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Móricz keserű feljegyzései, bará-
tainak emlékezései, a Sárarany 

elkészült filmnovellája bizonyítja, 
hogy ő nem csak könnyű pénzkere-
sési lehetőségnek tekintette a legfia-
talabb művészetet. A 30-as évek 
mostoha Viszonyai között is arra tö-
rekedett, hogy megteremtse irodalom 
és film szimbiózisát, a művészi ma-
gyar játékfilmet. Nem rajta múlt, 
hogy maradandó értékű alkotás nem 
született regényeiből, színdarabjai-
ból. 

E cikknek nem lehet feladata, hogy 
filológiai alapossággal és részletes 
elemzésekkel végigkísérje Móricz va-
lamennyi filmjét, vagy pontosabban: 
valamennyi filmet, amely az ő írá-
saiból készült. Csupán röviden is-
mertethetjük e kísérleteket. 

Az első Móricz-film ötlete 1927-
ben merült fel: a Star filmgyár meg-
vette a Nem élhetek muzsikaszó nél-
kül témáját; a megvalósításra azon-
ban nem került sor. — 1934 végén 
Farkas Miklós, az ismert francia-
országi magyar szakember öccse, 
Farkas Aladár kereste fel Móriczot, 
többször tárgyaltak. Ekkor született 
meg a Sárarany terve, majd nem-
sokára a filmnovella. Mint Móricz 
1935. január 1-én a maga számára 
készített feljegyzésében írja, Farkas 
félt a film tragikus befejezésétől, de 
a novellát egészében elfogadta. Nem 
tudjuk, miért nem lett belőle semmi. 
Ez a filmnovella 1956-ban jelent meg 
először (M. Zs.: Színmüvek, VI. kö-
tet, Szépirodalmi Könyvkiadó). Az 
egyetlen fi lm-történet, amelyet Mó-
ricz egyedül írt, senki sem javított 
bele. Kitűnő bizonyítéka annak, 
hogy az író mennyire megérezte a 
film külön ízeit, mennyire filmsze-
rűen dolgozta fel a regény cselek-
ményét: egy irodalmi forgatókönyv 
pontos, néhol részletesen kidolgozott 
vázlata. Kár, hogy rendezőink nem 
figyeltek fel rá. 

1935—36-ban készült a Légy jó 
mindhalálig. A szcenáriumot itt már 
nem Móricz írta, s mit sem tudott 
változtatni rajta. 1935. november 
26-án elkeseredetten jegyezte fel: 
„Nem fogadom el a Misi figurájá-
nak első beál l í tását . . . Nem fogadom 

el a János úr rózsavásárlását . . . Nem 
fogadom el a Viola ú j a l ak j á t . . ." — 
és így tovább, két oldalon keresztül. 
Majd így fejezi be a napló jegyzetet: 
-Nem fogadom el az egész . . . léha 
szellemét." A film elkészült, igen 
gyenge volt; Vaszary Piroska kitűnő 
alakítása sem mentette meg. 

A Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
megfilmesítésére ugyancsak 1935-ben 
került sor. December 20-án mutatták 
be az Uránia ban. (Jávor Pál, So-
mogyi Erzsi, Gózon Gyula, Vizváry 
Mariska játszotta a főszerepeket.). A 
bemutató napján Móricz Az Estnek 
nyilatkozott a filmről, s általában a 
filmművészetről. E néhány mondat 
megint csak arról tanúskodik, meny-
nyire ismerte a film határtalan le-
hetőségeit, mennyire tudta, milyen 
igaz művészetet lehetne csinálni 
igazi művészekkel: 

"A regényben az író mesél, a szín-
padon a színészek beszélnek, a 
filmen az élet szólal meg. A filmen 
a fák, felhők éppen olyan fontosak, 
mint az ember. Én ebben a filmben 
igyekeztem megmaradni a valóság-
nál . . . Még csak most kezdődik az 
igazi filmek kora: élet, igazság és 
hangulat." 

De Móricznak éppen annyira ta-
pasztalnia kellett, mint ameny-
nyire mi — a film késői nézői — 
tudjuk: ez nem sikerült, nem sike-
rülhetett. A Filmvilág november l.-i 
számában részletes bírálat jelent meg 
a Nem élhetek .. .-tői; Gyárfás Mik-
lós megállapításai igen találók. Az 
eredeti mesét áttették a múlt század 
végéről a jelenbe, télből nyárba — 
díszletspórolásból, mint Móricz Virág 
írja. S egy szubrett-bonviván párt 
iktattak be: Delly Ferenc ál-hindu 
slágert énekel az egyik "drámai" je-
lenetben. Móricz — keserűen, nagy-
nehezen — beleegyezett a változta-
tásokba. Azt remélte, a szubrett sze-
repét legalább lánya, Lili kapja, aki 
akkoriban színésznőnek készült. 
Persze ebből sem lett semmi. 

A Nem élhetek muzsikaszó nélkül... 
filmváltozatát végül is nem a Star, 

hanem a Kino készítette el. Ennek 
bankettjén Móricz beszédet mondott; 
a felköszöntő szövegét az író hagya-



tékában találtam meg. (Tudtommal 
nem jelent meg sehol.) Csak a 
filmre és filmművészetre vonatkozó 
megállapításait idézem itt: 

- A tavaszon felkeresett Deésy 
Alfréd barátom, és kapacitált, hogy 
csináljunk a Nem élhetek .. .-bői 
hangosfilmet. Deésy Alfréd, aki a 
legfiatalabb magyar rendező, ha 
temperamentumát nézzük, ha idealiz-
musát és határtalan lelkes munka-
képességét vesszük tekintetbe — a 
legjobb pillanatban toppant be hoz-
zám. Éppen benne voltam a nagy 
szerelemben a film iránt. 

Mióta író vagyok, egyre abban az 
irányban fejlődöm, hogy egyszerű-
síteni kívánom a kifejezés eszközeit. 
A film erre nagyszerű lehetőségeket 
ad. A színdarabban csak beszélnek, 
a regényben elbeszélnek, a filmben 
viszont csak cselekszenek. A mozi a 
mozdulatokban kifejeződő cselekvés 
színtere. Néhány év óta komoly 
studiumokat végzek a film körül, s 
nagy bánatom, hogy a filmek mesé-
jét nem az írókkal iratjók, hanem 
valóságos kivonatokat használnak fel 
az írott művekből. Én elszántam 
magam, s megtanultam a filmírás 
technikáját. Mintha újra beiratkoz-
tam volna az elemi iskolába: eleinte 
különös volt a Drehbuch külső for-
mája, a scrips szerkesztési módja, de 
azt hiszem, ez csak a kisebb rész: a 
nagyobb feladat az írónál, hogy . . . a 
lényegre kell vetnie magát, a képek-
ben gondolkodásra és a mozdulatok-
ban való beszédre . . . 

Én itt egy szempontból úttörőnek 
érzem magam: a magyar irodalom-
ban talán első vagyok, aki áhítatos 
tisztelettel fordulok a film. mint iro-
dalmi közlő eszköz felé . . . 

Fölemelő érzés, hogy az ember 
valósággal a teljes közönséghez for-
dulhat. Ügy érzem, mintha most elő-
ször nyílna ki előttem, az író előtt, a 
magyarság egyeteme: a filmet még 
az analfabéták is megérthetik.-

Móricz elsősorban ezt szerette és 
becsülte a filmben: a nagy ható-
sugarú művészetet, amellyel egy-
szerre ezer embert lehet -fogni- (ő 
mondta így!), közvetlenül. Szomorú, 
hogy tiszta és lelkes szándéka meg-
bukott a közönség és a filmesek 
közönyén, rossz ízlésén. 

A Komor Ló filmjének gondolata 
1934-ben merült fel. Egv nóme: ren-

dező ekkoriban a Hortobágyról ké-
szült filmet készíteni; Móricz elkí-
sérte útjára, majd megírta a novel-
lát, s egy riportban is beszámolt a 
hortobágyi filmezésről. Végül Hol-
lering elhatározta, hogy elkészült 
feltételeit újakkal egészíti ki, s fel-
használja hozzá Móricz novelláját. 
1937 januárjában mutatták be a 
Komor Ló-t Bécsben, Pusta Reiter 
címmel; a bemutatón jelen volt Mó-
ricz is. Rövid ideig, nem nagy siker-
rel, Pesten is játszották. 

Nem teljes játékfilm, dokumen-
tum-elemek, etnográfiai érdekességű 
felvételek keverednek a cselekmé-
nyes részekkel; az egész műre bizo-
nyos elsietettség jellemző, s az, hogy 
a vállalkozásnak nem volt elég pénze 
a teljes művészi kidolgozáshoz. 
Mégis: az író életében készült film-
jei közül ez a legszebb. A horto-
bágyi felvételek, a néhol igazán si-
került fényképezés, egy-két drámai 
jelenet, Lajta László kísérőzenéje 
emeli azzá. 

Móricz tehát - f i lmes- lett; 1939-
ben fel is vették a Filmkama-

rába, számos regényének, színdarab-
jának filmreviteléről tárgyalt. Még 
életében merült fel a Betyár meg-
filmesítésének terve, a Szép csillag 
azonban csak halála után készült el, 
1942 végén. Valamennyi Móricz-film 
közül ez a leghamisabb — a valósá-
got és a regényt egyaránt meghami-
sítja. (Jankovich Ferenc írta filmre.) 

A Szép csillagban Avar Jani a rab-
lott pénzt visszaküldi a grófné-
nak. A grófi pár meghatódik a be-
tyár nemes gesztusán, s felajánlja 
egy kis falu parasztjainak a pénzt: 
alakítsanak belőle szövetkezetet. 
Avar Jani közben megöli felbújtó-
ját, aki persze -kültelki- borbély, s 
maga jelentkezik a csendőrségen, 
mert bűnhődni akar. Így hát kettős 
a happy-end: a grófék jóvoltából 
meglesz a szövetkezet, a lázadó be-
tyár pedig börtönbe kerül, s ennek 
maga örül a legjobban. — A film 
két főszerepét Fényes Alice és Pá-
ger Antal játszotta. 

A Szép csillag csúfosan megbu-
kott. Egyik kritikusa jogos gúnnyal 
rontott neki: -A Szép csillag gyár-
tói 30 százalék Móriczhoz 70 száza-
lék korszerű eszmét kevertek, a tör-
ténetet i 896-ból áthelyezték 1941-be, 



az író társadalomszemléletét a szo-
ciális happy-end vágányára igazí-
tották . . . Avar Jani lepedőtlen ágyá-
ra féltucat csipkés párnát varázsol-
tak, a szegénység móriczzsigmondi 
látomása helyére pedig ünnepi film-
nyomort." 

1943-ban készült el a Sári bíró. 
Forgatókönyvét Tersánszky Józsi 
Jenő írta, Hegedűs Tibor rendezte, 
Lázár Mária, Bihary József, Mály 
Gerő játszotta a főszerepeket. Ter-
sánszky szellemes, kitűnő forgató-
könyve mulatságos, színes, kedves 
film alapja lett; kár, hogy számos 
jelenetében kissé elsietett, nem ki-
dolgozott. A Komor Ló és a Sári 
bíró érdemesek lenne a felújításra. 

1939-ben dr. Kerek Ferenc akarta 
finanszírozni a Kerek Ferkót. Mó-
ricz nyilatkozott is akkoriban a film-
ről, haláláig tervezte, de az csak 
1943-ban került bemutatásra. Kerek 
Ferkóból »haladószellemű" fiatal 
gróf lett, aki csatornáztatni akarja a 
falut, a birtokát, s ezért kerül ellen-
tétbe apjával: amolyan if jú és mo-
dern Széchenyi — írta egy kritikusa, 
kigúnyolva a film giccses és káros 
társadalomszemléletét. Vaszary Pi-
roska és Jávor játéka ezúttal sem 

mentette meg a filmet: nemcsak az 
igényesebb bírálat, de a közönség 
előtt is megbukott. 

Móricznak nem volt sikere a film-
mel. Nagy kedvvel, alkotni-akarás-
sal, izgalommal vetette magát az ú j 
műfajba, s végül is egyetlen olyan 
alkotást sem érhetett meg, amely az 
ő tervei, elgondolásai, mondanivalója 
szellemében vitte volna filmre a mó-
riczi igazságot. 

Az utóbbi tíz évben számos Mó-
ricz-film készült: a Forró mezők, az 
Uri muri, a Rokonok, az Égi madár. 
Ami megérthetetlen című novellájá-
ból rövidfilmet készítettek: talán ez 
volt a legművészibb. Mert ha az Uri 
muri, vagy a Rokonok hűséges is 
maradt Móricz társadalomszemlé-
letéhez, sőt: kibontotta azt, néhol 
már-már túlzóan, sematikusan — a 
móriczi művészet erejét és lendüle-
tét, drámai feszültségét nem tudta 
újjávarázsolni. 

Az első igazán móriczi film meg-
l alkotása még várat magára. Re-

méljük, nem sokáig. Forgatókönyv-
íróinknak, rendezőinknek talán az 
elbeszélések között kellene keresniök 
a megfelelő témát. 

RÉZ PÁL 

LEVÉL A FILM ISKOLAI OKTATÁSÁRÓL 
A lap hét legutóbbi számában Igen érdekes tervről, elgondolásról olvastam, és ez 

ösztönzött arra, hogy felkeressem önöket levelemmel. A film Iskolai oktatására gon-
dolok. 

A komlói gimnáziumban tanítok magyar irodalmat. Tanári munkám mellett leg-
kedvesebb szórakozásom a film. A filmmel való kapcsolatom folyamán nemegyszer 
gondoltam én is arra, hogy feltétlenül több megbecsülést érdemelne meg ez a művé-
szet. Balázs Bélának is voltak ilyen elgondolásai, és ezeknek újjászületését látom az 
Önök törekvéseiben. Az iskola irodalmi szakkörét én vezetem. Az év második szak-
körének éppen a film és a filmművészet volt a témája, amiről én tartottam egy kis-
előadást. amit a tanulók nagy kedvvel és örömmel fogadtak. 

Taródi-Nagy Béla cikkével kapcsolatban szeretném megjegyezni a következűket: 
1. A filmművészet tanítását vezessék be középiskoláinkba a következőképpen: 

a) Engedjék meg, hogy amint a művészettörténet, a filmtörténet is szerepelhessen 
rendkívüli tantárgyként, b) Vagy pedig jelöljenek ki iskolákat, ahol kísérletképpen 
tanítanak a filmtörténetet. 

3. Természetesen ehhez film is kell. Javasolnám, hogy ennek központjává az 
Iskolai Filmintézetet tegyék meg. amely intézet már tart fenn kapcsolatot Iskolákkal. 

3. Az anyaggal kapcsolatosan pedig a következő az elgondolásom• az alapot a 
filmtörténet képezné egy adott időpontig. (Pl. 1950-ig.) A továbbiakban ezzel párhuza-
mosan vagy ezt követően szerepelnének a filmművészet kü lönböző elvi p r o b l é m á i : 
f i l m m ü f a ) , filmirányzat, a film szerkezeti felépítése stb. 

1. Az említeti cikkíró beszélt arról is. hogy KISZ-foglalkoztatás formájában, azaz 
szakkört formában is meg lehetne oldani a kérdést. Véleményem szerint is Itt az 
lenne a feladat, hogy az Iskolai Filmintézet, vagy az ezzel megbízott központi szerv 
biztosítson anyagot és filmet az iskoláknak. 

Valószínűnek tartom, ha sikerül megvalósítani a film iskolai oktatását, amit én 
természetesen középiskolában tartok célszerűnek, bizonyára megindul valamilyen 
szakmai képzés tanárok részére, hiszen vidéken elsősorban csak igy lehetne meg-
oldani a tanárkérdést. S ha az első évben nem is érnénk el a kívánt eredményt, 
szintet, a második évben már magasabb színvonalú lenne munkánk, ami később 
tovább fokozódna. Minden kezdet nehéz, de meg kell egyszer kezdeni. 

Tisztelettel: CSOSTOS SASDOR. tanár 


