet, angol 
rendezői azonban már régen sokkal 
nagyobb követleményekkel léptek fel 
a zenével szemben. 

Arra törekedtek, hogy a zene az 

. egész műben meghatározott sze-
repet töltsön be. Jellemezze a szerep-
lőket ott, ahol erre szükség van. Ki-
tűnő megoldás volt erre — hogy pél-
dáinkat a közelmúlt filmjeiből me-
rítsük — a Boszorkány c. filmben az 
erdei leányt jellemző, fuvolákra 
komponált dallam, vagy a La Strada 
hegedűszólója a Bolond jellemének, 
s a tiszta szerelemnek zenei megfo-
galmazására. 

Másik követelmény a film egyes 
alapvető hangulatainak zenei ábrá-
zolása, és evvel a hangulat elmélyí-
tése. A számos kínálkozó példa közül 
hadd említsem a Szállnak a darvak 
légitámadás-jelenetét, ahol a zongo-
ra buja akkordjai, tömött, zsíros 
harmóniái Márk, a csábító érzelmeit 
ábrázolják. Kitűnő hangulatfestést 
írt Vincze Imre a Vasvirág elejéhez, 
s ugyancsak emlékezetes Ránki Kör-
hinta-zenéiének hangulatelmélyítő 
ereje. 

A legművészibb megoldások akkor 
születnek, amikor a rendező a zenét 
önálló feladatokkal bízza meg; ami-
kor a képen a dráma fővonala való-
ban képszerűen valósul meg, és 
ugyanakkor a cselekménynek egy 



másik vonala, valami nem-látható 
oldal szemszögéből megvilágítva, 
hanghatásban, a zenében, kap kifeje-
zést. A La Strada zeneszerzője: Nino 
Rota kitűnően él a lehetőségekkel. 
Az egész filmben oly sokszor fel-
hangzó hegedű-, illetve harsonadal-
lam a legkülönfélébb asszociációkat 
ébreszti. Legmélyebb a hatása a film 
végén, ahol már csak Zampanót lát-
juk, de érezzük a Bolond és a leány 
jelenlétét, a tiszta szerelem szelle-
mét; hallásunkkal fogjuk fel a Zam-
panóban viharzó drámát. A kép mu-
tatja Zampano egyik arculatát: a kö-
tekedő, durva lelkű csavargót; a ze-
nében pedig a puszta idézés hatására 
felismerjük lelkének másik énjét; 
az érző és szeretetre vágyó, gyenge 
embert. 

Végezetül kissé részletesebben kell 
megemlékeznünk Ránki György 

legújabb filmzenéjéről. Ránkinak ed-
dig is élenjáró szerepe volt a magyar 
filmzenében, csak a legsikeresebbe-
ket említve, gondoljunk a Körhinta, 
a Két bors ökröcske zenéjére. Az 
Édes Anna zenéje mindezeket felül-
múlja nyelvének sokoldalúságát, a 
dallam- és harmóniavilág igényessé-
gét és újszerűségét, a hangszerelés 
helyenként megdöbbentő karakteres-
ségét és a drámai ábrázolást tekintve. 
Ebben a filmzenében úgyszólván 
minden kompozíciós módszer helyet 
kap. Van illusztráló zenekíséret (pl. 
a fehérek felvonulási indulója, az au-
gusztus 20-i körmenetet aláfestő egy-
házi ének); vagy atmoszféra-teremtő 
hangulati ábrázolás (maga a nyitány, 
amely az egész film mondanivaló-
jának zenei sűrítése, vagy a zongora-
zene, amely nem csak az unott, ér-
zelgős úrihölgyet, hanem az egész 
miliőt érzékelteti); vannak különle-
ges hangszerelési effektusai (például 
a csábítás motívuma először a vonó-
sok feldtt erőteljesen, zongorán hang-
zik fel, később, az őszi kertben a hin-
tán elrévedő Anna hallucinációjában 
a celesta pianlsszimóján szólal meg). 

A legmélyebb azonban ez a zene 
akkor, amikor a képen láthatókon túl, 
a maga sajátosan hangzási eszközei-
vel önálló szerepet visz. Az államtit-
kárék estélyén a tangózó, vonagló tár-
saságnak és az púrfi« léhaságának 
meglátása érleli Annában a lázadó 
gyilkost. Magára csukja a konyhaaj-
tót, de a tangódalon keresztül az un-

dorító társaság behatol hozzá, nem 
tud tőlük szabadulni. Itt Ránki félel-
metes erővel jeleníti meg azt, amit 
a kép sohasem lett volna képes: 
Anna agyába a tangó a pokol dübör-
gésével hasít. Ugyancsak erőteljes 
asszociációlkat ébreszt az Anna láz-
álmát kísérő zene — nagy kár, hogy 
itt és még egy-két helyen zajok, kiál-
tások, vagy a beszédérthetőség ked-
véért (lényegében egy helytelenül ér-
telmezett realitás nevében) túlságo-
san háttérben tartja a rendezés a ze-
nét. 

Mindenesetre e három fontos zenei 
rész: a lázálom, a tangódalból kinövő 
rémlátomás és Ihintajelenlet muzsi-
kája a legjobb, legmodernebb és leg-
választékosabb, lamit magyar film-
zenében hallottunk és világviszony-
latban is a legértékesebbek közé 
emeli Ránki filmzenéjét. 

Ezekkel a kiemelkedő eredmé-
nyekkel sehogy sem fér össze egy-
két kevésbé mélyreható részlet, ame-
lyeknél Ránki nem jár következete-
sen és elég bátran az önmaga szabta 
új úton. Mennyivel egységesebb lett 
volna az egész film zenéje, ha a ka-
tonai felvonuláson a Horthy-induló, 
a körmeneten a vallásos ének, a zon-
gora mellől a korabeli sanzon nem 
elégedne meg a korhű zene imitálá-
sával, hanem a szerző saját zenei 
nyelvén ábrázolná a kort és a szituá-
ciót. 

A filmzene színvonala a zeneszerző 
tehetségén, tudásán, bátorságán 

túl a rendezőn is múlik, azon, hogy 
él-e a zeneadta korszerű lehetőségek-
kel, elég igényes-e a filmzenével 
szemben. Fábry Zoltán már régebbi 
filmjeivel is bizonyította, hogy ebben 
a tekintetben ő a legigényesebb ren-
dezőink egyike. Ránki filmzenei si-
keréből ő is részes. Az a bátortalan-
ság, néha a naturalizmus felé hajló 
hatáskeresés, ami Ránki egészében 
kitűnő zenéjének egyes helyein még 
felbukkan, talán magára az egész 
filmre is vonatkoztatható és így jo-
gos lehet az a feltevés, hogy a zene 
megtorpanásaiban is részes a rende-
zői elgondolás. Mindezek a kritikai 
észrevételek csak egyes, nem is a leg-
fontosabb részletekre vonatkoznak, 
céljuk a további bátorítás. Az Édes 
Anna zenéjének értékét ezek nem fe-
ledtethetik. 

SZÉKELY ENDRE 



A DISSZONANCIA MŰVÉSZE 
— Szécsényi Ferenc operatőri munkájáról — 

A legújabb magyar film, az Édes 
Anna, igen izgalmasan kezdődik. A 
néptelen utcán egy ember lopakodik 
a fal mellett, s a távolból hallatszó 
puskaropogás tudtunkra adja, hogy 
ez az ember az életével játszik. Az 
első beállításnál elül a nézőtéren a 
fészkelődés, a cukorkás zacskók zör-
gése. S mindjárt a másodiknál elakad 
a néző lélegzete! 

Mi történt? Csak ennyi; a közelből 
nagy erővel felhangzó fegyverropogás 
hallatára a lopakodó ember beugrik 
egy kapualjba, s most óvatosan kinéz 
a fal mögül. 

A beállítás tulajdonképpen egy 
közelkép a színész arcáról, amint ki-
felé lesekszik, a képkáder nagyságát 
t'ekintve azonban majdhogynem fél-
közel. S ami oly meghökkentővé teszi 
a beállítást: a vásznat kitöltő vi-
szonylagosan nagy tér minden élet-
len, csupán a színész arcának egy 
része, szinte csak a szeme éles! 

A jelenet eszméjéből kiindulva az 
operatőr, Szécsényi Ferenc, olyan 
megoldást talált, amely a beállítás 
forgatókönyvi, rendezői és színészi 

tartalmához hozzájárulva meghat-
ványozza a hatást. 

Már ez az egy példa is elég arra, 
hogy világosan lássuk Szécsényi Fe-
renc művészi egyéniségének legfőbb 
jellemvonását: a merészséget, mely-
lyel — mindig a jelenet, beállítás 
tartalmából kiindulva — egyéni uta-
kon, újszerűen igyekszik a leglénye-
gesebbet, legfontosabbat kiemelni. 

Az egyéni megoldásokra és a lé-
nyeges kifejezésére való törekvést 
tapasztalhattuk már előző filmjében, 
a Vasvirágban is. Az Édes Annában 
azonban már nemcsak egyéni utakon 
jár, de teljesen egyéni utakon, s nem 
egyszerűen a lényeget igyekszik ki-
fejezni, hanem csak a lényeget. 

Szécsényi Ferenc fiatal operatőr. 
Eddig mindössze öt filmet fényképe-
zett. (Ebből kettő még nem került kö-
zönség elé.) Meglepő gyorsasággal 
fejlődött, szinte berobbant a legjobb 
ma evar operatőrök közé. 

Első filmje, a Hannibál tanár úr 
volt. A debütáló operatőr itt még el-
sősorban azzal vonta magára a fi-
gyelmet, hogy munkájában nyoma 



sem volt a kezdő bizonytalanságónak, 
szakmai tudása vetekedett nem egy, 
mór régóta filmező operatőr felké-
szültségével, s ezáltal társa tudott 
lenni egy olyan rendezőnek, mint 
Fábry Zoltán. De már itt is felismer-
hető művészi karakterének egyik 
legjellemzőbb vonósa: nem tőreikszik 
arra, hogy valamiféle festőiséegel 
önálló esztétikai gyönyörűséget okoz-
zon a nézőnek. A költészetet az 
igazsággal azonosítja, még ha az 
zord, nyomasztó, vagy éppen kelle-
metlen is. A Hannibál tanár úr ope-
ratőri munkájára a kegyetlen való-
ság tárgyilagos bemutatásán túl 
(amire könnyen mondhatná valaki, 
hogy nem egyéb, mint fotográfiai na-
turalizmus), éppenséggel a tárgyila-
gosság észrevehető hangsúlyozása 
volt elsősorban jellemző. Ez egyelőre 
még nem eredményezett újszerű 
kompozíciós látásmódot, hanem fő-
leg tónuskérdésként nyilvánult meg. 
Azonban hidegen csillogó fényeivel, 
az átmeneti tónusok komorságával, s 
a szinte kegyetlen feketékkel már 
így is újat hozott ez a film. 

A Vasvirággal ikerült fel Szécsényi 
az élvonalba. Ez talán a Budapesti 
tavasz mellett a leglínaibban fényké-
pezett magyar film. Az operatőr itt 
nem valami általános líraiságra töre-

kedett, hanem megértve az ábrázolt 
világ bonyolultságát, a maga teljes-
ségében igyekezett azt bemutatni. A 
Hannibál tanár úr-hoz hasonló erő-
teljessséggel tárta fel a valóság ko-
mor színeit, azonban lágyabb tónu-
sokkal, ami megfelelt a szereplők 
szomorkás érzelmeinek. Gondoljunk 
a film kezdő képeire, a téren vára-
kozó munkanélküliekre, vagy a film 
utolsó jeleneteire, a téli utcán mun-
kába induló Pettersenre. 

Aki egymás utón megnézi a Vasvi-
rágot és az Édes Annát, első pillan-
tásra szinte nem tudja elhinni, hogy 
ugyanannak az operatőrnek a mun-
káját látja. A Vasvirág kellemes tó-
nusai, még a szó banális értelmében 
is szép (-szemet gyönyörködtető*), vi-
lágítása után az Edes Anna bántóan 
kemény tónustalansága, rideg, szinte 
vad egyszerűsége! A nagy változás 
okát elsősorban a két film forgató-
könyvének különbözőségében kell 
keresnünk, azonkívül abban, hogy az 
operatőr következetesebbé, meré-
szebbé és egyszerűbbé vált az ötletei 
megvalósításában. A Vasvirágban is 
megtalálhatjuk már annak a felfo-
gásnak a gyökereit, melyet Szécsényi 
az Édes Annában valósít meg. 

Szécsényi Ferenc a magyar opera-
tőrök közül elsőként fedezte fel és 

n 



foglalta művészi hitvallásába — a 
disszonanciát. Ezt egyrészt tehetségé-
nek, másrészt annak köszönheti, hogy 
mindig az ábrázolt valóság lehető 
legmélyebb megértésére, meglátására 
és visszatükrözésére törekszik. 

Az Édes Annában, a lényegesnek 
tartott elem kiemelésére irányuló 
törekvéstől vezettetve ötletei megva-
lósításában a végső határokig el-
megy. Szécsényi művészi felfogása itt 
szerencsésen összetalálkozott Fáb-
ryéval, aki rendezői munkája során 
szintén mindent a lehetőségig kiélez, 
hogy minél magasabb fokon izzó drá-
mát hozzon létre. 

Hangsúlyoztam már, hogy Szécsényi 
operatőri ötleteinek megvalósításá-
ban mindig a jelenet íród és rendezői 
tartalmából indul ki. tehát mindig a 
mondanivalót szolgálja. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy megoldásai ne 
lehetnének problematikusak. 

Vizsgáljunk meg két kénét az 
Édes Annából. Az egyik a kémény-
seprő és Anna találkozása az utcán. 
A másik Anna közelije abból a jele-
netből, ahol a kisfiút hintáztatja, 
még mielőtt kegyetlen, új gazdáihoz 
került volna. (Ez utóbbi Anna vízióját 
ábrázoló montázsban jelenik meg.) 
A kéményseprő jelenete a fasorral 
szegélyezett járdán játszódik (kemény 
fény-árnyék foltok). Az operatőr a 

már eleve meglevő ellentétet még 
jobban kiemeli: szűrő alkalmazásá-
val a világos ruhában levő, és a na-
pon álló Annát még világosabbá teszi, 
míg az amúgyis fekete kéményseprőt 
szinte beleolvasztja az árnyékba. A 
másik esetben szintén színszűrővel és 
megfelelő expozícióval szinte minden 
tónust szándékosan eltüntet a képről, 
keménnyé teszi, amitől Anna nevető 
arca kísértetiesen lárvaszerűvé válik. 

A probléma itt az egyszerű néző 
számára adódik, akinek a -szépérzé-
két- nem elégíti ki az ilyen megoldás. 
Véleményem szerint, ha lenne ná-
lunk fejlett filmelmélet és film-
kritika, hozzáértő kritikusok foglal-
koznának egyes operatőrök művé-
szetével és egyes fiknek operatőri 
munkájával, egyszóval, ha legalább 
az alapjai le lennének rakva az ope-
ratőri művészet esztikájának, s a kö-
zönséget megtanítanánk a film-
operatőr művészi tevékenységének 
megértésére, akkor Ilyen probléma 
nem merülne fel. Elvégre a kispol-
gári -szépérzékre- támaszkodva 
Dürer és Brueghel képeit, Thomas 
Mann számos művét, Petőfi forra-
dalmi verseit se lehetne szépnek 
ítélni. A filmoperatőr munkáját is 
csak akkor mérhetnénk ilyen mércé-
vel, ha — nem lenne művészet. 

CSALA KAROLY 



többhelyütt zavarja olyanfajta túl-
színezés, amely ennek a szép filmnek 
az egészétől idegen. J. Andrihan-
jisz, A. Maszkvin és A. Ahmetova 
rendkívül művészi és finoman jelké-
pes fényképezéséről csak a legna-
gyobb elragadtatással szólhatunk. 
Kisebb szerepekben kitűnő színé-
szek sorával ismerkedünk meg, köz-
tük M. Pasztuhova és A. Liszjansz-
kaja (Krupszkaja és Marja Iljicsna 
alakítói), G. Juhtin egy paraszt-
legény szép szerepében, a még 
szinte gyermekien fiatal, életet és 
szépséget árasztó L. Krilova, Lenin 
filmbéli kis ápolónője. Rachmaninov 
és Tanyev muzsikája a témához 
méltó, nemes aláfestésül szoleál ah-
hoz, amit az alkotók el akartak mon-
dani, s ami nem is annyira két rövid 
történet, mint inkább a bennük ki-
fejeződő Lenin maga. 

Igen, igen — meghatározásnak 
rendkívül egyszerű ez, művészi fel-
adatnak ellenben roppant bonyolult. 
Mert hasztalan venné bárki Lenin 
izgalmas, szép, nemes és hősi mozza-
natokban kifogyhatatlan életének 
bármely epizódját, vagy akár többet 
belőlük —-Lenin ezekben tökéletesen 
nem ábrázolható. Ami ugyanis Le-

Inkább -gondolatok Leninről-" — 
ez az amit írnék. S néhány gondolat 
általában a halhatatlannak, száza-
dunk nagy emberének művészi ábrá-
zolásáról. A -Történetek Leninről-" 
című szovjet filmet már Karlovy 
Varyban. az idei nemzetközi film-
fesztiválon láttam, s őszintén egyet-
értettem a döntő bizottsággal, ami-
kor a kimagasló színészi teljesítmé-
nyek egyik díját Maxim Maximo-
vics Strauh szovjet színművésznek 
ítélte -Lenin alakjának, jellegzetes, 
lenyűgöző és mély emberségű meg-
s zem élyesí téséér t«. 

Leninről lévén szó, az igazság nem-
csak az alkotókról, hanem a kritikus-
tól is fokozottan megköveteli a teljes 
őszinteséget, tehát hogy elöljáróban 
megmondjuk: -Történetek Leninről-" 
sok szempontból nem kifogástalan 
alkotás. Szabályos értékelésben elem-
zést kívánna, vajon Lenin méltó és 
szép ábrázolására, a művészi hatás 
szempontjából helyes döntés volt-e 
-két egymástól különálló epizód 
megragadása és rövid feldolgozása. 
Kár. hogy.az első elbeszélés, M. Vol-
pin és N. Erdmann művének egy-
szerűbb, "leninibb-" hangját a máso-
dikban. J. Gabrilovics elbeszélésében 



ninre vonatkozóan ma már millió és 
millió ember agyában, szívében és 
képzeletében él, a mai emberek leg-
jobb énjét, legtisztább törekvéseit, 
legnagyobb céljait testesíti meg. 
Nem csupán közismert termetében, 
mozgásában — nem is elsősorban eb-
ben —, hanem tartalmában, igazsá-
gában. A tenger nem a békét idézi 
bennünk mindenekelőtt, hanem az 
erőset, a végtelent — a kilencedik 
szimfónia sem hangszerek és emberi 
hangok szép egybecsengését, hanem a 
küzdelmet, a méltóságot és az élet-
örömet. Valahogy ilyenképpen sike-
rült ábrázolnia ennek a filmnek leg-
szebb jeleneteiben, mélyen megraga-
dott apróságaiban, a forrongó őszi 
fellegek alatt játékos kedvvel sétáló, 
a nagy élete küszöbén szép szerelmé-
ről emlékező lángészben a legtöbbet, 
amit akart: Lenint. 

A legnagyobb érdem, hogy ez si-
kerülhetett — Maxim Maximovics 
Strauhé, ezé a nagy és komoly szín-
művészé. Lenin alakítását névé — a 
két epizód közt adódó kis szünetben 
— ez a kifejezés idéződött fel ben-
nem: "az életét tette rá*. Strauh 
csakugyan az életét tette arra, hogy 
előbb vagy utóbb megbirkózzék a ki-
véletesen nehéz, ezer buktatóval 
terhes színészi feladattal: igazán 
életrekeltse Lenint. Művészi ízlése 
szerint az olcsó megközelítésnek, a 
külsőségekre, puszta hasonlóságra, 
fényképezésre épített megoldásról — 
láttunk már ilyent is — eleve letett; 
nyilván már húsz évvel ezelőtt, ami-
kor első ízben 'kísérletezett ezzel a 
feladattal (színpadon. Kornejcsuk 
"•Igazság* című darabjában). 

Nem árt tudni: a kiváló művész 
soha nem látta Lenint, beszélni 
sem hallotta. Ellenben mélységesen 
tanulmányozta — s itt most ne a 
leninizmus tanulmányozását értsék, 
hanem a roppant színészi feladat 
tökéletes, bensőséges elsajátítását. 
Tanulmányozta a Légkört, a sok vi-
har szaggatta, de minden csapásban ' 
tisztán maradt Uljanov család ott-
honát, hopy átélje és megérezze: 
honnan táplálkozott, honnan fakadt 
a korszakos lángészben az az ember-
ség, az a megértő erkölcsi tiszta-
ság, amely Lenin egész életművének 
értelmét adja? Többszöri, s mind 
magasabb művészi sikert eredmé-
nyező alakítás után jutott el a 
mostaniig, amelyről elmondhatjuk: 
történelmi személyiséget bensősé-
gesebben. finomabban megelevení-
teni aligha lehet. Tökéletesíteni, 
kifogástalanabb művészi alakításra 
törekedni itt már csak írói eszközök-
kel lehetne. 

A "-Történetek Leninről* című 
filmben két ízben villan a szemünk 
elé egy-egy könyv — ez Lenin életé-
ben ugyancsak érthető. Az egyik sa-
ját műve, még egy pepita füzet, 
kézirat formájában: az "Állam és 
forradalom*. A másik abban a pilla-
natban hull a földre, amikor Lenin 
csendes, kíméletes, s a világnak oly 
fájdalmat okozó halálakor örökre 
lehunyja a szemét. Ez utóbbi Jack 
London könyve, a "Szerelem és élet*. 
Tán úgyis mondhatnám: erről szól a 
film. Vagyis mint a címe is mutatja 
— Leninről szól. 

RAJK ANDRÁS 



Készül az „Álmatlan évek" 

A Hunnia filmstúdió műtermeiben és és Cse-
peli Vas- és Fémművek műhelyeiben, gyárudvarán 
forgatják ezekben a hetekben az "Álmatlan-évek* 
című úy magyar filmet, amelyet Máriássy Félix 
rendez, Máriássy Judiit forgatókönyve nyomán. Fel-
vételeink a film egyik jelenetének útját kísérik vé-
gig, a forgatókönyvtől — az elkészült filmkockáig. 
Az első felvételen a forgatókönyv 43. képének 280. 
beállítása látható. Kató: Törőcsik Mari. A követ-
kező kép (2) a forgatókönyv baloldalát mutatja. 
Máriássy Félix felülről és elölnézetből leskicceli, 
hogyan képzeli el a forgatókönyvben leírt mondat 
beállítását a felvevőgép előtt. Ezután (3-as kép) 
Törőcsik Marival és Illés György operatőrrel tart 
rövid tanácskozást, majd a többi szereplővel (4-es 
kép) Misoga Lászlóval és Zenthe Ferenccel még-
egyszer elpróbálja a jelenetet. Végül: Illés György 
a kamera keresőjéhez illeszti szemét, halkan ber-
regni kezd a felvevőgép (5-ös kép) és íme: a 43-as 
kép 280-as beállítás, — ahogyan azt majd a közön-
ség látja. (6-os kép) 

GARAÍ TAMÁS 

A forgatttkSnyvtOI—a filmkockáig 

OLÁH JÁNOS felvételei 





SZ. KARA: 

A Csendes Don bemutatása alkalmából a magyar saj tóban több ellen-
tétes nézet látott napvilágot az irodalmi alkotás és a belőle készült film t 
kapcsolatáról. Ennek a problémának továfcbi megvilágítása és elmélyítése 
céljából közöljük az alábbi részleteket Sz. Kara szovjet kr i t ikusnak a Néva 
című leningrádi irodalmi folyóirat 9. számában megjelent tanulmányából. 

A Csendes Don szakmai bemutató-
ja után Solohov a film alkotói-

hoz fordult és így szólt: 
— A film megegyezik a regény-

nyel. Ahogy mondani szokás: két ló 
egy fogatban. 

Csakhogy a regény és a film: esz-
tétikai lényegét tekintve különböző 
mű. És a filmnek feltétlenül ki kell 
szabadulnia ebből a "fogatból". Ezt 
bizonyítja a szépirodalmi művek 
fiilmrevitelének megannyi állomása 
Pudovkin Az anya című némafilm-
jétől a Vasziljev-testvérek Csapa jen-
jén keresztül az újabb keletű Don 
Quijote-ig, melynek Kozincev az al-
kotója. 

Igein hasznos dolog eltöprengeni 
ezen a kérdésen, különösen filmmű-
vészetünk további fejlődése szem-
pontjából, hiszen filmgyártásunk 
egyre gyakrabban — mondhatjuk: 
már törvényszerűen — fordul a 
szépirodalmi művek felé. 

Nyilvánvaló, hogy a tehetséges, 
és alapos mesterségbeli felkészült-
séggel rendelkező író alakjait az ol-
vasó mintha maga előtt látná. De 
éppen ez a "mintha". . . Belinszkij 
mondotta, hogy a regénybeli hősnek 
csupán a "naturális megtestesülése" 
teremti meg a színpadon "az ismert 
arcot, az ismert hangszínt, az ismert 
modorbeli tulajdonságokat, egyszó-
val: a meghatározott, élő személyi-
séget". így aztán egészen természe-
tes, hogy az olvasó őszinte örömmel 
látja viszont olvasmányai kedvelt 
hőseit, mint "naturálisan megteste-
sült, élő személyiségeket", nemcsak 
a színpadon, hanem a Belinszkij szá-
mára még ismeretlen filmvásznon 
is. 

Az is egészen nyilvánvaló, hogy az 
olvasó a könyvben leírt események, 
élet jelenségek, szenvedélyes össze-
ütközések közvetlen tanúja akar len-
ni; azt akarja, hogy mindezek ne 

valamikor — az író által meghatá-
rozott időben — és ne valahol — az 
író által megjelölt helyen — men-
jenek végbe, hanem most, itt, a sze-
me előtt... És ez a pompás lehető-
ség rendkívül szélesen bontakozhat 
ki a mozilátogató közönség előtt. 

Solohov Csendes Donjának hőseit 
már a regény olvasása köz,ben rend-
kívül plasztikusan érzékéljük; sze-
mélyesen érdekeltté válunk a sor-
sok alakulásában és magunk is érez-
zük a régi .vlilág és a forradalmi új 
harcának viharát. Hát még film-
vásznon látni mindezt! A film ma-
gávalragadó dinamikájával látni — 
és nemcsak elképzelni — a pompás 
alakokat, a végtelen doni sztyeppét, 
s a csaták mindent elsöprő rohamát! 
Belenézni a hősök szemébe olyan 
közelről, ahogyan asak a felvevő-
gép lencséjével lehet, meglátni az 
érzelmi jelenségek legapróbb részle-
teit s az érzelmek titkos forrásait!. . . 

A Csendes Don már régóta film-
vászonra kívánkozik. 

Csakhogy a filmnek megvannak a 
maga sajátos művészi kifejező-

eszközei, megvannak a jellemábrá-
zolásnak és a cselekményszál veze-
tésének sajátos törvényei. Más a 
ritmus, mint a regényben, és más-
képpen közelitünk a figurákhoz, ese-
ményekhez. A film nem másolhatja 
mechanikusan a regényt, de nem is 
veheti a bátorságot, hogy elszakad-
jon tőle, hogy az alapgondolatot, a 
szereplő személyek jellemét és a mű-
ben megmutatkozó életszemléletet 
megváltoztassa. így természetesen az 
epikai művek fümrevitele igen ne-
héz feladat. 

A filmnek a maga sajátos nyelvén 
kell kifejeznie az irodalmi mű szel-
lemét, eszméit, ábrázolnia alakjait, 
s nem szabad megragadnia a betűk 
szolgai másolásánál. A jellemeket, 
nézeteket, érzelmeket, az összeütkö-



zések lényegét e műfaj számtalan 
kifejező eszközével valóban filmsze-
rűvé kell tennie. 

A filmforgatókönyv úgy viszonyul 
az alapját képező irodalmi műhöz, 
mint maga az irodalmi mű az élő 
objektív valósághoz. Másként szól-
va: a forgatókönyv az eljövendő 
film számára az az anyag, amelyet 
az új művészi kifejezőforma céljai-
najk megfelelően átdolgoztak, átépí-
tettek. Csak ily módon, az irodalmi 
anyag ilyetén átlényegitésével nyer-
het a film sajátos esztétikai jelentő-
séget és a könyvtől független, önálló 
életet. 

A Csendes Dcm forgatókönyvírója 
ós rendezője, Szergej Geraszi-

mov bizonyos fokig más utat köve-
tett. Ügy döntött, hogy határozottan 
és céltudatosan követni fogja Solo-
hov történetét, nem töri meg az iro-
dalmi kompozíció egészét, s a film 
valamennyi művészi és technikai le-
hetőségének kihasználásával, a le-
hető legteljesebb filmillusztrálással 
jeleníti meg a vásznon a regényt. 

És Geraszimov figyelemre méltó 
es váratlan sikerrel oldotta meg ezt 
a nehéz feladatot. Váratlan? Igen! 
Hiszen egy regény illusztrálása fil-
men egyáltalán nem azonos a regény 
filmrevStelénak munkájával. És Ge-
raszimov, a tapasztalt és tehetséges 
művész, kiválóan megértette ezt, 
amikor követte Soldhov óposzának 
elbeszélő kompozícióját. 

A regény kisebb jelentőségű, sze-
mélyes, családi, falubeli összeütkö-
zésekkel kezdődik: a kozák életmód 
évszázados törvényeit semmibe vevő 
-törvénytelen* szerelem, Akszdnya 
és Grigorij Melehov szerelmének 
bemutatásával. Drámájuk egyre 
gyorsabban és feszültebben halad 
a kifejlés felé. Az eddigi események, 
/bár tragikusak, mégiscsak -helyi je-
lentőségűek*. És ékkor megjelenik a 
vásznon a bolsevik Stockman és ve-
le új témák is: szélesedik a hősök 
érdéklődési horizontja. Kirobban az 
első imperialista világháború, ké-
sőbb a forradalom, polgárháború, s 
a regény messzire kitör a kozák falu 
szűk kereteiből. — Geraszimov ren-
dező mindvégig megőrizte a három-
részes filmben a regény bonyolult, 
epikusán komponált felépítését. 

Volt idő, amikor szenvedélyes vi-
ták dúltak a film művészei között: 
mi a film tulajdonképpen, dráma 
vagy epikus mű? Feltétlenül enge-
delmeskednie kell-e a szüzsé drama-
turgiai felépítése ismert normáinak 
vagy sem? Geraszimov mindig az 
-epikus irányzat* hívének vallotta 
magát; eddigi forgatókönyvírói és 
rendezői munkássága — a többi kö-
zött a Csendes Don is — erről ta-
núskodik. 

A Csendes Don esetében egészen 
nyilvánvaló, hogy a feltétlen, rend-
kívüli ragaszkodás a regényhez a 
filmlkompozíció rovására megy. 

Már kezdetben szembetűnő, hogy 
a filmtrilógia első részében igen 
lassan bontakozik ki a cselekmény, 
s jónóhány kevéssé fontos részlet 
van benne. Az első rész tehát a 
folytatások eléggé elhúzódó expozí-
ciójaként jelentkezik. A második 
rész pedig feleslegesen töredékes: 
különálló — bár kiválóan kidolgo-
zott — epizódok -gyűjteménye*. A 
harmadik rész (a legjobban sikerült 
alkotás), minden arányossága elle-
nére túl van. telítve eseményekkel 
és tragikus tartalommal. 

Solohov a regényben magától ér-
tetődő természetességgel hosz-

szú fejezetekre -ki kapcsolja- hősét, 
sőt, hőseit, és elbeszéli, mi minden 
ment végbe az országban abban a 
történelmi időszakban. De ezeket a 
fejezetöket nem érezzük felesleges 
kitérőnek, mellékvágánynak. Az ol-
vasó akaratlanul és törvényszerűen 
összekapcsolja ezeket az eseménye-
ket a szereplő alakok sorsával. Ez az 
írói módszer Solohov prózájának 
különös sajátsága: az ember- és kor-
ábrázolás művészi egysége. 

A filmben azonban a korábrázo-
lás néha puszta -információvá*, a 
korszak krónikájából vett -idézetté* 
csökken. (A Téli Palota bevétele, 
Kornyilov tábornok az állomáson, 
Krasznov tábornok a Donnál stb.) E 
részek funkciója a filmben és a re-
gényben egészen más. A regényben 
benne élnek a cselekmény közös, 
általános folyamatában, a filmben 
pedig csak -jelzik az időt, a kort«. 
Ez a módszer pedig már nem jellem-
ző Solohovra... 



A filmben nem mindig világos 
Grigorij belső ábrázolása, emésztő 
töprengése, nem mindig meggyőző 
a hős ellentmondásos döntéseinek 
törvényszerűsége. Mi mozgatja ezt 
az embert? És miért? E kérdések, 
melyek nem merülnek fel bennünk 
a könyv olvasása közben, választ kö. 
vetetnek a film második részének 
megtekintése után. Vissza kell tér-
nünk a regényhez, hogy feltárjuk a 
hős tragédiájának forrásait, meg-
lássuk a falu osztályrétegeződésé-
nek jeleit és megleljük az igazság 
magvát, melyet a bolsevik Stock-
man hintett a szegénykozákság tuda-
tába. Le kell ülnünk Grigorij mellé 
a kórházi Agyra, hogy meghalljuk 
Garandzsi katona lángoló szavait az 
igazságtalan háborúról (a regénynek 
ez a nagyhatású részlete igen elna-
gyolt jelenet a filmben). A könyv-
ből fel kell Idéznünk a filmből tel-
jesen hiányzó Izvarin kozák alakját, 
add szenvedélyesen követeli a -külön 
kozák igazságot* és a doni kozák-
ság Oroszországtól független -köz-
társaságát*. És fél kell idéznünk a 
regényből a tisztek agyonlövésének 
megrázó jelenetét, amelyet szintén 
hiába keresünk a f i lmben. . . Mind-
ebből következik, hogy Geraszimov 
követi, de nem mindig tudja utol-
érni a regény elbeszélő kompozíció-
ját, és így kénytelen elszakítani 
igen fontos szálakat. (Másutt viszont, 
a belső dramaturgia felépítésében 
nemegyszer szerencsésen megszaba-
dítja a filmet a regény -fogatától*, 
-jármától* Sok esetben például tel-
jesen mellőz egy-egy fejezetet, de a 
filmtörténethez szükséges párbeszé-
deket kiragadja belőlük és beállítja 
a film megfelelő szakaszába. Ezzel a 
módszerrel a kiragadott részletek 
szervesen, természetesen -beleépül-
nek a produkcióba.) 

* 

A legnagyobb hatást akkor éri el 
a forgatókönyvíró és rendező, 

amikor a regény elbeszélő nyelvének 
másolását elvetve, a film sajátos 
nyelvét alkalmazza. Csupán egy pél-
dát vegyünk. . . . Grigorij felesége, a 
keserű sorsától megcsömörlött, el-
hagyott Nataija kaszával elvágja 
nyakát. És aztán a parti nád enge-
delmesen a Don hullámaira hajol a 

kegyetlen szélben... A film sajátos 
nyelvének effajta kifejezőeszközeivel 
Igen szép jelenetek születtek Gera-
szimov Csendes Donjában. 

* 

. . . Hosszas hányódások, szenvedé-
sek után Grigorij Melehov hazatér 
szülőfalujába. A falu határában 
megáll és gondolataiba merül. Aztán 
leveszi válláról a puskát, ledobja, 
majd pisztolya és néhány maradék 
tölténye is meléje kerül . . . Megsza-
badulva ettől a terhétől, könnyű 
léptekkel elindul a falu felé, az új, 
minden bizonnyal szebb élet felé. 

Ezt a mély mondanivalói ú jelene-
tet nem a forgatókönyvíró kompo-
nálta. Ez Solohov regényének egy 
rövid részlete. Mindössze négy sor. 
De a filmben mint az utolsó feje-
getek .világos és speciálisan film-
szerű, l&tható -kibontakozása jelenik 
meg, mely Grigorij lelki megbéké-
léséről, a múlttal való szakításról 
beszél, arról, -hogy minden befeje-
ződött, hogy a legszörnyűbb már 
mögötte van, hogy ami megtörtén-
het vele az életben, már mind meg-
történt vele. . .* 

S ekkor elénk tárul a természe-
tes átmenet a film befejező jeleneté-
hez: Grigorij találkozik kisfiával, 
Misatkával, karjába veszi. -Ez min-
den, ami megmaradt neki az élet-
ben .. .* 

íme, ezért támad bennünk az a 
meggyőződés, hogy a rendező Gera-
szimovnak sikerült igen sok tekin-
tetben (és alapjában) megbirkóznia 
a filmszerűsítés rendkívül nehéz fel-
adatával, melyet a forgatókönyvíró 
Geraszimov állított eléje. 

» 

Csak vitatkozzanak a Csendes Don 
filmeposzának nézői; kössenek 

bele (mint ahogy én is tettem) az 
első két rész hibáiba és adózzanak 
elismeréssel a szovjet filmművészet 
remeikbe sikerült alkotása, az eposz 
harmadik része előtt. De az elvitat-
hatatlan, hogy e filmtrilógia Gera-
szimovnák és művészkollektívájának 
maradandó alkotása. 

RADVXNYI ERVIN 
forditiia 



C ^LimstiLuscfk ttuőmábatv 

Talán meglépő, hogy a Csoda Mi-
lánóban, a Cár utolsó alattvaló-

ja és Az aranypolgár után egy bá-
mulatraméltóam rossz, régi magyar 
filmet tesz az elemző stiluskereső na-
gyító lencséje alá. Bocsásson meg a 
filmek védőszentje, die mem tudok 
tovább ellentállmd a sürgető parancs-
nak, hogy ebben a sorozatban a 
giccsről Is beszéljek. 

A világ filmgyártásában ugyanis 
tekintélyes helyet foglalnak el a 
giccsek, az olcsó hatások kultuszá-
nak szapora gyümölcsei. Persze, van-
nak olyan tragédia! hatásokra tö-
rekvő giccsek mint például a Tájfun 
Nagaszaki fölött, tündérbájos, re-
mek-íelszínű giccsek, mint a Római 
vakáció és vannak hagyományos ma-
gyar giccsek. 

Az említett, s csak találomra ki-
halászott filmek világosan jelzik 
giccs-értékelésem lényegét: a giccs 
nem mindig jelent formai színvonal-
talanságot, sőt, a filmgiccsek jó ré-
szében kitűnő színészek, értékes ren-
dezők, nem egyszer kiváló írók is 
vesznek részt. A Nem élhetek mu-
zsikaszó nélküliben például száza-
dunk legnagyobb magyar prózaíró-
ját, Móricz Zsigmondot érte a cel-
luloid-csapás. A filmet tekintélyes 
filmszakember: Désy Alfréd rendez-
te és remek színészek sorai, többi 
között: Vizváry Mariska, Somogyi 
Erzsi, Gózon Gyula, Jávor Pál ját-
szott benne. 

Vannak nemzetközi giccsek — pél-
dául a nagy emberekről szóló élet-
rajz filmek egy része — és vannak, 
nemzeti giccseik, texasi férfi bátor-
aággal, vagy andalító bécsd valcer 
kultúrával, vagy szívfacsaró búzaka-
lász lengedezéssel, s így folytathat-
nám a barangolást a giccsek atla-
szán. Azt is tudni kéli, hogy nemcsak 
a milliomosok világáról lehet gica-
cset készíteni, hanem a hétköznapok 
szegényeiről is, mert a szív, az ké-
rem sziv, nem ismer rangot, rendet, 
osztályt, ha egyszer áradozni kezd. 

IV. , 
Nem é l h e t e k m u z s i k a s z ó n é l k t í l 

Móricz, Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül című regénye és színdarabja 
a múlt század nyolcvanas éveiben 
játszódik, a film létrehozói viszont 
egyszerűen áttették a maguk jelen-
korába, a harmincas évekbe. Így az-
tán sikerült a múlt századi nyírségi 
anekdotába, egy nevezetes régi far-
sangi mulatozás móriczli vígjátékán 
ba a harmincas évek filmgiccs kul-
tuszának minden együgyű kellékét 
becsúsztatni. Meseiautót, indiai ban-
kárt, néger sofőrt, sztepptáncot, tan. 
gót, pesti szóvicceket, egypangős ér-
telmességet s egyéb szívtipró hatáso-
kat. Ráadásul farsangi idő helyett 
nyarat csináltak a filmben, mert tél-
időn nem lehetne alkalmazni a ren-
gedező búzatábla képet, meg az egy-
szerű szívvel éneklő, szorgos 'kezű, 
aratókat.' 

Egyszóval, a Nem élhetek muzsi-
kaszó nélkül, mint a iilmgiccsek tör-
ténetének klasszikus esete ide kíván-
kozik ebbe a stíluskereső sorozatba. 

OA képen látható férfi: Viktor. 

Móricz drámájában még csak 
buta, mulatozó jogász volt, jelenték-
telen epizód szerep. Itt már egy zse-
niális magyar úriember, aki tehetsé-
gét Indiában kamatoztatta és mint 
indiai bankigazgató látogat haza régi 
szerelméhez, a képen látható Póliikái-
hoz. Igen ém, de Pólika közben a 
földbirtokos Balázs felesége lett. Vik-
tor mindent megtesz, hogy Fólikát el-
válassza mulatozás férjétől, ezért az 
ősi kúrián elénekel neki egy új pesti 
tangót, amit úgy látszik, Indiában 
tanult. Az erős szívű Viktor, még 
zongoráin is kíséri magát, mert nem 
ismer akadályt, ha érzelmeiről van 
szó, de Pólikát mindez nem tánto-
rítja el az ő dulhaj Balázsától, bár 
a tangó közepén, ott, ahol a "Csókos 
álmokról-, esett szó, egy 'kissé, mintha 
India sejtelmességének hatása alá 
került volna. A kép tökéletesen érzé-
kelteti Pókká lelkivilágának mélysé-
geit, azt is, hogy inkább az 6 lóháton 



vágtató, szilaj, de érzőszívű Balázsát 
választja, s nem az indiai udvarlót, 
akinek pedig olyan túrakocsija van, 
hogy ma is megdobognának tőle az 
autóérzékeny szívek. S ehihez még 
egy eredeti, angol nyelven beszélő 
néger is járul, ami még a szteppelő 
puszta korában is ritkaságszámba 
ment minálunk. Pólika mégis hű ma-
radt Balázsához. Ezt látjuk a 'képen. 

O Balázs, a magyar úr eredeti ma-
gyar önérzet-megbántottsággal 

és egy székkel látható ezen a képen. 
A szókkel Viktort készült agyonvág-
ni, de az asszonyok megakadályoz-
ták tette kivitelében. A képen a kül-
földi és hazai szükségletre szánt ma-
gyar virtus exotikuma látható. A 
múlt század nyolcvanas évelnék erő-
szakos, mulatozó, de azért asszonyi 
hámba fogható Balázsa helyén most 

a harmincas évek üres, katonatnszt-
nék való úrtípusa áll. Ehhez a meg-
süvegelendő, csizmaszárból szóikként 
Balázshoz a produkció több sóhajt 
fakasztó hajnalodást, búzaringást, ki-
lovaglást alkalmaz. Ez a kép, amely 
kitűnően reprezentálja az egész fil-
met, jól sikerült portréja a jellegze-
tesen magyaros giccsnek, amely egy-
általán nem ezzel a filmmel kezdő-
dött és nem is ezzel fejeződött be. 

OA cigányozó, elszántan mulatni 
(készülő, férfigőgjé/ben sértett 

Balázs vonul a kocsmáiba! Ez is ama 
reprezentatív képek közé tartozók, 
melyekkel külföld előtt is reklámoz-
tuk a magyar sajátosságokat. Tangó 
és sztepp-tánc között mutatja ^ be ez 
a bennszülötti beállításban szereplő 
szegény Balázs a múlatás különböző 
fázisait, az édesborusat, a jajdeke-



hagyta magát. Igaz, hogy Viktor köz-
ben áitszeretett a szteppelő falusi ár-
tatlanságba, Birikébe, így aztán neki 
sem kell üres kézzel visszatérnie In-
diába, ahol már bizonyára piros-fe-
hér-zöld zászlócskákkal várják a 
turbános ügyfelek. 

Pólika és Balázs úgy mosolyog egy-
másra, az égre, és reánk nézőkre, 
hogy csak úgy csordul az ember szí-
ve ettől a homokfután járó szarelem-
től. Most imár igazán csak egy kis 
ráadás kell a kúnia udvarán, malac-
vSsíitással, kalkaskufcorékolással, no és 
végül egy asszonyszemérmű és férfi-
bátorságú csók, s a tisztelt közönség 
alkalmazhatja az ideális happy-en-
dökhez járó könnycseppeken szivár-
ványozó legeslegkényelmesebb moso-
lyát. 

GY. fii-

serveset, a csakazértist, meg a meg-
keltesz! vnekhasadnit. 

Nem a múlatásban van a giccs, 
hanem az -önérzetben-, hogy ezek 
vagyunk mi. A giccs semmilyen mű-
vészetben nem jelentkezik a kezdő 
szerény mosolyával, mindenütt han-
gos és kétkedő, hol aranyló szentd-
mentalizmusával, hol feketeköpenyes 
rémségeivel, hol vigyorgó réklám-
élet-vidámságával, hol százméteren 
rohanó, gyors hazafiságával. A ma-
gyar giccs legtöbbször az érzelmeket 
cifrázza, odébb táncol a valóság köze-
léből, be az illúziók csárdájába, ven-
déglőjébe, bárjába vagy eszpresszó-
jába. 

O Pólika és Balázs homokfutóban 
gördülnek a (boldogság felé. Hiá-

ba adta elő Viktor a kúria zongorá-
ján az indiai tangót, Pólika nem 



A FOGALOM HIBÁS — 
Még egyszer a 

A Filmvilág legutóbbi számálban 
megjelent Vadász Imrének alap. 

mondanivalójában feltétlenül helyes 
cikke — Filmszerűség és mondani-
való címen. Való igaz: itt az ideje 
szemibenéznli azzal az olcsó vulga-
rizálással, amely a filmszerű fogal-
mát elsekélyesítli, vagy leszürkíti, 
egyoldalúan kisajátítja — de a ja-
vasolt megoldásban nem tudom kö-
vetni a cikk szerzőjét. "Mennyivel 
többet mond — írja a ,jó film — 
rossz film' alapvető meghatározás.* 
Vadász Imre — bár távol áll tőle a 
tudatos szándék — azzal, hogy a film-
szerűség helytelen értelmezésével 
hadakozva, magát a fogalmat is 
"indexre* teszi, akarva-akaratlan a 
film sajátossága, művészi önállósága 
elmosásának nyit kaput. Ha valami 
kifogásunk lehet a filmszerűség — a 
helyesen értelmezett filmszerűség — 
ellen, legfeljebb az, hogy túl álta-
lános, túlságosan tág fogalom. Ettől 
rem a még általánosabb felé kell 
visszavonulnunk, hanem a konkré-
tabb felé előretörnünk a filmszerű-
ség kategóriáját alfajaira bontva, 
valamifájta typológiáját dolgozva 
ki. 

Vadász Imrének igaza van abban, 
hogy a filmszerűséget nem lehet 
egy stílusra, kifejezésmódra — még 
a valóban olyan filmszerű, Eisen-
stein zseniális invenciójából fakadó 
expresszionista jellégű montázsha-
tásokra — sem korlátozni. Hiszen az 
irodalmiságot nem sajátíthatjuk ki, 
mondjuk a hexameter, vagy a bal-
zaci epika számára, a festőiséget 
sem a rem brand ti clair-obscur-nek, 
vagy a Cezanne-i kompozíciónak stb. 
Mint minden hasonló kategóriában, 
a filmszerűségben is bonyolult vi- . 
szonylatok valósulnak meg, amelyek 
töhb tényezőt feltételeznek, s egyi-
ket sem lehet kiemelni. Nincs film-
szerű forma és filmszerű tartalom 
Filmszerű mindig csak a foarma és a 
tartalom viszonya, egybeolvadása le-
het, egy sajátos művészi szemlélet-
ben. Ennek a viszonynak szem elől 
tévesztése vezeit aztán a "magán-
való* filmszerűség, "a priori* felfo-

A FOGALOM HIBÁS — VAGY A HASZNÁLATA? 
Még egyszer a filmszerűségről 

gásához, amely egy megoldás, egy 
kifejezési mód számára szűkítené le 
a film művészetének gazdag tár-
házát. 

A közhelyes felfogás — amelyet 
még a némafilm emléke inspirál — 
előszeretettel korlátozza a filmszerű-
ség fogalmát a vizuális hatásokra. S 
bár a vizualitás jelentőségét nem 
szabad lekicsinyelnünk — nézetem 
szerint ez két szempontból is hely-
telen. Egyrészt, mart nem minden-
fajta vizualitás filmszerű (más pél-
dául a festészet, a szobrászat, vagy 
a fotóművészet vizualitása), más-
részt nemcsak . a vizualitás lehet 
filmszerű, A hangosfilm sajátosan 
filmszerűvé tette — vagy filmszerű-
vé kell, hogy tegye — nemcsak a 
zörejek, a hang, zenei effektusok 
felhasználását, de az emberi beszé-
det, dialógusokat is. Az az álláspont, 
ameiy a szóban eleve valami film-
ellenes tényezőt, .szükséges rosszat 
lát — függetlenül művészi funkció-
jától, felhasználásának módjától — 
szembekerült a film fejlődésével. 
Mint ahogy szembekerült vele az a 
gyakorlat, amely a szót a művészi 
problémákat, az ábrázolás nehézsé-
geit áthidaló csodaszerként hasz-
nálja. 

Réppel és hanggal, mimikával és 
beszéddel kapcsolatban egy-

aránt felmerül az a kérdés, mitől 
válnak filmszerűvé a művészetnek 
ezek az ősi, s a film előtt már évez-
redekkel létező elemei. Nyilvánva-
lóan ennek a titoknak a nyitját ab-
ban az új Viszonyiban kell keres-
nünk, amelybe a film — és csak a 
film — állítja őket egymással, visz-
szahatva eredeti kifejező eszközeikre 
és módosítva azt. A filmművészet 
sajátosságának kutatói a film és a 
többi művészet, mindenekelőtt a 
színház közötti különbséget gyakran 
a film gépi-reprodukciós jellegéből 
igyekeznek levezetni. Abból, hogy 
míg a színpadon embereket látunk, 
a filmvásznon árnyalakok mozog-
nak. Ez kétségtelenül igaz, de érzé-
sem szerint a két művészet (film ós 
színház) összevetésében nem ez a 



döntő mozzanat. Erősen vitatható az 
az esztétikai konstrukció, amelyet 
ezen az alapon alkottak meg mind a 
kétfajta műélvezetre, mind — rend. 
szerint a technikai adottságokból ki-
indulva — az alkotás különböző rész-
elemeire (színjátszás, rendezés stb.) 
vonatkozóan. Hiszen a lefényképe-
zett színház — bár az élő alakokból 
árnyalakok váltak —, mint művé-
szet, mégiscsak színház maradt. A 
döntő különbség nem magából a gé-
pi reprodukcióból, hanem abból a 
gépi-reprodukció nyújtotta lehető-
ségből fakad, amely a tér és idő kö-
tetlen kihasználását tette lehetővé. 
Ezzel a művészi gondolattársítás és 
irányítás egy új világát hívta élet-
re, az emberábrázolás teljesen új 
eszközeinek adott lehetőséget. Min-
den más vagy fiktív, vagy másod-
lagos, alárendelt jelentőségű. 

Ahá, mégiscsak a montázsokhoz ér-
keztünk meg — véli az olvasó. És 

részben igaza is van. Az expresszio-
nista montázs valóban azért filmsze-
rű, mert a tér és idő nyújtotta lehe-
tőségek kihasználásának ú j módját 
jelenti. De csak az egyik módját. Aki 
csak az idő gyorsításában, a képeket 
viharosan halmozó -nagytér gazdál-
kodásban* — amelynek önmagában 
is számtalan eszköze lehet — látja a 
filmszerűséget, az úgy tesz, mint aki 
csak crescendoban, vagy a fortéban 
ismeri fel a zeneiséget. A filmművész 
azonban nem csak arra képes, hogy 
valami isteni rohammunkával hat 
nap alatt világot teremtsen. Ha szük-
ség van rá, Józsuaként a napot is 
megállítja az égen. A lassítás és 
gyoreítás, az idő kiemelése és el-
mosása éppúgy a film sajátos eszkö-
ze, mint a tér jelenségeinek mikrosz-
kópikus felnagyítása, vagy messze-
látószerű közeihozása. A Filmvilág 
legutóbbi számában megjelent ismer-
tetés -Tizenkét könyörtelen ember* 
címmel a -Twelve agreemen* című 
amerikai filmről, amely csaknem tel-
jesen lezárt szobában játszódik le és 
— a cikkíró tanúsága szerint — a 
színtér -filmszerűtlensége* ellenére 
megrendítő filmdráma. Meggyőződé-
sem, hogy — amennyiben valóban 
sikerült filmalkotásról van szó — a 
siker titka éppen az, hogy a lezárt 
szoba életrekel, hogy a film sajátos 
idő- és téreffektusai a szoba mikro-

világába koncentrálódva valósulnak 
meg; hogy valami végtelenül feszült 
ellentmondás keletkezik a szoba vi-
szonylag kicsiny és lezárt volta és a 
benne vergődő, falaihoz verődő kép-
mozgás, tér- és idő megjelenítés kö-
zött, amelynek tizenkét ember szerte-
ágazó, egy egész társadalmat átfogó 
érzés- és gondolatvilágát kell tükröz-
nie. Ehhez hasonlót láthattunk 
egyébként Fábry filmjének, az -Élet-
jelenek oly kitűnően sikerült bánya-
jeleneteiben is, ahol ugyancsak a 
színtér szűk és lezárt volta vált a 
filmszerűség sajátos elemévé. Vagy 
hogy egy nemrég bemutatott filmre 
hivatkozzunk, Bresson -Egy halálra-
ítélt megszökött* című alkotásának a 
lényege ez az elentmondás a börtön 
lezárt világa és a kitörni vágyó szen-
vedély — lázas, kutató, -apró moz-
gással* érzékeltetett ostroma között. 
Feltétlen hiszem, hogy a filmművé-
szet a hatalmas és lenyűgöző dinami-
ka mellett mindinkább meghódítja a 
kifejezés intimebb formáit is. Eljön 
a film Goncsarovjainak is az ideje, 
akik akár a lustaságról, a semmit-
tevésről its végtelenül Izgalmas — és 
mozgalmas — filmeket fognak készí-
teni. Ezen az úton halad egyébként 
Fellini is, akinek stílusa, valami ri-
deg keménységet, tárgyilagos szigort 
tükröződő képvezetése éppoly film-
szerű megfelelője mondanivalójának, 
mint mondjuk Kalatozov líraibb, 
csapongóbb, -montázsosabb* előadás-
módja az ő egészen másjellegű érzel-
mektől fűtött témájának. 

Nincs tehát filmtől független film-
szerűség, mint ahogy nincs drá-

mától független drámaiság, vagy 
verstől független líraiság sem. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a ki-
fejező eszközök formáihatósága, sok-
színűsége, alkalmazhatósága a legkü-
lönbözőbb tematikához — nem a 
filmszerűség szférájában valósul meg, 
nem a kép és hang kötetlen mozgásá-
nak új filmadta lehetőségeiből táplál-
kozik. A filmszerűség fogalmára, en-
nek a fogalomnak állandó napiren-
den tartására, tisztázására és finomí-
tására még hosszú ideig szüksége lesz 
mind a gyakorlati, mind az elméleti 
filmtevékenységnék. 

GYERTYÁN ERVIN 



EGY ISMERT ISMERETLEN 

Könnyű lenne ízekre 
szedni, látványosan 

kritikába aprítani az 
-Ismeretlen telefonál-
című amerikai filmet. A 
mutatvány egyszerű és 
olcsó; a film a szolid 
közhelyek filmje. Évszá-
zadok kipróbált bölcses-
ségére épül. Tanulsága 
ilyenformán foglalható 
össze: az élet, ha még 
valaki nem tudná, rop-
pant bonyolult intéz-
mény, mechanizmusát 
elfelejtették megolajoz-
ni. Az élet olyan bioló-
giai és társadalmi folya-
mat, melyben—sajna — 
előfordul, hogy az em-
bert elhagyja a felesége. 
Ezt nehéz lenyelni. Ki-
vált annak, aki még nem 
tudja, hogy az élet mi-
lyen bonyolult. Az élet 
olyan, hogy autóbalese-
tek fordulnak elő ben-
ne. Repülőgépszerencsét-
lenségek, melyeket ne-
héz túlélni. Alkalomad-
tán az ivásra is rászok-
hatunk. Ittasan nem ta-
nácsos autót vezetni. A 
kanyarban fékezni illik. 

Továbbá, ha férjünket 
elhagyjuk, könnyen ér-
het baleset. 

Ha e sok bölcs intést 
mérlegre tesszük, a vi-
iágról a következő ké-
pünk alakul ki. A gond-
viselés a rendezett csa-
ládi kör pártján tör 
lándzsát (sőt autót és 
repülőgépet). Holmi ki-
ruccanások rettenetes 
következményekre ve-
zetnek minden alkalom-
mal. A film négy sorsot 
követ: egy orvosét, egy 
ügyvédét, egy ügynökét 
és egy énekesnőét — 
akik bizony nem vélet-
lenül kerültek a maguk 
Szent Lajos király-hídjá-
ra (patent copyright by 
Thorton Wilder), oka 
van annak, ha valaki 
lezuhan egy óriásgépről. 
Márpedig hármain közü-
lük szerencsétlenül jár-
nak, éspedig nem azért, 
mert vihar volt, a gép-
madár lekaszált néhány 
hatalmas fát, orrával 
feltúrta a földet, hanem: 
a magánélet, hja, a ma-
gánélet, a csőd, a szere-

Gary Mer 111 6a Shelley 
Winters 

tetlenség, az anyós, a 
feleség és a többiek; ha 
mindez nincs, az áldoza-
tok nem szállnak arra a 
gépre és ma is élnek, ha 
meg nem haltak. 

Ennyi banalitással a 
mélyén, ez a film még 
se olyan rossz. A lapos-
ságot ízléses csomagolás-
ban nyújtja, s a néző 
még néha kedvet is kap, 
hogy a sok csomagoló-
papírt bontogassa, há-
mozza, mint afféle csa-
lóka karácsonyi ajándé-
kot. Hogy a legkisebb 
dobozka mélyén ványadt 
közhelyek szerényked-
nek, azt talán már sok 
színes papír között észre 
se vennénk. Mert a fel-
vételek bizony jók: egy 
kis Hollywood, apró bár, 
chicagói fényreklám, ro-
bogó autó, villám-ciká-
zás a repülőgép ablakán. 
De ez se úgy, hogy a 
néző idegeit túlontúl csi-
gázza, inkább mérték-
tartón, takarékosan, gya-
nút se ébresztve. Ha a 
rutinért lelkesedni lehet-
ne, lelkesednénk ezért a 
filmért: a semminél is 
nagyobb semmiből csinál 
— ha nem is aranyat —, 
de mondjuk, formás 
műanyagot. Tetszetős, 
sima, ártatlanul közepes. 

A filmgyártás úgy lát-
szik feltalálta az új gics-
cset. Nevezhetnénk biz-
tonsági giccsnek is: 
gyufalángnyi közhelyek 
villanásával dolgozik. 
Már nem lő hazugságok 
messzehordó áevújóval 
kék madarakra: a gép-
írónőt nem veszi el a 
vezérigazgató, a mese-
autók szelepe sem mű-



;-ödik hibátlanul — csu-
pa apró igazság kockái 
sorjáznak, reális képek 
egyik a másik után, mó-
dosan, szerényen, jelen-
téktelenül, az ilyen film 
égbe nem kiált, földre 
nem sújít, csendesen, bá-
natosan közli, hogy aki 
korán kel aranyat lel, és 
nem minden arany, ami 
fénylik. 

Az új giccs megható 
és rokonszenves. Hőse s 
ideálja — mint az "Is-
meretlen telefonálóból 
is kitetszik — a Flegma, 
akinek zord s csúnyán 
férfias külseje mögött 
érző szív dobog. Az 
egyetlen, amiben Psylan-
derre emlékeztet, hogy 
mérhetetlenül sok sza-
badidővel rendelkezik (s 
tán némi pénzzel is); 
Flegma ráér arra, hogy 
kondoleálással is eltölt-
sön némi időt, és sorra 
járja azokat a családo-
kat, akiknek hozzátarto-
zói ott ültek azon a bi-
zonyos lezuhant repülő-
gépen. S akiket megláto-
gat, azok is flegmák, de 
csak egy ideig — olvad 
róluk az amerikai kö-
zöny, mint a csokoládé-
kutyákról a festék. Mind-
nyájukban érző szív do-
bog. S egyáltalán: min-

• denkiben érző szív do-
bog. 

Az effajta filmekben 
csúnya, de nagyszerű 
színészek játszanak. Az 
új giccsnek nem kell a 
női erotika és csín — ez 
a film például egyik fő-
hőséül egy strip-tease 
dizőzt választ, de még 
csak véletlenül sem vet-
kőzteti le a kíváncsi ka-
mera előtt. Szép keble-
ket nehezebb ugyanis 
megszánni, márpedig a 
szánalom és a részvét 

éppoly nélkülözhetetlen 
itt, mint a giccs ősi kel-
léke: a könny. Becsüle-
tére legyen mondva e 
film alkotóinak, náluk a 
könny is kimérten cso-
rog a nagy tragédiák 
nyomában, mindössze 
egy-két köbcentivel. 

Vagyis van ennek a 
filmnek színvonala is: 
arányérzék és mester-
ségbeli tudás működött 
közre létrejöttében, sőt 
nyilván derék jószándék 
is. Amit a film elmond, 
nem ordító hazugság, le-
het hinni benne, őszintén 
és természetesen, mint 
az abszolút igazságok-
ban, hogy a nap keleten 
kel és nyugaton nyug-
szik. Az új giccs nem 
cinikus; inkább az üdv-
hadsereg szelleme él 
benne, mint a kártya-
szalonoké, vagy a lóver-
senyé. 

S hogy ez a giccs 
ilyen, sok filmnél töltött 
el diadallal; az "Ismeret-
len telefonál" pedig győ-
zelmi harsonákat zen-
gett fülembe. Mert mi-
lyen is ez az új giccs? 
Riadt és alázatos, mint 
a kiöregedett futballista, 
ha újra labdát kap még. 
Koldus, aki alamizsná-
val is megelégszik. A 
közönséget nem lehet 
már, vagy nagyon nehe-
zen lehet talmi kápráza-
tokkal kábítani. Paran-
csoló igény a filmmel 
szemben, hogy legyen 
emberi, a mindennapo-
kat ábrázolja, napi gond-
jainkat, örömünket. Ez 
az igény kezdi kiszoríta-
ni a ballerinákat, keble-
ket, premier-plan gyil-
kosságokat, hősszerel-

Blnky, — Shelley Winters 
a repülőtéren 

mes amorozót, a néger 
Carment, a néprajzi ope-
rettet Tahitiról, a ten-
geralatti szörny kettős 
életét, s a madarak pár-
zását. Kis beruházással 
nagy siker manapság: 
egy amerikai konyha 
buksin édes gyermek-
fejekkel, angol vidéki 
élet verítékes arcú, ám 
üdvözülő parasztokkal. 
A giccs kiment Tahiti-
nál, de visiszasompoly-
gott a konyhaajtón, s a 
cseléddel költi el tányér 
levesét. Mert ő sem hal-
hat éhen: ha a néző 
emberszabású álmokat 
melenget, megkapja tőle 
is; amennyiben humá-
numban mutatkozik ke-
reslet, végszám található 
Hollywoodban, konfek-
cionálva, minden méret-
re bármikor. Jó kiszol-
gálás, szabott árak. A 
kereskedő is bízik áru-
jában, egy istent vall a 
vásárlóval. Nem perel-
hető minőség- és hitel-
rontásért, sőt a minőség 
évről évre jobb. 

A számításba csak egy 
hiba csúszott: hogy a jó 
filmeken nevelkedett kö-
zönség is évről évre gya-
rapszik. S lehet, hogy 
egy idő múltán nem 
csábul akármiféle áru-
házakba. 

VNGVÁRI TAMÁS 



ditutMiiluLi- kepuiLik, ^ 
A szélesíthető és magasítható vetítővászonról 

Amikor 1930-ban Amerikában elő-
J \ szőr rendeztek vitát a vetítővá-
szon kiszélesítésének lehetőségeiről, 
az ott tartózkodó Eisenstein is fel-
szólalt. Azzal a gondolattal foglalko-
zott — miután felmérte a különböző 
képformák szükségességét —, hogy 
négyszögekbe lehet egyesíteni az 
összes formákat. Kész volt elfogadni 
egy olyan négyszöget, amelyet alakí-
tani lehet. A IFilmakadémia egyik 
ülésén Eisenstein egészen tűzbejött: 
„Azt hiszem ez a pillanat a legna-
gyobbak egyike a film képi fejlődése 
szempontjából.. . Hurrá, nagy nap 
ez a mai!" És elvetette a filmkocka 
jelenlegi „buba" méreteit. 

Az Amerikai Filmakadémia jóvol-
tából a filmművészek vitatkozni 
kezdtek a „dinamikus forma", vagy 
„mozgó négyszög" elméletein. De a 
megvalósulásig ezekből a tervekből 
egy sem jutott el. Eisenstein vágy-
álmát, aki a különböző beállítások-
hoz különböző képméreteket, kép-
formákat képzelt el, jó 25 évvel ké-
sőbb Glenn Alvey 30 perces filmet 
forgatott H. G. Wells , Ajtó a falban" 
C. fantasztikus novellájából. A fel-
vevőgépben „maszkokat" alkalma-
zott a képnagyság változtatására. 
Mozgatni tudta ezeket a takarólapo-
kat, függőleges és vízszintes irány-
ban, egyszerre és külön-külön is. A 
vászonra vetített kép ilyenformán 
alacsony és széles, vagy magas és 
keskeny lehetett. Minden formát le-
hetett szűkíteni, vagy bővíteni. A 
Sight and Sound 1955/56 téli számá-
ban Derek Prouse ismerteti az eljá-
rást. Leírja: hogyan alkalmazták a 
különböző képformákat a beállítások 
hangulatához. Pl.: amikor a gyerek-
főszereplő — magas és keskeny beál-
lításban — „kinyitotta az ajtót és 
előrement a varázslatos kertben, a 
lassan szélesedő látvány igen szug-
gesztívvé vált, csodálkozást és meg-
lepetést váltott ki a nézőből. A fiú a 
kertet csodálva leült valamire, amit 
— mivel a kép most igen kicsi — 
kerti padnak hihetünk. Hirtelen fel-
ugrik, miközben a vászon teljesen 
kiszélesedik és rögtön látható lesz 

—, hogy egy óriási szörnyeteg lábára 
ült. Nyilvánvaló, amint azt Prouse le 
is írja, hogy a forgatókönyvön min-
den beállítást le kellett előre rögzí-
teni. 

Nos, itt van valami, ami gyökere-
sen új. Erről álmodott Eisenstein és 
mindazok, akik nem voltak megelé-
gedve a jelenlegi „buta" filmmére-
tekkel. 

Lássuk az előnyeit: először is meg-
szünteti a kitöltetlen üres teret. Em-
lékezzünk csak a Cinemascope ritka 
közeli-félközelijeire. A figura körül 
nagy üres foltok tátonganak, amit az 
operatőr kénytelen jól-rosszul kitöl-
teni. Vagy ha egy tornyot kell fény-
képezni: milyen butám hat Cimemas-
copeban. (Gondoljunk az Utolsó pa-
radicsom felvételeire.) A „dinami-
kus képméret"-nél nem maradnak 
üres foltok. A kamera úgy idomul a 
tárgyakhoz, mint a jól szabott ruha 
az emberhez. 

Másodszor: végre megvalósulhat 
az Eisenstein által is emlegetett 
hatás: a képek horizontális vagy ver-
tikális jellegének kihangsúlyozása. 
„Végtelen karavánok"" elnyújtott to-
táljai, széles, nagy panoráma egy tó-
ról, végtelenbe vesző hegyláncok és 
vonuló néptömegek egyaránt bemu-
tathatók a felhőkarcolók, kémények, 
lendülő gőzkalapócs, komor jegenye-
sor és ágaskodó szónok mellett. Kép-
zeljük el, mennyivel hatásosabb let.t 
volna az ilyen módszerrel készült 
Don Quijotte. Mostani változatában 
az operatőr — hogy közelebb kerül-
jünk hozzá — kénytelen volt „vágni" 
Don Quijote. Mostani. változatában 
pipaszár lábait. Nem fért bele a kép-
be. Ugyanakkor mellette egész hegy-
vonulatokat láthattunk. Csak egy ki-
csit meg kellett volna nyújtani a ké-
pet felfelé és oldalt összébbhúzni: a 
hori-horgas spanyol lovag ott állt 
volna előttünk anélkül, hogy meg-
csonkították volna. 

Harmadszor: hallatlanul széles táv-
latokat nyit dramaturgiai funk-

ció tekintetében is. Hiszen semmivel 
sem lehet egy film lefojtott, nyomott 



hangulatát jobban érzékeltetni, mint 
szűk, kis képekkel. Hogy aztán a 
felengedésnél annál nagyobb legyen 
a néző megkönnyebbülése is. A szé-
les panorámák is hatásosabbak, ha a 
néző öntudatlanul is viszonyítja az 
előző kisebb képekkel. És a „kép-
káderek", a takarólemezek mozgása 
egy újfajta gépmozgást sejtet ezer-
nyi lehetőséggel. Gondoljunk arra: 
milyen különleges érzés alagútból 
klbukkani autóval. Nos, ezt a hatást 
a filmrendező (persze nem ilyen köz-
vetlen módon, hanem áttételesen, 
bonyolult lelki folyamatok ábrázolá-
sónál) kiválóan alkalmazhatja. Így 
a vászon szinte korlátlanul kiszéle-
síthető a panoráma-kedvelők szá-
mára és a filmrendező nem veszti el 
legfontosabb fegyverét, a néző fi-
gyelmének irányítását, sőt újabb 
eszközt kap irányító kezébe. Nem is 
szólva a közeliről, amely újra vissza-
nyeri teljes jogát a vásznon. 

Persze lesznek olyanok, akik ellene 
vetik: talán „ütni" fog, ha egy szé-
les panoráma után egy hosszú, kes-
keny képet mutatunk. Nos, a jelen-
legi filmplánozás, a beállítások egy-
másutánja is bizonyos rendszer alap-
ján áll (általában nem szoktak egy 
nagytotálra közelit vágni, mert üt, 
vagyis a nézőben képi diszonanciát 

ébreszt, ha csak ez az ütés nem a 
rendező egyenes szándéka). A tech-
nikai forgatókönyvben a rendező le-
rögzíti a beállításokat és ekkor össz-
hangba is hozza őket egymással. A 
dinamikus képalaknál tehát csak azt 
kell tenni, hogy a beállítások nagy-
sága mellett alakját is megadja, leg-
alábbis nagyjából Az operatőr pe-
dig, akinek szerepe ezzel megnő min-
den beállításnál megkeresi a kom-
pozícióhoz legjobban illő képkivá-
gást — összhangban a többivel. 

Végiggondolva az egészet, szeret-
nénk mi is egy hurrát kiáltani 

Eisensteinnel együtt az új eljárás 
adta felmérhetetlen lehetőségek lát-
tán. Persze ne higyjük azt, hogy má-
ról holnapra elérkezik a „dinamikus 
képalak" ideje. Hiszen amit Itt le-
írtunk az az első kísérletezés. Tech-
nikailag sem oldották meg még a 
kérdést, de épp az utóbbi időben 
olyan rohamléptekkel halad a film-
technika, hogy semmi sem elképzel-
hetetlen. René Clalr azt mondta: a 
Cinemascope kizárólag óriáskígyók 
számára előnyös. Hozzátehetnénk, 
ideje már, hogy az ember számára 
is előnyös képalakot teremtsünk. 
Még ha ez az első pillanatban fur-
csának és szokatlannak tűnik is. 

KÉZD1 KOVÁCS ZSOLT 

AZ ELTŰNT MAGYAR F1LMSZAKIRODALOM 
1911-től napjainkig, beleszámítva a sokszorosított, vagy gépelt tormában nagyobb 

példányszámban elterjedt Írásokat is, 111 fllmszakkönyv jelent meg magyar 
nyelven. Hogy csak a legfontosabbakat említsem: Balázs: Filmkultúra, A látható em-
ber; Hevesy: A film életrajza, A film játék esztétikája és dramaturgiája; Kispéter: A 
gyózedelmes film; \Lajta: Az ötvenéves film; Lohr: A filmszalag útja, Castiglione, 
Székely: Fimlexlkon; Pudovkln: A film technikája; Sadoul: Chaplin. 

Ha megnézzük azonban a könyvek megjelenési dátumait, igen sajnálatos tényt 
kell megállapítani. A felszabadulás óta eltelt tizenhárom esztendő alatt mindössze 
3S filmmel kapcsolatos nyomtatott munka látott napvilágot, és ezek nagy része is 
a filmtechnikai szakoktatás céljait szolgáló brosúra. 

A film századunk népművészete. Sajnos még nem abban az értelemben, hogy a 
nép szellemének a terméke. Megfordítva, a nagy, főleg várost tömegek gondolkodás-
módja és Ízlése bizonyos fokig a filmművészet -terméke-. Éppen ezért »számunkra 
a legfontosabb művészet-. Csaknem két és félezer filmet gyártanak évente a vilá-
gon. 1951-ben 133,4 millió mozilátogató volt hazánkban. Az egész nép lelki egészsége 
múlik tehát — többek között — azon, hogy megtanulják-e az emberek, hogyan kell 
filmet nézni ? Ha nem, akkor mint valami elemi erűnek, védtelen kiszolgáltatottjai 
mindannak, ami a mozivászonról támadja az agyat és szivet. 

A filmkultúráltság a szépség és igazság mind nagyobb és nagyobb része iránt 
tesz fogékonnyá, és egyre differenciáltabban. Az irodalom, a zene, a képzőművé-
szet alapfogalmait helyesen már az általános iskolában tanítják nálunk. A film-
művészetről, amely például Ausztriában, Francia- és Németországban kísérleti közép-
iskolai tantárgy, amelyből meg is lehet bukni, és ahol a kötelező irodalomhoz hason-
lóan kötelező filmek is vannak, ml még könyveket alig jelentetünk meg. 

Az -Akadémiáktól- már -bebocsátást nyertünk-. Most a magyar könyvkiadók 
kapuján kopogtatunk. KOVÁCS FERENC 



Kossuth-díjas, érdemes mfivész 
(1902—1958) 

Eltávozott közülünk a magyar 
filmszakma egyik legrégibb harcosa. 
A filmművészet történetében szinte 
példa nélkül álló gazdag életművet, 
135 általa fényképezett hosszú játék-
filmet hagyott hátra. 

1916-ban mint laboráns került kap-
csolatba a filmmel. Rövidesen Bécsi 
József segédoperatőrje lett, majd ön-
állóan kezdett dolgozni és Kertész 
Mihálytól Máriássy Félixig alkotó-
társa volt egész sor jelentős rendező-
nek. 

Művészi fejlődése három jelentős 
korszakra tagolódik. Az első szakasz-
nak rendkívül nagy érdeme volt az, 
hogy a magyar némafilm történeté-
ben ő volt az első, aki a belső mű-
termi felvételeknél a világítást önálló 
művészi kifejező eszközként hasz-
nálta fel. Ez a későbbiek során egé-
szen természetessé vált, akkoriban 
azonban igen jelentős lépés volt a 
némafilmnek a fényképezett színház-
tól az önálló művészet felé vezető út-
ján. Jelentősebb némafilmjei: Az ez-
redes, A Pál utcai fiúk (1924-es vál-

tozat), és a Naftalin. A hangosfilmre 
való áttérés elmélyítette művészetét, 
ö fényképezte az első hosszú han-
gosfilmet, A kék bálványt, majd 
többek között a Hyppolit a lakáj,-
Lila akác, Bál a Savoyban, Légy jó 
mindhalálig, A 111-es, Földindulás és 
a kétszázadik hangosfilmet, a Dankó 
Pistát. Ebben a korszakban készült 
filmjeinek rendkívüli nagy érdeme, 
hogy áttörve a provincialitást, euró-
pai színvonalon álló képviselői voltak 
az akkori legmodernebb, ún. fran-
cia iskolának. Ennek egyik legfőbb 
jellemvonása az árnyékvonalaknak, 
különlegesen hangsúlyozott, szinte 
önálló életet élő kifejező eszközként 
való felhasználása volt. Az 1940-es 
évekre azonban ez már túlhaladott 
stilus lett. Még barátai is — már pe-
dig neki szinte kizárólag csak barátai 
voltak — úgy látták, hogy Eiben mű-
vészete lassan a konzervativizmus 
képviselőjévé válik. Ekkor követke-
zett a felszabadulás, majd az államo-
sítás. Ez személy szerint Eiben számá-
ra a régi magyar filmgyártás egyik 
legfőbb jellemzője, az állandó túlfe-
szítettség, az idegőrlő hajsza alól való 
felszabadulást is jelentette. Volt 
olyan esztendő, pl. az 1934-es, amikor 
11 hosszú játékfilmet fényképezett. 
Egészen természetes, hogy a forgatási 
napoknak ilyen minimális száma rá 
kellett hogy kényszerítse a már be-
vált, biztos megoldások keresésére, és 
eleve lehetetlenné tette a szükség-
szerűen tévedésekkel és kudarcokkal 
járó útkereső, úttörőmunkát. Hogy ez 
mennyire így van, bizonyítja, hogy 
1948 után megkezdődött művészeté-
nek harmadik nagy korszaka, igazi 
kivirágzása. Ennek legjelentősebb 
állomásai: Mágnás Miska, Üri muri. 
Déryné, Erkel, Rokonok, Egy pikoló 
világos, Mese a 12 találatról és a Dol-
lárpapa voltak. Ezek közül is kiemel-
kedik a Rokonok, amelynek legfőbb 
értéke, a hamisítatlan magyar kisvá-
ros couleure locale-ja nem kis mér-
tékben az ő érdeme volt. 

A műtermi világítás, a belső fel-
vételek művészi fényhatásainak ki-
váló ismerője, iskolát teremtétt. A 
magyar játékfilmgyártásban dolgozó 
szinte minden operatőr egykori taní-
tóját, a filmes társadalom többi tagja 
pedig a becsületes, mindig segíteni 
kész, kiváló munkatársat tisztelték 
benne. 

EIBEIY ISTVÁN 
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Előbbi számunkban a film Isko-

lai okuitdsdról írtunk. Ebben a 
cikkben a megoldás kereséseként 
n&ndny gondolatot vetünk fel. 

A tapasztalat arról győz meg, hogy 
a gyermeki képzeletnek a film ha-
táskörébe való bevonását valamilyen 
rendszer szerint fokozatosan' kell vé-
geznünk. 

Mikor, hányéves gyermekkel kell 
kezdeni az iskolában filmről beszél-
ni? Milyen iskolában? Milyen eszté-
tikai ismérvek alapján kell a film-
nek, mint tantárgynak tervét megál-
lapítani? . . . Kérdések, melyeket 
messzemenő, alapos elemzés, anké-
tok, az érdekeltek meghallgatása 
alapján kell eldönteni. Kérdezzünk 
meg szülőket, pedagógusokat, poli-
tikusokat, szociológusokat, jogászo-
kat, filmművészeket és mozi alkal-
mazottakat, mi a véleményük a film 
kötelező, vagy fakultatív, szemlél-
tető-elméleti óráiról. Hallgassuk 
meg a közép- és felsőfokú iskolák 
diákjait, ifjúsági szervezeteit, a kér-
dés megoldásának letéteményeseit. 

A válasz nem várat sokáig ma-
gára. Különösen fiatalságunk köré-
ben az lesz a vélemény, hogy vala-
melyik tantárgy keretében a filmet 
is kötelező témává kell tenni. Talán 
egy új kialakítandó tantárgy foglal-
kozzon arányosan mind a hét művé-
szet elemi esztétikai és történeti is-
mereteivel. 

Egy ilyen tantárgy iránti igény a 
film oktatásának problémája nélkül 
is felmerül. Iskolai oktatásunk is a 
specializálódás irányába fejlődött. 
Gyermekeink egyes tantárgyakat és 
egyes művészetekről tanulnak, Nem 
szereznek átfogó képet művészeti 
életünk, kulturánk egészéről. A film-
nek, mint speciális művészetnek ok-
tatásáért csak úgy emelhetünk szót, 
ha egyúttal felvetjük ennek, műve-
lődésünk, kultúráink, életünk egé-
szébe való arányos beillesztését is. 

A tanulók szeretni fogják a film-
órákat, talán jobban még, mint az 
irodalomórákat. Különösen akkor, 
ha valóban jó nevelői előadásokat és 
jó filmeket látnak — mondják azok 
a tanárok, akik „saját szakállukra" 
felvették tantervükbe, vagy legalább 
beszélgetéseikbe a filmet. Elemzik a 

film tartalmát, , művészi értékét, 
akárcsak az irodalom előírt anyagát. 
Bár az ilyen elemzés talán magában 
hordja azt a veszélyt, hogy a filmet 
is az irodalommal mérjük, a kezde-
ményezés spontaneitása a kitörni 
akaró oktatási igényből fakad. 

A célt nem érnénk el azzal, ha a 
gyermekek könyv nélkül bemagol-
nák a filmelméletet. Megfelelően kell 
tudniuk értékelni a filmet 

Az oktatási anyag, az előadók meg-
vannak? Ez a legnehezebb kérdés. 
Mi mást tehetnénk, először őket ké-
pezzük ki. Ki kell nyomatnunk a 
filmtörténet vázlatát, különös tekin-
tettel a magyar fejlődésre. Ki kell 
válogatnunk a filmek legjavát. Azok-
ról értékelő ismertetéseket kell írni. 
Ezeket az anyagokat a nevelők a ma-
gyar nyelv- és irodalom, vagy a mű-
vészettörténet, vagy a hét művészetet 
magábafoglaló új tantárgy, tanárai 
előadás formájában mondhatnák el. 

A film oktatása elsősorban film-
mel történjék. Tudomásunk szerint 
mintegy 1000 iskolai vetítőgéppel 
rendelkezünk. Amelyik iskolának 
ez idő szerint nincs vetítőgépe és 
nem is tudnak beszerezni, segíthet a 
másik, amelyiknek van. Támogatást 
nyújthat a Megyei Moziüzemi Vál-
lalat helybeli mozija, vagy valame-
lyik üzem mozija. Az egyre jobban 
terebélyesedő filmklub-mozgalom 
különösen előadók tekintetében se-
gíthet. A Színház- és Filmtudományi 
Intézet, A Pedagógusok Szakszerve-
zetével karöltve szabadegyetemsze-
rűen gondoskodhatna központilag, a 
kijelölt tanárok és KISZ-vezetők 
képzéséről. Gondoskodna az iskolák 
filmellátásáról is. 

A filmoktatást először talán a kö-
zépfokú iskolák felső osztályaiban 
kellene fakultatív módon bevezetni, 
esetleg iskolai filmkör formájában 
mint a KISZ-foglalkoztátás közép-
pontját is. Csak olyan helyeken, ahol 
előadó és vetítési lehetőség biztosít-
ható. Szervezett módon gondoskodni 
kell a nevelőszemélyzet, a tanárok 
és tanítók előkészítéséről. 

A jég úgy látszik, máris megtört. 
Ügy értesülünk, hogy a tanítóképző-
ben lehetőség nyílik fakultatív mó-
don a színjátszás, báb, zene mellett 



a film tanulmányozására is. A taná-
rok, a magasabb iskolai tagozatok 
oktatóinak képzésénél még idősze-
rűbb lett volna ennek biztosítása. 

Nem kétséges azonban, hogy már 
ez az intézkedés .is — ha valóban 
meg is valósul, az elv, a filmokta-
tás szükségszerűségének elismerése. 
Minőségi fejlődés, de miért ilyen ki-
csi a mennyiség, miért ilyen szűk a 
kör, bátortalan a kezdeményezés? 
Biztosították-e a tanítóképzőkben is 
az előadókat? Melyek azok a logi-
kai indokok, melyek miatt a többi 
iskolafajták felső tagozataiban még 
ennyi sem volt lehetséges? 

Pedagógusaink következnek: ök 
értenek leginkább ahhoz, hogy be-
lénk szuggerálják e gondolatot: a film 
oktatásának szükségszerűségét és 
időszerűségét. A rendelkezésre álló 
emberekkel és lehetőségekkel ők 
valósíthatják meg az eszmét, teremt-
hetik meg a kereteket és a formá-
kat. A tanulóifjúság igénye mögöt-
tük áll. Az állami- és társadalmi 
szervek nyilván fokozottan támogat-
ják erőfeszítéseiket. 

Ma is van a Művelődésügyi Minisz-
tériumnak egy Iskolai Filmintézete. 
Ez csak az oktatófilmekről gondos-
kodik. A Közművelődési Filminté-
zet, az Országos Filmhivatal szerve-
zésekor 1948-ban felszerelésével 
együtt, az állami , filmapparátusba 
ment át. Már akkor 350 némagéppel 
rendelkezett. Pedagógiai körökben 
nagy vita folyt, hogy az iskolai film 
néma vagy hangos legyen. A néma 
gépek híveinek az volt a főérve, hogy 
annak képsorához az oktató tanítvá-
nyai által megismert, megszokott stí-
lusú magyarázatát adhatta. A peda-
gógiai hatás személyi folytonossága 
tehát biztosítható volt. Azonban mór 
akkor gondoltak a jövőre, vagy csak 
érezték a filmművészet oktatásának 
igényét. Igen alapos tervezőmunká-
val, nyilvános pályázat útján, új 
hangos, egyszerűen kezelhető iskolai 
vetítőgép sorozatgyártását teremtet-
ték meg. 

Csak mellékesen jegyezzük meg, 
hogy ez a géptípus azóta hazánkban 
a legelterjedtebb, mert az államosí-
tás után megindult falusi keskeny-
mozisítás is ezt használta fel módo-

• sítás nélkül. így az ország 4200 mozi-
jából több mint 3000-ben ez a gép 
működik. Az már más kérdés, hogy 
ez a gép, ami jó volt, vagy lett volna 
a tanteremben, nem elégíti ki min-
denben a nyilvános kismozik igé-
nyét, különösen hangleadás tekinte-
tében. Ezért hallani mindenfelől ma 
a nehezebb, jobb kép- és különösen 
hangleadási, sőt mégneses hangú 
gépek iránti igényt. Az ország kes-
kenymozisítása tehát bizonyos érte-
lemben a jó irányba indult iskolai 
moziból fejlődött ki, 

A nyilvános állami mozipark, most 
visszaadhatná az indulásakor felvett 
kölcsönt az iskolai filmoktatásnak, 
illetve a film iskolai oktatásának. A 
korszerű moziigényeket jobban szol-
gáló gépek tervezése és beszerzése 
elől ugyanis tovább már nem térhet 
ki. A csere során felszabaduló jelen-
legi iskolai típusú amúgyis állami 
tulajdonban lévő keskenygépeit pe-
dig visszaadhatná az iskolának, ere-
deti céljának. 

Az Országos Filmhivatal utóda, a 
Művelődésügyi Minisztérium Film-
főigazgatósága, 'mint a filmügyek 
hazai gazdája bizonyára megtalálja 
a módját, hogyan segítsen ennek a 
szép hagyománynak alkotó és gya-
korlati, szervezeti továbbfejlődésé-
ben. Ennek az intézménynek felada-
tai közé is tartozik a film tanító to-
vábbterjesztése, erősítése természete-
sen a pedagógiai és társadalmi appa-
rátussal karöltve. 

A filmoktatásnak az iskolákban 
tantárgyként való bevezetése az if-
júság nevelésének, a felnőtt lakosság 
művelésének, a társadalom erősíté-
sének módszáres útja. Megoldásával 
együtt a film affirmációja is befeje-
ződik, megkapja azt az elismerést, 
ami megilleti a művészetet és a tár-
sadalmat formáló erők sorában. 
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Á 
„HÉTKÖZNAPI 
TRAGÉDIÁK" 
című magyarul 
beszélő olasz 
film rendezője 
és főszereplője 
egyaránt Pietro 
Germi, a nálunk 
is játszott -Ke-
ménység útja* 
és -Sziciliai 
vérbosszú* ren-
dezője. 

Sylva — Giulia 
szerepében 

Marcocci, a moz-
donyvezető — 
Pietro Germi 
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