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A R A J O N G Ó 

Így nevezte Balázs Bélát egyik 
méltatója. Milyen találóan fejezi 

ki Balázs esztétikájának szenvedé-
lyes, vallomásos, kivételesen fogé-
kony jellegét! Mert nála a tudo-
mány valóban valamiféle ősi, sem-
miképpen sem XX. századi formá-
ban jelenik meg. Nincs meg benne 
a korunkra annyira jellemző szélső-
séges specializálódás, elmélet és gya-
korlat kétségbeejtő távolsága, értel-
mi és érzelmi tényezők merev el-
különülése. A teória művésze ő, ha 
szabad ezeket a fogalmakat össze-
keverni. így jellemezhetjük azt a 
különös érzékenységet, mellyel a 
filmet, mint lehetséges művészetet 
értelmezni, tanulmányozni tudta, 
ahogyan a jövőjéről gondolkodott, 
nemegyszer a művészi teremtés jel-
legével, és hőfokán. 

Ezek a megjegyzések látszólag in-
kább a formára, külső jegyekre 
vonatkoznak, de mégsem kizárólag, 
Mert ebben a szokatlan, művészi és 
sokszínű formában ennek az eszté-
tikának jellegzetes tartalma is kife-
jeződik: bizonyos „óseredeti" diffe-
renciálatlanság, mely egyszerre veti 
fel és bontja ki a különböző rangú 
esztétikai problémákat: művészet-
filozófiai, grammatikai, tartalmi, 
pszichológiai és technikai stb. vo-
natkozásokat. Azt hiszem, ez az oka 
annak, hogy nem olyan könnyű a 
világos, helytálló, következetes logi-
kai rendszert nála megtalálni, hogy 
hol az impressziók elevenségével és 
frisseségével, a publicisztika pole-
mizáló harcosságával. máskor az ih-
letett művész líraiságával és a teo-
retikus analizáló- kedvével rendez-
geti a maga zsúfolt, hihetetlenül 
gazdag anyagát. 

Ez a mohóság, mindent felölelni 
akarás természetesen korántsem 
bűne Balázs Bélának, inkább ter-
mészetes velejárója annak a film-
művészeti korszaknak, melyet maga 
nevez „ősállapotnak", mely sokkal 
inkább ígért bámulatos, soha nem 
volt művészi lehetőségeket, mint kész, 
kiforrott eredményeket. 

Balázs Béla természetesen nem az 
első, aki filmesztétikával foglal-
kozni kezd. A húszas évek elejének 

T E O R E T I K U S 
forrongó izmusai a bontakozó film-
esztétikában is éreztetik hatásukat. 
A fraincia avantgarde kimagasló 
képviselői: René Clair, Germaine 
Dulac, Delluc, Jean Epstein meg-
annyi mély és eredeti gondolatot 
kockáztattak meg művészi törekvé-
sük /igazolására és a film lírai-költői 
lehetőségeit feszegetik. A vizualiz-
mus már itt is fel-felbukkanó foga-
lom, Griffith filmje nyomán a film-
ritmus, szimultán szerkesztés, mon-
tázs gondolatai is megfogalmazást 
nyernek. Majd a német expresszio-
nizmus Irracionalizmusa, vagy e vég-
letek ellensúlyozásaként születő dp-
kumentarista elméietek (Dziga Ver-
tov, angol iskola) mind-mind létez-
nek már Balázs Béla fellépése előtt. 
Ezqk a hivők is a „megszállottak" 
közül valók. Legalább olyan elra-
gadtatással tesznek hitet a film mű-
vészet volta mellett, mint Balázs 
Béla, de hiányzik belőlük az igazi 
általánosítás készsége, a filmalkotás 
valódi törvényeinek, állandó, visz-
szatérő jellemvonásainak megraga-
dása, Tálán éppen az teng túl ben-
nük, ami Balázsnál már inkább hát-
térbe szorul: a film elvont művé-
szetfilozófiája, a formanyelv közvet-
len, mindenre kiterjedő tanulmányo-
zása és körülírása helyett. 

Ezért mondja Aristarco, 1951-ben 
kiadott: „A film elméletének 

története" c. könyvében, hogy a 
filmesztétika első klasszikus, világ-
viszonylatban kezdeményező úttörői 
közé kell sorolnunk Balázs Bélát. 
Henri Agel pedig, „A film esztéti-
kája" c. (1957) könyvében külön 
fejezetet szentel Balázs Bélának, és 
a film nagy teoretikusainak rangso-
rában elsőként ismerteti életművét 
Pudovkin, Eizenstein és Arnheimé 
mellett. 

Közismert, hogy Balázs Béla el-
mélete nem volt mentes bizonyos 
elfogultságoktól és tévedésektől. 
Nemcsak a vizualitás néhol misztifi-
kált elméletére gondolok, nemcsak 
arra a „rendetlenségre", mellyel az 
esztétika rangjára emel oda nem 
illő fogalmakat, hanem a filmművé-
szet Balázs Béla-i bizonyítására*is. 



Ma már elfogadhatatlan, ibár talán 
nem egészen érthetetlen az a szen-
vedély, amellyel az új művészet ön-
állóságát csak úgy vélte igazolni, 
hogy közben a filmet az összes mű-
vészetek királyává koronázta. Mint-
ha a filmművészet feladata az lett 
volna, hogy kiszorítsa a hagyomá-
nyos művészeteket, és helyükre állva 
pótolja mindazt, amit amazok rész-
legesen tudnak elénk tárni. 

Különös dolog, hogy noha Balázs 
Béla a filmben mindjg is töb-

bet látott, mint művészi lehetőséget, 
vagyis új írásmódnak, általános, 
emberi kifejező eszköznek tartotta, 
mégsem tett mégcsak kísérletet sem 
arra, hogy esztétikájában elkülönít-
se a film művészi problémáit, a 
közvetlen, valóságkifejező forma-
elemek elemzésétől, hogy az ún. 
specifikus eszközök alkalmazásán 
túl megállapítsa a filmművészet 
esztétikai lényegét. Az ebből eredő 
hiányérzet szólal meg nem egy mai 
hívének írásában: így maga Aristarco, 
de mások is, pl. Umberto Barbaro, 
általában az egész (fiatal marxista 
filmesztétikai iskola a grammatikai 
és esztétikai problémák összekeve-
résével Vádolja Balázs Bélát. B. 
Lewicki lengyel filmesztéta szerint 
ugyancsak korrigálnunk kell Balázs 
művének összes módszerét, mert 
nem Ismeri a problémák szigorú 
belső logikáját, a különböző nemű 
problémák szétválasztásának köte-
lező szabályát, 

Balázs Béla montázsról, plánok-
ról, beállításról szóló tételei igen 
közel állnak Pudovkin é s Eizensteln 
idevágó írásaihoz. Kié hát az első-
ség? — teszi fel a kérdést Aristarco 
is. „A kiinduló tételek, amelyek 
inspirálták őket, a kutatás és tanul-
mányozás ugyanazon szféráiból va-
lók • • felel meg rá, és ez indokolja 
hasonlóságukat. 

Balázs Béla nagy élménye és iga-
zi szerelme a némafilm volt. Ennek 
szépségeit boncolgatta értő kézzel és 
szívvel — nem csoda, ha számára 
a hangosfilm nem hozott már igazi 
belső megújulást. Nem mintha el-
veszítette volna fogékonyságát, vagy 
elzárkózott volna az újonnan kínált 
lehetőségektől. Sőt, az 1930-ban 
megjelent „A film szellemé"-vel új-
ból az elsők között tett kísérletet a 

hangban rejlő adottságok művészi 
értékeinek feltérképezéséhez. Hány 
megállapítása időszerű még ma is, 
kikísérletezetlen, meg nem valósí-
tott! Mégis, érdekes, hogy ezeket a 
finom megfigyeléseket már sohasem 
tudta az összefoglaló szintézis szint-
jére emelni. Beszél ugyan Pudovkin 
nyomán kép és hamg aszinkroniz-
musáról, de mintha nem is ismerte 
volna Eizensteln zseniális nézeteit 
az audiovizuális, úgynevezett verti-
kális montázsról, a filmalkotás új-
fajta szerves egészéről. 

Ügy látszik, Balázs Béla szerint 
nincs a filmművészetnek olyan ál-
talánosítható lényege, taiely egyaránt 
vonatkoznék néma és hangosfilmre, 
iszínes és térhatásúra. Mert pl. an-
nak idején a némafilm „princípium 
stilisationis"-át a némaságban látta, 
nem meglepő, ha innen nem talál 
könnyen utat a hangosfilm művészi 
sajátosságai felé. 

Balázs Béla gondolatai — mint 
mondottam — sokhelyütt megjelen-
nek a filmelmélet nagy orosz mes-
tereinél, mégis bizonyos, hogy mind-
kettőjük érettebb, kimunkáltabb fo-
kát képviseli a filmesztétikának. 
Pudovkin megbízhatóan pontos 
konkrétságával, Elzenstein mélyre-
hatoló! lángeszű sokoldalúságával, 
mellyel nemcsak vizsgálat tárgyává 
tette pl. a montázs vagy a szín min-
den lehetséges vonatkozását, hanem 
ki is kísérletezte azt. 

Igazságosnak kell tehát' találnunk 
Aristarco és Agel osztályozását. 

Balázs Béla, az első formabontó 
„megszállott" esztétákhoz képest, 
Igazi tudományos előrelépést jelent, 
valóságból kiinduló, nem pusztán 
filozofálgató módszerével. De Pu-
dovkin, Eizensteln, sőt a későbbi 
Arnheimmel szemben mégis egy 
előző, kevésbé kifejlett fokot jelöl, 
azt a bizonyos differenciálatlan pil-
lanatot, mely először fogalmazza 
meg összefoglaló Igénnyel az új 
művészet esztétikai, formai problé-
máit. Ezért őrzi esztétikája — az el-
évülhetetlen, általános részlgazsá-
gok mellett — az első felfedezők dús, 
életszerű elevenségét, bátorságát, és 
természetesen tévedéseit is. 

BÍRÓ YVETTE 



WCLLCLZÜ fJliLcu 
feLLéfiese. a flLm.LtiodaLombans 

1924-ben jelent meg a Látható 
ember, de az 1926-os kiadású Ványi-
féle irodalmi lexikon még nem tud 
róla, pedig az akkor mór negyven-
éves költő életművét gondosan szám-
baveszi, mint ahogyan számon tartot-
ta . minden irodalomtörténeti kiad-
vány, nem is szólva az irodalmi élet-
ről. Jó bizonyíték a költó Balázs 
Bélának népszerűségére a jóval e 
filmkönyve előtt kiadott tgy irtok ti, 
melyben Karinthy őt is megörökí-
tette. 

A világirodalomban filmesztéti-
kusként tisztelt író csak pályafutá-
sának derekán kezdett a filmművé-
szettel foglalkozni. Ekkor a negy-
venéves férfi mögött olyan művek 
sorakoznak már, mint a 
Fából faragott királyfi, 
a Kékszakállú herceg 
vára, négy verseskötet, 
két regény, számos 
misztériumdráma, négy 
novelláskötet, egy Ha-
lál esztétika és több 
színdarab. Filmről nem 
írt. Viszont foglalkoztat-
ta az új, a születendő, a 
fejlődő: ezért írt árnyjá-
tékokat, merészen mo-
dern balett- és opera-
szövegkönyvet; érdekel-
te a civilizáció álarca mö-
gé egyre inkább elrej-
tőző ember igazi énje: 
ezért fedezte fel olyan 
örömmel a végre látha-
tóvá vált embert. Balázs 
Béla életútja, pályája a 
film felé vezetett; költé-
szete, bölcselkedő töpren-
gő prózája ugyanazokat 
a korlátokat feszegette, 
amelyeket végül is a 
film döntött le, kifejez-
vén a modern ember lé-
nyegét. 

Érdekes, hogy az alapvető elmé-
leti könyvek közé számító Látható 
embert hatvannyolc filmelméleti 
könyv vagy kísérlet előzte meg a 
világon, nem is szólva a különböző 
folyóiratok cikkeiről — és mégis ez 
hatott annakidején a reveláció ere-
jével. 

Mi ennek a magyarázata? 
1924 előtt már mind Magyarorszá-

gon, mind pedig külföldön virágzott 
a filmesztétika. Nálunk is kitűnő 
cikkek foglalkoztak vagy vetettek 
föl fontos, alapvető problémákat, 
különösen 1912 és 1919 körül. Vol-
tak szakfolyóirataink, sőt megjelent 
néhány eredeti és nem is érdektelen 
könyv: Körmendi Ékes Lajos, Gró 

Báláz* Béla a tízes években 



bajos írásai, egy többek által szer-
kesztett jubileumi kiadvány, és így 
tovább. A legfontosabb gondolato-
kat tehát megfogalmazták már. 
Ugyanígy külföldön. Nyolc kiváló 
rendező írt könyvet esztétikai kérdé-
sekről 1924-ig: Urban Gad, Rex 
Ingram, Szergej Eisenstein, Hans 
Richter, Dziga Vertov, Paul Wege-
ner, David Griffith, Max Mack; két 
jeles író Gleichen-Russwurm, G. K. 
Chesterton; a színpadi rendező Gor-
don Craig; sőt, filmtörténeti mo-
nográfiák is születtek: 1913-ban Kari 
Forch könyve jelent meg Bécsben, 
1018-ban A. Langsted-é Kopenhágá-
ban és 1920-ban B. J. Lubschez-é 
New Yorkban. De számba kell ven-
nünk a legfontosabb filmdramatur-
giai könyveket is; tizenegy igen je-
lentős ilyen műről tudunk 1924 
előtt. Csak az időben legelsőket em-
lítjük meg: Kurt Ullmann,' 1913; H. 
A. Philips, 1914; Vachel Lindsay, 
1915. Éppen 1924 előtt, a húszas évek 
elején kezdenek áradni a komoly 
filmelméleti kiadványok. (Louis 
Delluc, Scservinszkij, stb.) 

Példaképpen elég, ha csak egyet-
len könyvet veszünk kezünkbe. 
Vachel Lindsay írása (The art of the 
movino picture, New York, 1915) lé-
nyegében fölveti az összes, később 
Balázs által is megfogalmazott tézi-
seket: a film művészet; miért, ho-
gyan az; ki az alkotóművész (a ren-
dező); miért; -harminc különbség a 
film és a színpad között-; hogyan ele-
mezhető a rendező alkotótevékeny-
sége stb. Csakhogy ezek a tézisek 
eléggé laposan, néha naivan megfo-
galmazott mondatokban csetlenek-
botlanak. S ez a helyzet majd mind-
egyik könyvnél. Vagy tudálékos, 
végtelenül unalmas, bár okos fejte-
getés; vagy ragyogóan szellemes, de 
csakis egyféle nézőpontból előadott 
gondolatsor (ilyen a legtöbb, már 
felsorolt rendező könyve); vagy írói 
gyakorlat híján elég gyenge stílus-
ban eldadogott, bór fontos mondani-
való. Egyszóval: a Balázs Béla előtt 
megjelent filmelméleti könyvek lé-
nyegében szakkiadványok, szűkkörű 
közönség érdekődésére számítottak. 

S ezért tisztázhatjuk nyugodtan a 
Balázs Béla feUépése előtti helyze-
tet. Unalmas ugyanis az örökös sab-
lon; Balázs Béla a lepelső. a leg-

jobb; szinte előzmények nélkül szü-
letett főnix. Nem az; ezt nem is ál-
lítjuk, mert tudományos hitelünket 
veszítjük el. ( 

Viszont ezek utón joggal és büsz-
kén dicsekedhetünk azzal, mint 
ténnyel, hogy Balázs Béla könyve 
volt a legelső olyan filmesztétika, 
mely a közönség legszélesebb réte-
geit hódította meg, különösen pedig 
az addig nagyonis fanyalgó írókat. 
Üzletileg is Balázs Béla könyve volt 
az első siker; számos nyelvre lefor-
dították (csak magyarra nem, 1958-
ig!), feltűnést keltett, rengeteg re-
cenziót írtak róla s máig minden 
szakkönyv emlegeti, .holott elődeit (a 
mór említett hatvannyolc munkát) 
csak néhány filmtörténész tartja 
számon s a legtöbbnek megjelenése-
kor is csupán lokális jelentősége 
volt. 

Vagyis: a Látható ember előtti 
műveket a filológia tartja számon, a 
Látható embert pedig az elevpn 
élet.. 

De ennek is oka van. 
Egyik oka a szemléletes, élvezetes 

, stílus, a világos, meggyőző okfejtés, 
a következetes koncepció és maga a 
tartalom, melyet elemezni nem fel-
adatom. 

Másik oka és magyarázata a törté-
nelmi szituáció. 

A film a húszas évek elején vált 
elfogadott, bevett jelenséggé, mely-
lyel a legműveltebb embernek, vagy 
a legmozigyűlölőbb irodalmárnak is 
számolni kellett. Nemcsak a szak-
emberek előtt vált világossá hogy 
művészet (mert ez már az 1910-es 
években bebizonyosodott) — hanem 
többé-kevésbé mindenki előtt kez-
dett derengeni, hogy többről van 
szó, mint mutatványról. A közönség 
várta a szót, mely meggyőzi. Az írók 
pedig — a filmnek sokáig esküdt 
ellenségei — belátták, hogy új, mű-
vészi lehetőségek kínálkoznak szá-
mukra a filmen. Olyan rendezőkben, 
mint: Muirnau, Wiene, Pabst, olyan 
színészekben, mint Janntngs — nagy-
szerű, művelt munkatársakra talál-
tak. Általában ezekben az években 
kezdődik az elismert írók áramlása 
a film felé. Gerhart Hauptmann, Pi-



Balázs Béla k ö n y v e l n e k né-
h á n y Idegen nye lvű k iadása 

randello, D'Annunzio," 
Leonyid Andrejev, Hoff-
manstahl nemcsak filme-
ket írnak, hanem még 
klasszikusok filmválto-
zatainak feliratait is haj-
landók megfogalmazni. 
Gerhart Hauptmann pél-
dául több filmhez költött 
feliratot jambusokban. 
Hozzájárult mindehhez 
az úgynevezett »izmu-
sok« tombolása. Az ek-
kor modern, ma már túl-
haladott expresszioniz-
mus, futurizmus szenve-
délyes lelkesedéssel for-
dult a film felé. Mari-
netti kiáltványt adott ki 
a filmről, Hans Richter 
több könyvet is írt, való-
sággal divat volt absz-
trakt festőknek filmmel 
foglalkozni. (Moholy 
Nagy Lászlónak is kiadta 
egy füzetét a Bauhaus.) 
Ennek a forrongásnak 
egyik maradandó emlé-
ke a Caligari. Röviden: 
az akkori — és akkor 
még politikailag is hala-
dó! — avantgarde támo-
gatta a filmet 

Ebbe a szituációba 
robbant bele Balázs Béla 
könyve. Hogy magyar 
író volt külön számított, mert ak-
kor az egész világ filméletében je-
lentős helyet foglaltak el magyar 
rendezők, írók. S most egy író 
mondja ki — több évtizedes pálya-
futás, számos verses és prózai kötet 
után, hogy: 

»a film alapját adó forgatókönyv 
nem lehet az irodalmi fantázia szü-
lötte-»! , (A látható ember, 41. lap.) 
Nemcsak meglepő, hanem Balázs 
Béla esetében, meggyőző kijelentés. 
Ugyanakkor viszont mindjárt írók 
filmrevitt témáira is hivatkozik. 
Elemzi például Gerhart Hauptmann 
Fantóm-jának filmváltozatát. (68. lap.) 
Ilyen mondat után huszonhét lappal 
máris Gerhart Hauptmann filmjére 
utalni legalább is érdekes. S Így 

megy ez végig Vagyis Balázs Béla 
az irodalom felöl állt a film pártjára, 
holott eddig mindig maguk, a film-
rajongók álltak a saját pártjukon. 
Ugyanakkor következtetéseit köny-
nyedén tudta filozófiai sikra áttenni, 
s ami szépprózai írásaiban ma már 
kicsit fonák nekünk — filmesztéti-
kai fejtegetéseiben szerencsés teli-
találat. 

A Látható ember 1924-es megjele-
nése tehát valóban mérföldkő a 
filmesztétika tötrénetében: .számos 
szakkiadvány és aprómunka-előké-
szítette biztos talajra épülve, össze-
gezi az eddigi eredményeket, és elő-
remutat a filmművészet jövője felé 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 

r 



IFJÚ SZÍVEKBEN 
Fiatalok Balázs Béláról 

64 éves volt és mégis fiatalabb, 
mint mi, mozgékonyabb, tevéke-
nyebb. A Színművészeti Főiskolán 
volt tanárunk, filmesztétikát, forga-
tókönyv-írást tanított a filmtansza-
kos hallgatóknak. 1948-at írtunk ak-
kor. 

ö volt a „Béla bácsi" s ez a „bá-
csi" mégis túltett mindannyiunkon 
vitalitásban. Senki nem tudott olyan 
szeretettel beszélni a filmről, mint ő, 
azóta se volt senki, aki jobban tudott 
volna lelkesíteni, kedvet ébreszteni 
az újat keresésre, az alkotásra, mint 
ez a hófehér hajú, izzó szemű, szen-
vedélyes hangú apostol. 

Alacsony termetű volt és nagy, ne-
héz táskát cipelt fel a lépcsőkön a 
főiskola második emeletére. Jöhe-
tett volna liften is, de nem volt tü-
relme megvárni a liftet, mindig sie-
tett. A nagy táska mindig tele volt 
jegyzetekkel, forgatókönyvekkel, de 
előadás közben úgy áradt belőle a 
szó, hogy tulajdonképpen nem is volt 
szükség sem a jegyzetekre, sem a 
táskára. . . 

Bátor, nagy gondolatai voltak. Egy 
születő, új művészet elméletét, esz-
tétikáját kellett kialakítani s ezt a 
feladatot hihetetlen nagy lelkesedés-
sel igyekezett megoldani. A kérdé-
sek, problérsák tengerével találta 
magát szemben — hisz ő volt az első 
talán egész Európában, aki ilyen fel-
adatra vállalkozni mert —, mégse 
ijedt meg a feladattól. Tudatosan és 
nagy lendülettel fogott hozzá. Művé-
szeti követelményei igényesek, meg 
nem alkuvók voltak. A film minden 
kockájában feszült, érdekes legyen, 
— mondta. Egyetlen felesleges centi-
métert ne türjünk meg a filmszala-
gon! Keressük meg az átalakulásban 
levő világ új művészetének új kife-
jezési formáit! Alakítsuk ki a film-
művészet elméletét is, mert enélkül 
nincs haladás — hangoztatta. 

„Filmkultúra" címet adta utolsó 
művének. Szóban, írásban harcolt 
azért, hogy a film elmélete, esztéti-
kája, története ne csak kevesek, a 
szakemberek tudománya legyen, ha-

nem mindenkié. Követelte, hogy a 
film tantárgya legyen az iskoláknak, 
az irodalomhoz és a többi művészet-
hez hasonlóan. És hogy az egyete-
men is kapjon tanszéket. 

Lehetetlen egy ilyen cikk kereté-
ben összefoglalni elméleti munkássá-
gát. Az, amit a némafilmmel kapcso-
latban a mozgások jelentőségéről, a 
filmek dramaturgiájáról, az ember 
és az emberi típusok fontosságáról, 
az arcjáték kifejező erejéről, a közel-
képek új világáról, a tárgyak meg-
növekedett szerepéről, a filmek vá-
gásáról, majd a hangosfilmmel Kap-
csolatban a hangok és a zörejek új 
korszakot nyitó feladatáról és veszé-
lyeiről, a filmművészet számtalan 
más kérdéséről irt, vagy nekünk elő-
adott, külön tanulmány tárgya lehet 
csak. Ezek a tanítások tulajdonkép-
pen máig sincsenek kellőképpen fel-
dolgozva. 

Hitt abban, hogy idővel a forgató-
könyv önálló irodalmi műfaj lesz. 
Tudta, megérezte, hogy a forgató-
könyvnek milyen döntő fontossága 
lesz a továbbiakban a film művészeti 
fejlődése szempontjából. Az idő va-
lóban őt igazolta. Ma az egész vilá-
gon a filmesek fő tapasztalata az, 
hogy a jó film alapja a jó forgató-
könyv. — Remélte, hogy az emberek 
idővel nemcsak a filmek, hanem a 
forgatókönyvek felé is érdeklődéssel 
fognak fordulni. Ez a reménye eddig 
még alaptalannak bizonyult. De itt 
sem az elképzelés helyességében volt 
a hiba. 

S ha végiggondoljuk, hogy mit ta-' 
nulhatturvk tőle, mi, hallgatók nem-
csak az esztétikájára, vagy a forgató-
könyveire kell gondolnunk. Szemünk 
előtt kell, hogy lebegjen az a hihe-
tetlen aktivitás is, ami belőle áradt. 
Nemcsak elméleti ember volt, el tu-
dott jutni a cselekvésig is, „tehetsé-
ges" volt, „tenni" tudott mindig, 
minden időszakban. Csak végtelen 
filmszeretete, határtalan lelkesedése, 
fanatikus hite és a művészet iránti 
rajongása adhatta meg neki azt a 
lendületet, amely röpítette előre. 



B a U z t Béla feleségével 

Sajnos nem mindig a pá-
lyáján, gyakran csak el-
képzelései területén. 

Mert a gyakorlati élethez 
valahol mégsem volt érzé-
ke. Nem tudta eléggé össze-
fogni, rendszerezni magát 
és az ún. „önadminisztrá-
cióval" se sokat törődött. 
Tanári munkássága mellett 
vezetője volt az akkori 
Filmtudományi Intézetnek, 
szervezője a magyar film-
kluboknak, rengeteg elő-
adást tartott a filmek elmé-
letéről különböző szerveze-
tekben, tanulmányokat dol-
gozott ki a film főiskolai 
oktatásának reformjáról, de 
valahogy, valahol mégis el-
akadt, nem tudta megsze-
rezni magának azt a meg-
becsülést, amit már életé-
ben megérdemelt volna. 

Külföldön jól ismerték és 
nagyon becsülték. Német-
országban, Ausztriában, 
szellemi vezetője lett a 
népi filmkultúrát fejleszteni akaró 
egyesületeknek, előadásokat tartott a 
filmről, rengeteg cikket is írt ott. 
Tizenkét évet töltött a Szovjetunió-
ban, ahol a Filmakadémia tanárává 
hívták meg. Orosz nyelven is megje-
lent egy történeti esztétikai munká-
ja. („Filmművészet"). A felszabadu-
lás után tért haza, de ezután is gyak-
ran hívták meg előadások tartására 
Prágába, Varsóba, vagy a római 
filmkísérleti Intézetbe. 

Csak nálunk nem ismerték, nem 
becsülték eléggé. Huszonöt éven ke-
resztül számkivetettségben kellett él-
nie, menekülnie a Horthy rendszer 
elől, mert vezető tagja volt a Ta-
nácsköztársaság íródirektóriumának. 
És mikor a felszabadulás megadta a 
lehetőséget, hogy életművét kellő 
fényben mutassuk meg népünknek 
és a szakmának, nem ez következett 
be. Az akkori helytelen művészetpo-
litika, de nem utolsósorban bizo-
nyos személyi ellentétek is hozzájá-
rultak ahhoz, hogy nem értékelték 
eléggé munkáját. Fölényeskedéssel, 

gúnyolódással akarták elintézni egye-
sek Balázs Béla művészi értékelését. 

Sokszor el volt keseredve emiatt. 
De mint kommunista, meggyőződés-
sel hitt abban, hagy az idő végül is 
őt fogja igazolni. Ez be is követke-
zett. Sajnos már csak a halála után. 

E kegyeletes adósságból igyekez-
tünk törleszteni akkor, amikor tanít-
ványai nemrégiben megalakítottuk a 
Balázs Béla Stúdiót. A Filmszakszer-
vezet keretein belül működik ez a 
közösség, melynek feladatául azt tűz-
tük ki, hogy egyrészt igényes esz-
mei, esztétikai vitákat tartsunk film-
művészeti kérdésekről, alapos, őszin-
te kritikának vessük alá a magunk 
munkáját, és külföldi filmeket, s vé-
gül Olyan kisfilmeket hozzunk létre, 
melyek bátor kísérletet jelentenek a 
szocialista magyar filmgyártás to-
vábbfejlesztése terén. Akkor fogunk 
igazán adózni szeretett „Béla bá-
csink" emlékének, ha eredményes 
munkát végzünk. 

GERHARDT PÁL 



A SZOVJET ÍRÓK III. KONGRESSZUSA A FILMRŐL 
— Mihail Romm rendező felszólalása — 

Nem szívesen veszem igénybe fi-
gyelmüket azzal, hogy a filmről 

beszélek, nem szívesen szakítom el 
önöket azoktól az irodalmi gondok-
tól, amelyek eltöltik az írókat, de 
feltétlenül szükséges, hogy néhány 
szót szóljak erről a kérdésről. Az 
író tevékenységéről a filmművé-
szetben, majd a filmművészeti dol-
gozók első kongresszusán beszélünk 
bővebben, oda minden írót meghí-
vunk, azokat is, akik rendszeresen 
velünk együtt dolgoznak, azokat is, 
akik csupán tervezik ezt, vagy csak 
egyszerűen szeretik a filmet. Jöjje-
nek el hozzánk, beszélgessünk el 
erről a nehéz, megtisztelő, igen fon-
tos munkáról. 

Amikor Lenin azt mondotta, hogy 
a film a legfontosabb valamennyi 
művészet között, nem csak tömeges 
elterjedésére gondolt, hanem a film 
szemléletességére és konkrétságára 
is. Lenin zseniális éleslátása kellett 
ahhoz, hogy már akkor meglássa a 
filmgyártás ilyen nagy jelentősé-
gét. Hiszen, ha megnézzük azokat a 
filmeket, amelyeknek alapján 
Lenin zseniálisan előre látta a film-
művészet jövőjét, egyszerűen elcso-
dálkozunk. Ezek szinte reménytele-
nül művészietlen, technikailag kez-
detleges, primitív alkotások. De 
Lenin már ezekben az első és csak-
nem sajnálatra méltó kísérletekben 
is meglátta a születő hatalmas mű-
vészetet. Sok év ,telt el azóta, hogy 
Lenin elmondotta ezt a látnoki 
mondatot. A filmművészet azóta 
birtokába vette a hangot, majd a 
színt, a sztereofonikus hangot, az-
után a szélesvásznat is. Jelenleg 
is egész sor újdonságot olvaszt ma-
gába, hiszen e művészetek közül 
éppen a film az. amely az emberi 
technika legújabb vívmányaira tá-
maszkodik, azokra a vívmányokra, 
amelyek az elmúlt évszázadban 
megváltoztatták világképünket. 

Lehet, hogy az önök véleménye 
szerint a filmművészet e sajátossá-
ga nem valami fontos. Az írók szá-
mára nem kötelező az élenjáró tech-

nika. Puskin lúdtollal írt — Szof-
tonov töltőtollal. Más írók egyene-
sen gépbe diktálták műveiket. Fel-
találták a magnetofont is, és egyes 
írók fel is használják. S hogy még 
a gyorsíróval se legyen dolguk, az-
után a kész felvételt adják át le-
írásra. A technikai újdonságok nem 
javították meg az irodalmi alkotá-
sok formáját vagy tartalmát. Nyil-
vánvaló dolog, hogy lúdtollal is le-
het zseniális műveket írni. Ugyan-
ezt mondhatjuk el a festészetről és 
a színművészetről is. De a film-
művészet ebből a szempontból telje-
sen új: a technikai újdonságok szer-
vesen beleilleszkednek, előmozdít-
ják fejlődésót. 

Arra is érdemes felfigyelnünk, 

- hogy a filmművészet mindjob-
ban közeledik az irodalomhoz. Ez a 
közeledés lehetővé teszi, hogy az 
emberi lélek új területeit tárja fel 
— azokat, amelyekbe eddig csak a 
magasrendű irodalom hatolt be. Tíz 
évvel ezelőtt, amikor még nem tud-
tuk, mit jelent a filmművészetben 
az író hangja, lehetetlen lett volna 
filmre vinni Solohov Emberi sors 
című írását. S húsz évvel ezelőtt a 
Csendes Dont sem filmesíthettük 
volna meg, katasztrofális vesztesé-
gek és csorbítások nélkül. Emlék-
szem, egyszer visszautasítottunk egy 
forgatókönyvet, amely így kezdő-
dött: „ülök a körúton egy padon, és 
magamban gondolkodom . . . " Akkor 
úgy tartottuk, az ilyen forgató-
könyv írójának fogalma sincs a 
filmművészetről. Még hogy magá-
ban gondolkodik! Ez nem lehet 
filmszerű... Azóta nagyot fejlődött 
művészetünk. 

A filmművészet fejlődése analo-
gikus az irodalom fejlődésével. Pus-
kintól és Tolsztojtól kezdve egy év-
századon át a mai irodalomig az 
írók mind mélyebben, mind részle-
tesebben tanulmányozták az ember 
jellemét és magtartósát. A film-
művészet is megtanulta, hogyan 
figyelje meg az embert, hogyan 
tárja fel lelki életét, éppoly pontoe-



Sággal, mélységgel, amilyent eddig 
csak az irodalom ért el. 

A színművészetben megvannak a 
realista törekvések határai, s 

ezeket a határokat nem lehet át-
hágni. A művészet fejlődése viszont 
arról tanúskodik, hogy minél elter-
jedtebbé, szélesebbé válik egy-egy 
művészeti ág, annál fontosabb szá-
mára a realizmus. Engedjék meg, 
hogy ennek bizonyítására a szín-
művészet zsenijét, Sztanyiszlavszkijt 
idézzem: „Életem és művészetem" 
című könyvében elmondja, hogy ami-
kor a moszkvai Művész Színház 
színrevitte Tolsztoj „Szellemesek" 
című művét, „mintapéldánynak- két 
parasztot hoztak a tulai kormányzó-
ságból, egy öreg férfit és egy öreg-
asszonyt. Az öregasszony olyan tehet-
ségesnek bizonyult, hogy nagy szere-
pet bíztak rá. Szerepét azonban olyan 
valódian alakította, hogy egyetlen szí-
nész sem volt hozzá hasonlítható. El 
kellett hát venni tőle a szerepet, an-
nál is inkább, mert a 'színpadon is 
alaposan káromkodott. Kis szerepet 
adtak hát ezért neki: keresztülment 
a színpadon, gyenge, öreges hang-
ján morogva, jegyzett meg valamit. 
De ebben a kis szerepben is olyan-
annyira érződött a falu, az igazi 
népiség, az igazi élet, hogy egyetlen 
színész sem bírta ki ezzel az össze-
hasonlítást. 

A filmművészet nem ismeri az 
ilyenfajta kínt. A filmekben igazi 
kolhozisták, igazi munkások játsz-
hatnak. S ha a kiválasztott tipikus 
személy tehetséges, a színművész 
nyugodtan játszhat vele együtt, 
egységes együttesé olvadnak össze 
— gondoljanak a Biciklitolvajok 
példájára. Milyen nagy a filmművé-
szet igazsága! 

A film nem csak azért a legfonto-
sabb művészet, mert leginkább elter-
jedt, és nemcsak azért a legelterjed-
tebb, mert nálunk sok a filmszínház. 
Éppen ellenkezőleg: azért sok a film-
színház, mert a tfilm valóban hatal-
mas, népi művészet. 

A tömeges elterjedtség szerepéről 
lehet vitatkozni. Vannak olyan tö-
megesen elterjedt jelenségek, ame-
lyeknek nincs magas esztétikai ér-
tékük. A legelterjedtebb festészeti 
műfaj például a postabélyeg, de ez 

távolról sem jelenti azt, hogy a leg-
jelentősebb festészeti alkotás éppen 
a bélyeg lenne. A filmművészet 
legfontosabb vonása sem az, hogy 
széles tömegekben terjed el, a fő-
vonás a népiség, a természetesség, 
a kapcsolat az élettel, a technikai 
haladással. Fontos vonás az is, hogy 
a filmművészet szüntelenül törek-
szik a magasrendű irodalom felé. 
Éppen ezért én arra kérem Önöket, 
válaszoljanak a filmművészetnek 
hasonló törekvésekkel. 

Megvallom, beszédemnek megvan 
a maga titkos célja. Ez a titkos cél 
a következő: mi most átszervezzük 
filmstúdiónkat. A Moszfilmben pél-
dául három alkotócsoportot hoz-
tunk létre, és hasonló csoportok lé-
tesülnek más stúdiókban is. A veze-
tésem alatt álló csoport élén pél-
dául az írók közül Szergej Antonov 
és Jevgenyij Gabriovics, a rende-
zők közül Mihail Kalatozov és Ju-
rij Rajzman áll. Mi szeretnénk, 
hogy stúdiónk egész munkáját az 
írókkal együtt vezessük. Kérjük az 
írószövetséget, adjon nekünk fő-
szerkesztőt — a stúdió műsorpoliti-
kájának a sorsát írók kezébe akar-
juk helyezni. 

Azt kérjük, hogy vezető írót je-
löljenek ki számunkra. Nem akar-
juk, ihogy egész nap ott üljön ná-
lunk. Legyen csak annyit a stúdió-
ban, mint Tvardovszkij, a Novij 
Mir szerkesztőségében... De hadd 
szabja meg ő a műsorpolitikát. Ügy 
véljük, hogy a Moszfilm Stúdió, 
amelynek filmjei évente milliárd 
nézőhöz jutnak el, megfelelő mun-
kahelyet jelent az író számára. Ha 
az író a nép szolgája, ezen a helyen 
van mit tennie. Ne felejtsék el, 
hogy minden filmünket néhány hó-
nap alatt ugyanannyi néző tekinti 
meg, mint amennyi egy színház 
előadásait száz év, egy egész évszá-
zad alatt! Azt hiszem, hogy az író 
— a nép szolgája — jól dolgozhat a 
filmstúdióban, segítheti, hogy jó fil-
meket adjunk a nézőknek. 

Mi a kommunizmus építésében 
segítjük népünket. Meg va-

gyok győződve arról, hogy írószö-
vetségünk megfelelően támogat 
bennünket abban, hogy teljesítjük 
kötelességünket ennek a nagy ügy-
nek szolgálatában. 



IDEQEN QYEREKEK... 
Ezt a címet viseli az új szovjet film, 

amelyet Tbilisziben a Georgia Filmstúdió 
készített. Tengiz Abuladze fiatal rendező 
és Ravaz Dzsaparidze forgatókönyvíró 
egy napihír alapján építették fel törté-
netüket. Hősük egy fiatal mozdony-
vezető, aki özvegyen maradt két gyerme-
kével. Rendezetlen életében változást csak 
az hozhat, ha megházasodik. Választottja 
a szép Teo azonban nem áldozza fel 
kényelmét az idegen gyerekek miatt. 

Ekkor toppan be Datóhoz egy diák-
leány, magával hozva az utcán csavargó 
két gyereket. A mozdonyvezető otthonát a 
leány egy-kettőre rendbeteszi. S mert a 
kicsikkel jól megértik egymást, a jövőben 

Otar Kober ldze (Dato) és 
Asmat K a u d a u r a j v i U (Teo) 

is önszántából gondjukat 
viseli. Dato az idők fo-
lyamán maga is meg-
szereti gyermekei gondo-
zóját, s csakhamar fele-
ségül is veszi. 

A konfliktus ekkor 
robban tó. Dato találko-
zik Teoval, s nem tud 
úrrá lenni szenvedélyén. 

Clcino TflltliviU (Nato) 

Otthagyja családját' A 
két kicsi azonban már 
nem lesz idegen gyerek. 
Nató érzi a felelősséget 
és Gia meg Lia édes-
anyja marad. 

A rendkívül érdekes 
témát a fiatal művész-
gárda újszerű eszközök-
kel, megkapó művészi 
erővel dolgozta fel. 

Mto Borasvl l l (Gia) és 
Nan i Cslkvlnldze (Lia) 



A FILAATEAAATIKA S Z E G E / A Y E D E ' S E p & 

Nemrégiben olvastam, hogy Japán 
évente 3—400 filmet gyárt, India pe-
dig még ennél Is többet. Egy kis hoz-
závetőleges számolással kiderül így, 
hogy a világ évi filmtermése több 

v;i.ei. Világos, hogy a szakmában dol-
gozók, filmtudománnyal, filmesztéti-
kával foglalkozók se ismerhetik az 
évi termés tizedrészét, de talán a 
huszadát se. Magyarországon úgy tu-
dom, hatvan-nyolcvan filmet mutat-
nak be évente. Így tehát csak na-
gyon nagyjából, bátortalan hozzáve-
tésekből gondolhatjuk, hogy a film-
gyártás tematikája bővült vagy szű-
kült. Ne is a világ filmtermeléséről 
beszéljünk tehát, amit nem ismerhe-
tünk, hanem a nálunk bemutatásra 
kerülőkről; ezekből a tematika szű-
külését érezhetjük. Ugyanígy az itt-
hon gyártott filmekből is. 

A magyar film szerényebb helyet 
foglal el a világ filmművészetében, 
mint a magyar irodalom, zene, kép-
zőművészet a maga területén, de 
azért teljes biztonsággal állíthatjuk, 
hogy jó néhány ország filmgyártását 
megelőzzük, s legjobb alkotásaink 
pedig az egész világon is a rango-
sak, a jók közé tartoznak. De a te-
matika összeszűkülése filmgyártá-
sunk egészére rendkívül jellemző. 

Egyre ritkábbak a történelmi fil-
mek is, pedig ezek népszerűek. A 
történelmi miliő, kosztümök, csaták 
stb. szerencsésen szokták pótolni a 
kalandos filmeket, történelmi múlt-
ban könnyebb, izgalmas, borotvaél-
konfliktusokat teremteni s mindig 
helye van a romantikának, amire a 
társadalmi drámákban alig van lehe-
tőség, pedig a közönség szereti s a 
film formanyelve igen alkalmas a ki-
fejezésére. A török hódoltság másfél 
évszázada Balassitól s Zrínyitől Mó-
ricz Zsigmondig ihlette az írókat — 
filmen a bárgyú Gül Babára futotta 
(húsz év alatt két Gül Baba film — 
ez se utolsó karrier egy témának). 
S a szabadságharc kimeríthetetlen 
kincsesbányájából egyetlen agyonfol-
tozott, végül is elrontott film. 

Mesefilmmel alig próbálkoztunk, 
pedig a magyar népmesegyűjtemény 
mennyiségében az Ezeregyéjszakával 
vetekszik. Rajzfilmről csak két-há-
rom éve beszélhetünk. 

Természetfilmjeink vannak és ezek 
kiválóak. De Homoki és Kollányi ól-
latfilmjein kívül nincs filmünk az 
országról és a tájakról. A Tiszáról, 
a Balatonról, a Hortobágyról, a 
Bükkről néhányperces híradófilmek 
készültek már — de gondoljuk el, 
egy öt-hattagú stáb, ha elindulna To-
kajtól Szegedig egy tutajon, vagy ha 
körülvitorlázná a Balatont, szinte in-
gyen csinálhatna kitűnő természetfil-
met néhány hét alatt. 

Fantasztikus filmmel se történt 
még próbálkozás. Pedig a fantaszti-
kum a filmnél nagyobb rangú, mint 
az irodalomban. A fantasztikus regé-
nyek csaknem kivételnélkül másod-, 
vagy éppen tizedrangú irodalmi al-
kotósok, a film különleges lehetősé-
gei — képen mutatni a lehetetlent, 
a hihetetlent — szinte kínálják ma-
gukat arra, hogy a fantázia elszán-
jon egy pillanatra a hétköznapi rea-
litástól s beröpködje-#rt, amit egy-
két évszázad múlva valóságban is 
beröpköd majd az ember. 

Mindez nem azért érdékes elsősor-
ban, mert a közönségnek* van ilyen 
igénye (bár ez sem utolsó szempont), 
hanem azért, mert minden nemzet 
filmgyártása a magaszabta törvények 
alapján alakul olyanná, amilyen, s ha 
tematikai beszűkülés jelentkezik, ez 
kihat majd a szűkebb témakörből 
készülő filmekre is, mégpedig olyan 
módon, hogy tovább szűkíti a téma-
kört. A filmgyártás szervezetileg sok-
kal bonyolultabb, sokrétűbb, sokkal 
több ember döntésétől és együttes 
munkájától függő, mint akármi más, 
művészeti konzervativizmus köny-
nyebben jelentkezik tehát. Művészet-
ben a konzervatívság azt jelenti, hogy 
a művészek tartózkodnak a még nem 
próbáittói, ez pedig egyértelmű azzal, 
hogy önmagukat kezdik ismételni. 

En úgy látom, hogy a filmgyártá-
sunkban ez a jelenség megvan. Egy 
évvel ezelőtt szó esett arról, hogy 
legjobb, nemzetközileg is elismert 
kitűnő rendezőink kialakították-e 
már a maguk egyéni, sajátos film-
stílusát, aminek az összessége lesz 
majd az úgynevezett magyar film-
stílus. Most úgy. látom, ha alakult 
valami, ez provinciális. Kevesebb a 
mondanivaló az emberről, több a he-

l l 



lyi érdekességű problémákról. Keve-
sebb a fantázia, több a regisztráló 
óvatosság. 

Ennek elsősorban az az oka, hogy 
még mindig nagyon kevés filmet 
gyártunk. Mindenfajta művészi al-
kotás örök törvénye, hogy a közép-
szerű és gyengébb művek éppen 
olyan szükségesnek bizonyultak utó-
lag, mint a jók és kiválóak: selejt 
nélkül egyszerűen nem lehet alkotni. 
Ha egy ország évi húsz filmet gyárt, 
akkor saját színvonalához mérten is 
biztosra vehetjük, hogy legkedvezőbb 
esetben öt lesz jó. Ahhoz, hogy tíz 
jó legyen, egészen biztos, hogy nem 
elég húszat gyártani. Semmi módon 
nem lehet elkerülni azt, hogy a gyár-
tott filmek nagyobb része közepes, 
vagy gyenge legyen. S mentől szigo-
rúbb a mérték, annál kevésbé lehet 
elkerülni, mert ha szigorú a mérlege-
lő egyre inkább ragaszkodik hozzá, 
hogy csak jót engedjen legyártani, 
annál inkább szűkül a választék, an-
nál inkább ragaszkodik a már be-
válthoz, annál inkább szintelenedik 
el az egész s hasonlítanak egymáshoz 
egyre jobban a filmek — persze nem 
a jó értelemben, a nemzeti filmstílus 
kialakulásának értelmében. Az így 
kialakult filmstílus egyre inkább jel-
legtelen filmstílus lesz. 

A szovjet filmgyártásnak volt né-
hány éve, amikor következetesen 
igyekeztek megvalósítani, hogy éven-
te csak húsz-huszonöt filmet gyárt-
sanak, de ezek mind minőségileg ki-
válóak legyenek. Emlékezhetünk rá, 
hogy a szovjet filmgyártásnak ez 
volt a legsikertelenebb korszaka s 
ezzel a módszerrel fel is hagytak. 
Ma már négy-ötszörösét gyártják a 
pár év előttinek, s a nézők vélemé-

• nye szerint sokkal több jobb filmet 
készítenek, mint azelőtt, sőt az átlag 
is lényegesen jobb, mint azelőtt volt. 
Természetesen ez már technikai kér-
dés. De olyan technikai kérdés, ami 
szorosan összefügg a művészivel, sőt 
azt némileg meg is határozza. Ma 
legalább háromszor annyi jó filmren-
dezőnk van, mint hat-hét évvel ez-
előtt. A magyar filmrendezői gárda 
zöme, túlnyomó többsége fiatal, né-
hány éve működik a pályán, negyedik 
vagy ötödik önálló filmjénél tart, ki-
zárt dolog, hogy az ő természetükből, 
vagy művészi elképzeléseikből ered-

ne egy konzervatív, beszűkülő ten-
dencia. Legtöbbjük igazi formáját 
még ki sem „futhatta". Nem szabad, 
hogy ez a fiatal rendezőgárda művé-
szetében „elöregedjen". 

* 
Teljes biztonsággal állíthatjuk, 

hogy a világon gyártott évi több ezer 
film közül, évi száz sincs igazán jó; 
kiemelkedően művészi pedig még öt-
ven sincs. De a filmművészet az ösz-
szes művészetek közül a legnépsze-
rűbb, s nincs az a regény, vers vagy 
dráma, nincs az a szobor vagy fest-
mény, ami rövid időre szólóan vete-
kedhetne akármelyik közepes sikerű 
filmmel. Rövid időre —mer t hiszen 
Homeros vagy Shakespeare az év-
századok folyamán mégiscsak több 
emberhez jutott el, mint a legna-
gyobb sikerű film is. De a film az 
elkészültét követő néhány év alatt 
milliókhoz, sőt akár százmilliókhoz 
is eljut. (Tudjuk viszont, hogy na-
gyon kevés, elenyésző számú film 
született eddig, amelyik két-három 
évtizedet kibírt volna.) 

Világos, hogy a filmművészetnek 
is, mint minden más művészetnek, 
maradandó alkotás az igazi célja. 
Maradandó alkotások csak a köze-
pes, a kérészéletű, hamar érdekte-
lenné váló alkotások ezreinek a tala-
ján virágoznak ki — ez minden mű-
vészettel így volt mindig és ma is 
így van. Egy remek témafeldolgozás 
húsz érdektelen témafeldogozás után 
következik, vagyhát játszunk a szá-
mokkal, ahogy tetszik. De a téma-
szűkítés, egyes műfajok kihalása, az 
óvatos formakeresés mindig csak 
szürkülést eredményezhet — ez 
ugyanolyan törvényszerű, mint az, 
hogy a művészi alkotásoknak csak 
kicsi része igazán jó s a nagy több-
ségéért tulajdonképpen „kár", hogy 
időt és pénzt fecséreltek az alkotóik. 
Kár és mégsem kár: Amerikát Ko-
lumbus fedezte fel s kár, hogy sok 
százezer hajós előtte a tengerbeful-
hadt — de, ha Kolumbus az első euró-
pai hajózó, hát nyilván nem fedezi 
fel Amerikát. 

S akkor se fedezi fel, ha óvatos 
módon csak a partok melle'tt, a már 
ismert vizeken hajózik. 

SARKADl IMRE 



A Z t J H l L L Í n 
Aki ma a francia filmművészetben 

valamennyire is el akar tájékozódni, 
új neveket kell tanulnia . . . Méghozzá 
nemis egyet-kettőt, hanem valóság-
gal egy kisebb vidéki telefonkönyvre 
valót. A fiatal rendezők olyan töme-
ge lépett fel — és aratott sikert az 
elmúlt egy-két esztendőben, hogy 
nélkülük, tudomásul vételük nélkül 
nem lehet mai francia filmről be-
szélni. 

Hivatkozzunk gyorsan — az állítás 
igazolására — a cannesi fesztivál 
eredményeire. A nagydíj és a leg-
jobb rendezés díja a franciákat il-
lette s mindkét rendező ennek az új 
nemzedéknek — a francia sajtó im-
már „hivatalossá" vált elnevezésével 
az „új hullám" (la nouvelle vague) 
tagja. És soraikba tartozik a feszti-
vál legnagyobb szenzációjának, a ver-
senyen kivül bemutatott — de min-
den versenyfilmrnél erősebb vissz-
hangot kiváltott „Hirosima, szerel-
mem" rendezője is. Marcel Camus, 
Francois Truffaut, Alain Resnais — 
ez még csak három év. De mellettük 
tudomásul kell venni a francia mo-
zik legjelentősebb sikereit megalkotó 
Claude Chabrolt, Louis Mallet, Ro-
ger Vadimot, Alexandre Astrucot, 
Georges Franjut, Claude Bernard-
Aubert, Eduardo Molinarot... de áll-
junk meg a felsorolással. Filmek is-
ihjeretének híjjával üresen csengenek 
a nevek és a filmeket újságban le-
nyomtatva nem lehet közzéadni... 

Mindaz, ami itt következik, csupán 
híradás és néhány szubjektív meg-
jegyzés. Nem tanulmány, hiszen arra 
nem érett még meg az idő és az 
anyagismeret is kevés hozzá. 

Minden jelenségnek oka van . . . 
semmiképp sem valami „isten ke-
gyelméből" való véletlen a francia 
filmgyártáson belül ez a meglepő (és 
meglepően eredményes) folyamat. Az 
előzmények lényegében többé-kevés-
bé ismertek. A mozik látogatottsága 
csökkent, a francia film színvonala, 
művészi tekintélye (és kasszasikere) 
hanyatlott. A televízió versenye — 

Marcel C a m u s a - N é g e r O r p h e u s - egyik 
beál l í tásé t el lenőrzi 

! 
ami itt korántsem olyan jelentős 
még, mint az Egyesült Államokban, 
de az ottani válság hatása ide is ki-
sugárzott — arra késztette a film-
gyártókat, hogy változtassanak vala-
min — valamit. Kezdetben jött az ú j 
technika, a Scope-ok, és a többlek, 
egészen a körmoziig. Lényegében 
nem segített. Ekkor néhányan a 
filmgyártók közül meglepő felfede-
zést tettek: a verseny egyetlen ellen-
szere: a jobb film. Persze, a nagy 
amerikai mammutcégek ezt nem így 
fogalmazták meg. Ok a superpro-
dukciók, a dollármilliókat felemésztő 
— és televizión keresztül természete-
sen nem érvényesülő — látványos-
ságban kerestek kiutat. 

De már ott, az Egyesült Államok-
ban is felütötte fejét néhány évvel 
ezelőtt egy ilyen „új hullám". A te-
levízió „fiataljai" gyártottak — több-
nyire független produkcióban — né-
hány filmet, amelyek komoly meg-
lepetést okoztak. Delbert Mann, Mar-
tin Ritt és a többiek, akik a super-
produkciók ellentéteként megtanul-
tak viszonylag olcsón dolgozni, létre-
hoztak néhány figyelemre méltóan 
igényes és sikeres alkotást. De az a 
„hullám" hamar elenyészett. A kom-
mercializmus felszippantotta ezeket 
az embereket, szinte úgy tűnik mind-
egyiknek csak egyetlen „igazi" filmre 
futotta az erejéből. 



Louis M a i l t 

Franciaország nem a superproduk-
ciók hazája. Itt, erre keresni a meg-
oldást, objektív lehetetlenség volt. Ki 
kell mondani kereken — s ezt ők 
sem tagadják, az „öregek", a fran-
cia film régebbi mesterei, Carnétól 
Duvivierig — az eredmények tanúsá-
ga szerint nem értették meg a válto-
zás szükségét. Kézművesekké váltak, 
nagyon tiszteletre méltó felkészültsé-
gű mesterekké, akik azonban látha-
tólag nem tudtak változást hozni, 
nem tudták újra lenyűgözni a közön-
séget. 

Szerencsével, jó kapcsolatokkal, 
szívós türelemmel — kinek hogy — 
sikerült néhány fiatalembernek be-
törnie. És a filmjeik — sikert hoztak. 
Egy-két alkotás után nemzetközi ver-
senyek zsűrije és a kasszarapportok 
mutatták; ezek az új emberek tud-
nak valamit, amit a régiek már nem. 
A fiatal rendező — divat lett. Szá-
muk gyorsan növekedett és ma már 
— mint erről előbb szó esett — 
„mozgalom" lett belőlük, ök az „új 
hullám". 

Az „új hullám" nem valami művé-
szeti irányzat. Nem hasonlítható a 
neorealizmushoz, sem más, valami-
féle egységes gondolati mag köré 
csoportosuló „iskolához'. Egyszerűen 
csak egy folyamat, a francia filmmű-

vészet megfiatalításának, ütőképessé 
tételének folyamata. 

Ebből is következik, hogy sok ben-
ne a művészettől idegen elem. A rek-
lám egyik „slogan"-jévé, hirdetési 
jelszóvá lett, hogy az „Ez meg ez" 
című film, az „új hullám" egyik kép-
viselőjének alkotása. Suzy Prim a 
színésznőből lett gyártási vállalkozó 
így hirdeti következő, készítendő 
filmjét „Egy huszonnyolc éves fiatal-

E d o u a r d Mol ína ro 

ember első rendezése ..." Egy másik, 
most készülő film egész Cannest el-
árasztó reklámja tudósította, hogy 
rendezője Jean-Daniel Pollet még 
csak huszonhárom éves és ezzel a 
legfiatalabb francia rendező címét 
vindikálhatja magának. Egy kis túl-
zással — lassan az várható, hogy a 
filmgyártás is felmutassa a maga Ro-
berto Benzijét, a nyolcesztendős ren-
dezőt . . . 

• 

Mindezek a felületi jelenségek, az 
izzó vas tetején habzó salak mögött 
azonban ott az izgalmas művészi fo-
lyamat. A sok név között —'?sok a 



jelentős tehetség is. A következteté-
sek önkényesek, mégis próbáljunk 
meg valami közös vonóst, valami ál-
talánosan jellemzőt találni ezekre, az 
„új hullám" valóban újat ígérő tag-
jaira. 

Nem könnyű ez. ök maguk — 
még azök is, akik egy helyről indul-
tak, a -Cahier du Cinema- című fo-
lyóirat fiatal krltiikusgárdájából let-
tek filmrendezőkké és barátság fűzi 
őket egybe, élesen bírálják egymás 
filmjeit. Ahány ember — és itt 
persze csak a tehetségesekről van 
szó — annyi irány, annyi út. Malle 
más mint Vadim, Ghabrol nem, 
olyan, mint Franju és így tovább. 
Ami mégis vitathatatlanul közös 
bennük: ez az új nemzedék már 
ízig-vérig -fttmes-. Nem máshon-
nan, más művészeti ágban eltöltött 
előélet után kereste vagy találta 
meg a filmet, mint Eisensteinék ge-

igy "válaszolt arra a kérdésre, hogy 
miért választotta a filmet kifejezési 
eszközéül: -Nem az ember választja 
a filmet, a film választja az em-
bert . . . -

Talán éppen ebből következik a 
másik közös sajátosságuk: a korsze-
rűség. Szinte véletlenül sem fordul 
elő náluk nem -mai- téma. Igaz — 
nekik ez egyszerűbb, ök tagiadnak. 
Ahogy Francois Trufíaut írja: -A 
fiatal filmművészek felfedezik és 
leírják a világ tisztátlanságát; fellá-
zadva, mint Georges Franju, kér-

' dezve, mint Alain Resnais, résztvéve 
benne egy fanyar nevetéssel, mint 
Chabról, mosolyogva, mint Malle 
vagy Vadim, sírva, mint Alexandre 
Astruc vagy Jules Dassin ,. . -

Korszerűségük mentes minden 
formabontó eredetieskedéstől. Nem 
trükökkel akarják megújítani a mo-
zit, hanem az általuk elmondandó-
nak vélt igazságok minél mélyebb 
feltárásával. A -story- másodlagos-
sá válik, előtérbe a gondolat, az 
emberek egymással való kapcsola-
tának ábrázolása kerül, határozot-
tan leegyszerűsített eszközökkel. 
Nem keresnek valami mutatós kép-
szerűséget, de igyekeznek minél 
erőteljesebb drámai effektusokat 
adni a fényekben, kompozíciókban 
is . . . Persze, mindannyian máskép-
pen és egy más t . . . hát legalábbis 
vitatva. Egyetlen film vcíLt, amefly 

Claude Ctaabrol 

A lexand re Aatrue 

nerációja, de még mint akár az 
olasz neoralisták i s . . . Ezek a fia-
talemberek kezdettől fogva erre a 
pályára készülék. Alexandre Astruc 



előtt a többség kalapot eimelt, amely-
ről Truffaut (akit esztendeje még a 
legfélelmetesebb kritikusként tar-
tottak számon) teljes felelősséggel le 
merte írni a -zseniális- jelzőt, 
Alain Resnais -Hirosima szerel-
mem- című munkája. 

Érdekes megkeresni kit tisztelnek 
a legtöbben és a legjobban elődeik 
közül. Itt is megoszlők a vélemé-
nyek, a vallomások. Mégis két név 
csendül fel legtöbbször és valóban 
innen látszik gyökerezni ami közös 
bennük. Jean Renoir és Robert 
Bresson a forrás, s míg az elsőt ta-
lán nagyobb tisztelet övezi, a má-
sik hatása közvetlenebb és élőbb. . . 

És a lehetőségekről mit vallanak? 
Roger Vadim azt mondja: -A 

film valóban korunk kifejező esz-
köze lehet. De még messze van at-
tól,- hogy legyen. Két oka van en-
nek: az egyik a -rentabilitás- a 
másik a cenzúra és öncenzúra, 
amely mindenütt a világon léte-
zik .. 

A legnagyobb veszedelem való-
ban ezek körül gyökerezik, ami az 

Roger Vadim m u n k a közben — és j e lene t vad! 

- ú j hullám* legjobbjait azzal fe-
nyegeti, hogy egy másik, nagyobb 
hullám elnyeli őket. A filmjeiknek 
sikere v a n . . . és ók, akiknek több-

Két j e lene t Franco is T r u f f a u t -Négy 



vajon ennek a sikerneik a csábítá-
sát, a filmgyártók ajánlatait? 

Kár lenne jósolni. Akárhogy Is 
lesz, néhány remekművel már ed-
dig is gazdagították a filmművésze-
tet, mozgásba hozták a már-már 
állónak tűnő vizet . . . 

Van-e számunkra valami közvet-
len mondanivalója az »új hullám-
nak-? Feltétlenül. Egyrészt bizo-
nyítja, hogy új formákat kell ke-
resni, az új korszak kifejezésére és 
ez számunkra, ahol a mondanivaló 
igénye messze előbbre van. mint 
náluk, a formák viszont megáll-
tak a harmincas éveknél, ez még 
kiáltóbb szükségszerűség. Másrészt 
meg tanúság, hogy az "á j - nem a 
formák bontásában, hanem szinté-
zisében, nem a látványos ügyesség-
ben, hanem az elmélyültebb at-
moszféra teremtésében, lélekrajzá-
ban lelhető fel. És mégegy: ezeknek 
a fiatalembereknek valamennyi fen-
tebb vélt közös vonása talán vitat-
ható. Egy azonban semmiképpen 
sem. Ez pedig az abszolút felké-
szültség, a rendkívüli filmművé-
szeti műveltség és biztonság, ami 
őket fiatalon is felnőtté teszi és 
megengedi számukra, hogy a né-
zőt is felnőttként kezeljék. 

BÁN RÓBERT 

l&i »•veszélyes asszony« c tmű f i lmjébő l 

sége a kutatás szenvedélyével szinte 
semmiből, a szokásos filmgyártási 
költségek szerény hányadából csi-
nálta meg első alkotását, kiállják-e 

itáz c s a p á s - c lmü f i lmjébő l 



A TÁRGYAK I 
A tárgyi világ ábrázolásának 

problematikája magával a művé-
szettel egyidős. Achilles allakját 
megalkotva már Homeros is énekelt 
pajzsáról, Shakespeare-nél is „fő-
szereplő" Desdemana kendője. A 
marxista esztétika — Hegelből ki-
indulva — vallja, hogy a dolgok 
totalitása, mint az epika elenged-
hetetlen kelléke, mindig csak az 
emberi világgal való elszakíthatat-
lan kontaktusában ábrázolandó. 

A realizmus programja magától 
értetődően megnöveli a tárgyi világ 
bemutatásával kapcsolatos igénye-
ket: a valóság hitele, az emberi 
sorsok teljessége, la tipikus jellemek 
kibontakozását lehetővé tevő tipikus 
körülmények írói rajza nem képzel-
hető el nélküle. Balzac-tanutonányok 
elemzik, milyen szerepe van pél-
dául a Vesztett illúziókban Lucien 
Rubempré ruházatának a hős fejlő-
désében I 

A tárgyak motiváló szerepén tul, 
sokszor a realista irodalomban is 
eseményformáló szerepet kapnak. 
Thomas Hardy Egy tiszta nő-jében 
például Tess levelének elkallódása 
a két hős további kapcsolatának 
alakulása szempontjából sorsdöntő. 
Ugyanakkor már a klasszikus iroda-
lomban feltűnik, s századunkban 
általánossá válik a tárgyi világ je-
lenségeinek egészen másféle ábrá-
zolása is. Flaubert Bovaryné-jában 
az első asszony, s fcésőbb Emma 
menyasszonyi csokra a cselekmény 
tényleges menete és a környezetrajz 
szempontjából egyaránt mellőzhető 
motívum. Szerepét, tartalmát a sza-
vak mögött rejlő érték, a csokor 
szimbolikus jelentősége szabja meg. 

Gyakorlattá a tárgyi világ ilyen 
jellegű ábrázolása az impresszioniz-
mussal lett. Kosztolányi 1909-es 
Rilke-tanulmányában így ír erről: 

- A tárgyak . . . a nyugvópontjai 
elslkló Hetünknek. Itt van az 
egyetlen mozdulatlanul bizonyos, 
amelyre vak továbbhaladásunkban 
tájékozódásul rátekinthetünk, m i n t 
v o n a t b a n ülő utas az elsuhanó te-
legráfpóznákra. Ml megyünk, de 
ók nem mennek . . . Mindegyiken 
ott a kezünk nyoma, mely bará-

LBTE FŰMEN 
tunkká teszi, ott a tekintetünk li-
lánk súrolása, az áhltozásunk köny 
nyes vonala és láza, amellyel 
mindörökre kedvesünknek jegyez-
tük el óket, s most akarva — nem 
akarva alázatos szolgálói vagyunk. 
A fa, a kö, a viz, a pohár, a szék, 
a ruha, minden tárgy, amivel egy-
szer vonatkozásban álltunk vagy 
állani fogunk, vagy csak állhatunk, 
csöndesen viseli magán életünket, 
roskadva hordja múltunkat, jele-
nünket vagy jövónket, s ha bá-
muljuk őket, magunkat bámuljuk 
b e n n ü k . A tárgyak szimbólumok. 
£» a mi értelmünk tulajdonképpen 
bennük van. Csak fel kell t ö rn i 
kérges héjukat és megtaláljuk ben-
nük a fogalmakat, mint dióban a 
gazdag és zs í ros belét.* 

Adytól Krúdyig, Kosztolányiig 
széles skála Igazolja ennek, az el-
méletben a freudizmussal is rokon-
ságot tartó, művészi felfedezésnek 
gyakorlatát. Elég csak Kosztolányi 
Ezüstbot című elbeszélésére gondol-
nunk, hogy meglássuk, mint válik 
a tárgyi totalitás alkotórésze, a.kör-
nyezetrajz hitelének kezese, fősze-
replővé az elbeszélés színpadán: a 
vonatban hagyott, előbb értékesnek 
vélt, majd kopott filléres jószágnak 
becsült „talált tárgy" az emberi 
lelkiismeret klvetítődése és zsan-
dárja lesz. Ha történetiségre töre-
kednénk, még tovább szőhetnénk az 
összevetések fonalát: az expresszlo-
nizmusban hasonlóan nagy, talán 
csak némileg elvontabb, transzpo-
náltabb a tárgyi világ tükrözése. De 
ezúttal nemcsak az irodalomról van 
szó. 

A tárgyi világ ábrázolásának je-
lentősége a filmművészetben, illetve 
a filmesztétikában — úgy vélem — 
még jelentősebb. A film születése 
pillanatától „a látható dolgok mű-
vészete", hőseinek megelevenítése 
eleve csak környezetükben, öltözé-
kükben, a megszokott és jellegzetes 
tárgyi világ keretében elképzelhető. 
S bár a film alapjában és lényegé-
ben (forgatókönyve szerint) drámai 
műfaj, ebből a szempontból itt is 
felvetődhet egy bizonyos (bór az 
adott tematika keretei között min-
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dig szűkebb érvényű) tárgyi totali-
tás követelménye. 

A filmben azonban, éppen mivel a 
látható dolgok művészete, többről 
vtan szó. Balázs Béla filmesztétikai 
tanulmányában két lényeges motí-
vumra irányítja & figyelmét. Elő-
ször: 

"Az elvont gondolkodáshoz In-
kább alkalmazkodni tudó költé-
szetben a látható, kézzelfogható 
dolgok nem jutnak Ilyen jelentós 
szerephez. (T. i. m i n t o filmben.) 
A költészet éppen ezért képtelen 
azt a sajátos atmoszférát, az anyag-
nak ezt az erőteljes jelenlétét meg-
teremtenii.«> 

Másodszor: 
»A beszélő ember világában a 

néma tárgyak Jetentősége és cse-
lekvőképessége az embernél jóval 
kisebb . . . A színpadon a szavaló 
művész és a néma tárgy között je-
lentős az értékkülönbség. Egymás-
tól élesen elhatárolt dimenziókban 
élnek. A filmnél ez az értékkülönb-
ség eltűnik. A tárgyak itt nem ala-
csonyrendű, értéktelen függvényei 
az embernek. A közös némaság az 
emberrel csaknem egyenlő rangra 
emeli őket. Külön életre kelnek, 
sajátos jelentőséget kapnak. Itt ők 
sem mondanak kevesebbet, mint 
az ember, mert nem i« beszélnek 
kevesebbbe t . Es ez a t i tka annak a 
sajátot fllmatmoszférának, amelyet 
az Irodalom, saját eszközeivel so-
hasem teremthet meg.-* 

S ha Balázs Béla érvelését termé-
szetesen a némafilm korszakra vo-
natkoztatja is, érvényessége a han-
gosfilm korszakában sem csökkent. 
Hiszen a film-dialógus megnöveke-
dett szerepe ma sem, holnap sem 
szoríthatja ' ki a képbeli ábrázolás 
elsődlegességét. Ügy hiszem, az iro-
dalmi ábrázolás során felvetett hár-
mas funkció a film vásznán is meg-
határozza a tárgyi világ bemutatá-
sának mikéntjét. ' 

Az első feladatkör a legkézenfek-
vőbb. A történet, környezet stb. hi-
telét alátámasztó tárgyak (ruhák, 
használati tárgyak stb.) voltaképpen 
nem különböznek elvileg a kellé-
kektől. A korhűség vagy a társadal-
mi tipizálás szempontjából persze 

ezek jelentősége nem egyforma, ám 
a fontossági hierarchia inkább az 
ábrázolás időtartamától, közelségé-
től stb. függ, mint a forgatókönyv-
ben, mint irodalmi műben szerzett 
jelentőségétől. A korhűség, stílus-
egység stb. harmóniája a legapróbb 
részletekig kiterjedően kötelez. 
(Ilyen pl. a korhű utcakép követel-
ménye: a korabeli plakátok, újsá-
gok, jellegzetes cégtáblák látványa 
stb.) Nem véteni a hűség ellen — 
azonban csak az első lépés. A máso-
dik: az ábrázolandó tárgyak megfe 
lelő szelekciója. Nem elég, ha a 
rendező arra ügyel, hogy az utcakép 
ne vétsen a korhűség ellen, fontos, 
hogy a nézőben fel is keltse az adott 
kor asszociációját. A Régi idők mo-
zija című olasz film nem akármi-
lyen évtizedes filmképeket vágott 
be, hanem a legismertebbeket, azo-
kat, amelyek első villanásra, felté-
telezhetően a rendező megkövetelte, 
lényegében közös asszociációkat, 
gondolatokat, élményemlékeket ele-
venítik fel a nézőben. A kellékek 
jellemző ereje rendkívül intenzív. 
Gondoljunk pl. a „Ház a sziklák 
alatt" két ökrös szekerének szembe-
találkozására az országúton. A 
Terka szegényes hóbelevancát szál-
lító kocsi a nyomorúság, a meg-
vertség látványát sugározza, míg a 
szembejövő lakodalmas kocsi az új 
asszony honfoglalásainak rekvizi-
tumaival büszkélkedik. Vagy mi-
lyen jellemző a szolgálatba álló 
Édes Anna puritán szegénységű ba-
bartyuja! S ami a jellemzést illeti: a 
hős alakjénák a jellegzetes kellék, a 
tárgyi viűág egy-egy mesterien meg-
választott eleme valóságos epithe-
ton ornans-ává lehet, mint Chaplin-
nek a köcsögkalap, s a kétfelé ka-
csingató ormótlan bakancs. Chaplin 
számára ez az öltözék már több 
volt. mint jelmez: jel volt ez a mez, 
mely jellemzett, Is úgy hozzánőtt a 
művészhez, mint Achilleshez á 
„gyorslábú", vagy a Helység kala-
pácsa Erzsókjához' a „szemérmetes" 
jelző. Kiindulásában nagyon is reá-
lis, motiváló, humort fakasztó ele-
mek voltak ezek, s szimbólummá 
csak a nézői élmény évtizedes sora 
emelte. 

Balázs Béla imént idézett fejtege-
tésében legelsőnek a tárgyak atmo-



szféra-teremtő erejét hangsúlyozta. 
Rendezőink közül, talán, nem téve-
dek, ha úgy érzem, elsősorban Makk 
Károly az, aki e téren a legeredmé-
nyesebben kísérletezik. Emlékez-
zünk csak a Kilences kórterem Im-
máron híressé vált jelenetére, ahol 
az öngyilkosságra készülő lány a 
konyhai magányban, a sziszegő gáz-
ban pucolja a zöldborsót, és a bor-
sószemek monoton koppanása, té-
tova gurulása ezerszeresen érezteti 
a közelgő tragédiát. Vagy ugyan-
csak Makknál a Ház a sziklák alatt-
ban a lámpa körül dongó, köröző, 
keringő, szédelgő, fénybe hulló bo-
gár röpte milyen elemi erővel szin-
tetizálja a film egészének atmoszfé-
ráját. Hasonló aitmoszféra-érzékel-
tető szerepe volt sok régi francia 
filmben, s legutóbb például Bardem 
Főutcájában az esőnek, mint a 
szürkeség, a monotonia piktorának, 
a tapadós, nedves hidegség megál-
líthatatlan zuhogásának. De milyen 
sokatmondó lehet egy helyzet han-
gulatának érzékeltetésére nemcsak 
egy' ilyen eleven természeti jelen-
ség, mint az eső, de olyan holt tárgy 
is, mint áz asztal. Renoir Nagy áb-
rándjában a foglyokat befogadó né-
met asszony kislányával másodma-
gával étkezik a tágas ébédlőaszflal-
nál. Széthullt a család, túl nagy lett 
az asztal . . . S milyen más, barátsá-
gos, alkalmatos jószág, amikor 
megint férfiak ülik körül! A fog-
lyok búcsúja után csak egy villa-
násnyi időre látjuk megint, de ak-
kor már szinte halljuk, hogyan só-
hajt vendégel után az ismét feles-
legesen, otrombán megnőtt (válto-
zatlan méretű) asztal. 

A tárgyi világ filmbeli megeleve-
nítése természetesen sohasem öncél. 
A cél azonban nemcsak ornamenti-
kus, motiváló vagy hangulatfestő 
lehet, hanem bizonyos esetekben 
ennél sokkal közvetlenebb: a cse-
lekmény menetének befolyásolása. 
Ennek a lehetőségnek klasszikus 
példája bizonyára a Biciklitolvajok 
főszereplője: a ruhát, kenyeret, éle-
tet jelentő bicikli. A kerékpár itt 
nem kellék és nem dekoráció, de 
nem is szimbólum. A konfliktus 
gyújtópontjában, szinte állandó, 
tényleges és átvitt értelmű premier 
planban látjuk: e körül fordul meg 

a főhős boldogsága, ennek hiánya 
fosztja meg a darab kenyér remé-
nyétől, a bicikli visszaszerzésének 
reményében nyomozza, kergeti a 
hős a tolvajt, s ennek a gyűlölt-
vágyott, kaput nyitó járműnek bir-
toklásáért szánja rá magát a lopás-
ra. Felejthetetlen az a képsor, ami-
kor a bicikli visszaszerzése körüli 
eredménytelen hajszába belefáradt 
apa szemezik az otthagyott idegen 
járművel. A magányos bicikli itt a 
kísértő, a Lucifer, a boldogságot 
hozó elérhetetlen Istennő, a bosz-
szúállásra ingerlő Erynnis, a mene-
külést ígérő csalóka délibáb is a bu-
kásba taszító Démon. A tárgyak 
reális — vagy fogalmazzuk neo-
realistának — filmbeli felhasználá-
sa alighanem itt érte el a maximu-
mot. A konfliktusban tevőlegesen 
szerephez jutó tárgy premier planja 
természetesen korlátozódhat ennél 
jóval kisebb forgatási, illetve cse-
lekményidőre is. A Tisztességtudó 
utcalány ban a szenátor érvelését 
alátámasztó Washington-szobor csak 
pillanatokra jut szerephez, s elég 
ahhoz, hogy pontot tegyen a lányt 
megkörnyékező érvelő-fenyegető-
hízelgő mondatsor végére, s különös 
nyomatékot adjon a szenátor szobá-
jában elhangzottaknak. 

Szándékosan hagytam utoljára a 
tárgyi világ ábrázolásának legna-
gyobb skálájú, legmodernebb ésleg-
filmszerűbb lehetőségét, a szimbo-
likus ábrázolásmódot. Azt a megol-
dási lehetőséget, amellyel Lawrence 
Oliver külön, alkotó, tragikummal 
terhes, torz és sötét életre hívta 
III. Richard árnyékát, s amely a 
film történetében már Pudovkin 
Anyájában is jelentkezik. Mintha 
kicsit erre az útra talált volna viez-
sza (modernebb, pszichológiailag és 
technikailag természetesen többrétű 
megoldásokkal) a megújhodott szov-
jet filmgyártás a Szállnak a darvak 
szimbolizmusában. Es nem is csak a 
központi jelentőségű szimbólumok-
ban, amilyen például a darvak vo-
nulása, vagy a Borisz halála előtti, 
keringő nyírfával kombinált álom-
montázs, hanem a látszólag kisebb 
jelentőségű mozzanatokban is, ami-
lyen például a fiúnak dobott, célt 
tévesztett süteményeszacskó földre-
hullása, az a villanás, amikor a sze-



retá gonddal készített édesség Szét-
porlad a súlyos katonacsizmák ter-
he alatt a sárban. Milyen tökéletes 
egyszerűséggel, pátosztalan igaz-
sággal fejezi ez ki a béke s a há-
ború ellentétét! Vagy hogyan ketyeg 
tovább az idő közömbös és megállít-
hatatlan folyását érzékeltető óra a 
rombadőlt ház épen maradt falán 
— ezt sem felejtjük el egyhamar. 

A mi filmjeink közül a legköl-
tőibben az Édes Annában éltek a 
szimbolikus erejű tárgyábrázolás le-
hetőségével. Fábry Zoltán kezét és 
fantáziáját talán éppen a Kosztolá-
nyihoz való hűség vezette, mikor 
szinte minden Annát körülvevő 
tárgyban megkereste s meglelte a 
titkot: a realitás és a szimbolikus 
szerep kettősségét Kosztolányi 
mondja a bevezetőben idézett Rilke-
tanulmányban: 

»Egyik tárgy kézit nyújtja a má-
siknak a táncra, a titokzatos kör-
táncra, arra a hatalmas világ-kör-
t ánc ra , a m e l y b e n b ú s a n vagy ví-
gan, könnytöl vagy bortól része-
gen mi is táncolunk.* 

Nos, az Édes Anna világának 
szuggesztivitásót a tárgynak ez a 
realitáson túlemelkedett körtánca 
teremti meg: ebben a világban a 
Vizyék előszobájában pöffeszkedő 
kitömött bagoly éppúgy a helyén 
van, mint a lány magányosságát 
líralan, szinte lekottázhatóan ki-
lengő üres hinta, az olcsó ajándék-
trombita, vagy az ellenségesen a 
lányra meredő ételmaradac. A mű-
vész /titoktartó, s mégis szinte sejt-
jük, hogy az Angéla asszony mide-
réből előkígyózó, a világ s az érzel-
mek mind idegesítőbb kuszaságát 
érzékeltető fűzőzsinór össze-vissza-
ságát csak a mind fenyegetőbben 
elővillanó késpenge metszheti e l . . . 

S ugyanakkor, bármilyen meg-
hökkentő, a tárgyak szimbolikus áb-
rázolása a filmen még a szatíra 
eszközévé Is átalakulhat A nemré-
gen bemutatott. „Csodagyerekek" c. 
nyugatnémet film, az elszabadult, 
szinte önálló életre kelt csizmák 
premier plánjától a menetelők 
gleichschaltolt lépés-képével, s a te-
metésen hazugul csillogó cilinder-
sor ürességével gazdag tárházát 
adja ennek az ábrázolásmódnak. 

A tárgyi totalitás a filmvásznon 
az összes variációs lehetőségek fel-
használásából alakul ki, s az at-
moszféra-teremtő kellék adott eset-
ben szimbolikus érvényű is lehet 
stb. Nincs itt most lehetőség a va-
riációk felsorolására sem, annyit 
azonban meg kell állapítani, hogy & 
tárgyi világ elemeinek tisztán deko-
rációs szempontból történő beikta-
tása nem tartozik ide. A harangok 
Rómába mentek c. filmben a költői 
címet ihlető harangok hiába konga-
nak-bonganak olyan hangulatosan: 
az égvilágon semmilyen drámai szál 
nem fűzi őket a film épületéhez, s 
az időbeli megkötés meglehetősen 
durva kötele híján alighanem a ha-
rangozó fejére zuhannának. De bí-
rálatnak szántuk ezt a fejtegetést az 
olyan külsőleges feszültséget terem-
tő, s egyedül ebből táplálkozó ál-
drámai tárgyábrázolással szemben 
is, amilyent példáid a Vasárnap 
gyilkosaiban alkalmaztak a rende-
zők, másfél hosszú óráig egy mű-
szaki hiba lehetséges következmé-
nyeivel rémítve az érzékenyebb 
idegrendszerű nézőt. Sőt, nem sok-
ban különbözik ettőil a Kard és 
kocka egyre-másra ismétlődő kocka-
rázogatása, kockavetése sem. A 
tárgyhoz kötött drámaiság itt sem-
milyen emberi, társadalmi, lélek-
tani, szimbolikus stb. tartalommal 
nem bír: egyedül Fortuna asszony 
szeszélyeinek aggódó vizsgálatára 
inti a türelmes kibiceket 

Nem szóltunk még az egyes klasz-
szikus tárgy-szimbólumok önálló 
életéről. Ilyen például az óm-
motívum útja az Anya kakukkos 
órájától Orson Welles antifasiszta 
bűnügyi filmjéig (Az óra körben-
jár) és a Szállnak a doroaJcig, vagy 
az út-motívum és szimbólum tar-
talomváltozásáról, a neorealista fil-
mek hosszú sorától az Országutonig. 
Nem szóltunk a tárgyi világ ábrá-
zolásának technikai problémáiról a 
premier plántól a montázsig, az 
egyes tárgyak bemutatásának s is-
mételt szerepeltetésének ritmusáról, 
és az ebben rejlő fokozási lehetősé-
gekről stb. De gondolatfelvetésnek, 
vitaindításnak talán ennyi is elég. 

FÖLDES ANNA 



- ö k voltak a mi apáink, nagy-
apáink . . — így tekint vissza a 
bevégzett filmre a Tizenkilencen 
ifjú művész-kollektívája. Fiatalok, 
végzős növendékek vitték filmre Fa-
ffyejev első, klasszikus tömörségű re-
gényét, a tajgikban magányosan vo-
nuló, harcoló, megfogyatkozó kis par-
tizán-egység tragikus történetét; 
visszapillantásuk az iutolsó mondat-
ban nem a mesterek elégedettségét 
intonálja, még kevésbé a tetszelgés 
vagy a kérkedés hamis hangszíneit. 
Megrendülten tekintenek vissza az 
anyagra, amelyből dolgoztak, dolgoz-
hattak. Megrendülésük tiszta; a lé-
lek magas és termékeny állapotából 
származik; és nem csupán róluk, a 
fiatal alkotókról beszél — egy ifjú-
ság legszebb, legméltóbb kapcsola-
tát is kifejezheti az apák, a nagyapák 
múltjával. 

A kritika is innen indulhat el: ez 
az erős és tiszta érzés a Tizenkilen-
cen legértékesebb eleme. Ez telíti új-
ra és újra drámaian a film egy-egy 
periódusát, ez fokozza fel merész 
vonalú íveléssel a fináléját; másfe-
lől pedig ez az érzés, ennek a köz-

vetlensége, a váltakozó túlóradása — 
kifulladása menti és magyarázza is 
egyben a film nyilvánvaló hibáit. 
Az érzés valódi volt és valódit te-
remtett, de hiányzott még a fe-
gyelme, az ökonómiája, amely a 
drámai mű belső rendjét és logi-
káját is meg tudja teremteni, és 
beavat bennünket a maga köreibe. 

Két tagadás a kulcsa a film érté-
keinek és hibáinak. Beszélni kell ar-
ról, amit a fiatal kollektíva nem 
akart csinálni és — amit nem tu-
dott megvalósítani. Nem akartak a 
könnyebb ellenállás irányába ha-
ladni, és fiatal művészektől ez a 
legjobb vizsga — olykor -tanárok- is 
tanulhatnának belőle. Nem akarták 
könnyű és kerekded hősi sémákra 
váltani, ami a forradalmi emberség 
bonyolult valósága és felemelő tra-
gikuma, és amit a regény oly sűrí-
tetten és maradandóan megörökített. 
Vállalkozásuk meg-megbotlik néha, 
de azt mindvégig tanúsítja a film, 
hogy a regény valósága mélyen 
érintő morális és művészi élményt 
jelentett a számukra, s hogy ezt az 
élményüket szerették volna teljes in-



tenzitásóban kifejezni — és nem 
pusztán s ambiciózusan "-megfilmesí-
teni- a regényt. És mert a valódi 
élmény, az őszinte meggyőződés 
dadogva is szebbet és többet mond-
hat a puszta rutinnál, ezért a film 
újra és újra fölébe nő a saját hibái-
nak, és végül, nagyszabású befejezé-
sével, mégiscsak a céljához ér. 

Amit a filmírók és rendezők fiatal 
kollektívája nem tudott megvalósí-
tani: az egységesen, pontosan, követ-
hetően épített szerkezet és cselek-
mény. Itt csakugyan feltűnő botláso-
kat láthatunk: a forgatókönyv vagy 
a rendezés, vagy a kettő együtt, hol 
túl sokat, hol túl keveset bíz a néző-
re, meghökkentő aránytalanságok tá-
madnak, s némelykor egyszerűen -el-
vész a cselekmény fonala-. A film 
szerzői talán a megengedhetőnél job-
ban számítottak a regény általános 
ismeretére; s azonkívül, mint az új 
utakra induló fiatal tehetségeknél 
nem ritkaság, kissé inkább az önma-
guk számára és gyönyörűségére mun-
kálkodtak. mint a nézőére. De a film 
hibái nem jelentenek zsákutcát, és 
ez a legfontosabb. Csupán a gyakor-
lat biztonsága és higgadtsága kíván-
tatik még az új utakhoz és a kétség-
kívül erőteljes tehetségekhez, és bi-
zonyos, hogy a két ifjú rendező — 
Kulik és Rfcarjev — nevét hamaro-
san megtanulja a közönség. 

A rendezés közvelen munkája, a tí-
pusok megformálása, a színészi játék 
kézbentartása már ebben a filmben is 
teljes értékűt nyújt. A történet hőseit 

merészen éles, de mindig pontos és 
hiteles karakterekkel vették a ren-
dezők. Levinszon emlékezetes figu-
rája, hallgatagon, fáradtan, mégis 
szilárdan felmagasodó alakja, Mo-
rozka könnyebb, csapongóbb lénye, 
vagy a partizánokhoz csapódott úri-
fiú, Mecsik tépelődései és külön melo-
drámái törés nélkül teremtik újra a 
regény valóságát. És ugyanezt mond-
hatjuk a képeit erőteljes, mindig lát-
tató és értelmező beállításairól. Za-
varok és szakadások vannak a cse-
lekményben, de erőszakolt képet, 
hamis atmoszférát nem nagyon talál-
hatunk. Sem érzelmeskedést — a két 
rendező nem meghatni vagy megrí-
katni akar bennünket, hanem meg-
rendíteni a nagy emberi tragédiák 
szépségével és igazságával. Tehetsé-
güket és fejlődésüket ez szavatolja 
főképpen. S amit már említettünk, a 
finálé — a megfogyatkozott partizán-
csapat átkelése a (lápon és utolsó át-
törése a fehérek géppuska-függönyén 
—, amely már nagy filmalkotást is 
zárhatna. 

A színészi munkiák sorában Kutye-
pov Levinszon-alakítása emelkedik 
ki elsősorban. Mély átéléssel, s szin-
te eszköztelenül jeleníti meg a pa-
rancsnok gazdag, sok árnyalatú em-
berségét. Jumatov Mozorkája, C»et-
verikov Mecsikje, Tyerehov Bakla-
novja érdemelnek még elismerést. Az 
operatőri munka Ardasnyikov, Szere-
gyin és Orazov ígéretes tehetségét 
mutatja. 

CZ1BOR JÁNOS 

Kutyepov 
Levlnszov sze repébe r 



A JO ÉS ROSSZ H A T Á S 
Hozzászólót Várkonyl Zoltán nyilatkozatához 

Várkonyi Zoltán a Filmvilág előző 
számában egy érdekes nyilatkozat 
keretében felvetette a film és szín-
ház kölcsönhatásának problematiká-
ját. Rendkívül izgalmas téma, író-
kat, színészeket, rendezőket érint, 
nem is szólva a nézők millióiról, 
akik évtizedek óta látják a moziban 
a színház, a színházban pedig a film 
hatását. 

A filmművészet aránylag rövid 
története azt mutatja, hogy a for-
gatókönyvírók és rendezők mind a 
néma, mind a hangos időkben drá-
mai hatásokra törekedtek. Méliés-
től De Santisig nem született olyan 
filmdramaturgiai evangélium, amely 
azt hirdette volna, hogy a filmnek 
meg kell szabadulnia például a jel-
lemábrázolás terhétől. Ellenkezően, 
a film technikai fejlődésével egy-
idejűleg egyre jobban nőtt az igény 
az emberi jellemvilág szenzációi-
nak, az időszerű társadalmi konflik-
tusoknak és az újszerű pszichológiai 
módszereknek alkalmazása iránt. 

Marcel Pagnol, aki a hangosfilmet 
a dráma új elterjedési lehetőségé-
nek látja, három nagysikerű színda-
rabját, a Máriust, a Topázt és a 
Fannyt úgy költötte át filmre, hogy 
hősei jellemét igyekezett . még 
árnyaltabbá tenni. Pagnol a film-
szerűséget a dialógusok tömörítésé-
ben, az alakok több oldalú megmu-
tatásában látta. 

Lawrence Olivier, "Shakespeare 
legnagyobb modern tt lácsolója a 
Shakespeare-drámákat hallatlan ter-
mészetességgel fogja fel forgató-
könyveknek. Alig-alig változtat 
-Hamlet- vagy -III. Richard- cse-
lekménymenetén, kis átcsoportosí-
tásokkal, vágásokkal megtartja 
Shakespeare kiváló -forgatókönyv-
írói- tulajdonságait: a zseniális el-
lenpontozást, a lélek vad ellentmon-
dásainaki dialektikáját, és a csapon-
gó képzelet bravúrjait. 

Néhány nagy szovjet rendező pél-
dája — mindenekelőtt Eisensteiné és 
Pudovkiné — azt mutatja, hogy 
filmjeiken nemcsak úgynevezett képi 
költészetet adtak a világ filmkultú-

rájának, hanem egyúttal dramatur-
giai reformerek is voltak. Eisen-
stein és Pudovkin a modern drámá-
nak, elsősorban a szocialista drámá-
nak is előharcosa. Az -Optimista 
tragédia- emberfelfogása, villaná-
sokból összetevődő jellemábrázolá-
sa, merész ritmusa, s nagyjából egész 
színpadtechnikája a klasszikus szov-
jet film hatását mutatja. Ez a hatás 
rendkívül szerencsésen drámaiságot, 
tragédiai hőfokot sugároz, s nem-
csak formai ötleteket. 

A filmszerűség fogalma egyetlen 
jelentős rendező felfogásában sem 
került még ellentétbe a dráma lé-
nyegével. Néhány hajmeresztő kísér-
lettől eltekintve, nem láttam még 
olyan filmet, amelyben ne az ember 
lett volna a legérdekesebb. Az em-
ber az egyetemessel, a sorsával, a 
valósággal, a társadalommal, önma-
gával való konfliktusában. Az anti-
dramatikus felfogás, érdekes mó-
don, nem a filmművészetben, hanem 
a drámairodalomban jutott jelentős 
szerephez. • 

Sajnos, a moderneskedő drámá-
ban a külsődleges meglepetések ke-
rülnek premier planba, s maga az 
ember háttérbe szorul. Amióta Pi-
randello a húszas években elkezdett 
kételkedni a valóságban és a szín-
padban, amúgy is megrendült az 
írókban a jellemábrázolásba vetett 
hit. Ehhez még csatlakozott a film 
buzgó félreértése. A drámairodalom 
közepes tanulói hevesen -puskázni-
kezdtek a filmből, odaadóan figyel-
tek a súgásra, s mint ahogy köze-
pes tanulóknál ez szokás, félreértet-
ték a súgást. így keletkeztek azután 
azok a színdarabok, amelyekben 
egyedül az a fontos, hogy a színhely 
szakadatlanul változzék, a cselek-
mény meghökkentő módon vissza-
felé peregjen, a szereplők lehetőleg 
ne szerepeljenek egészben, hanem 
egyszer lábukat, egyszer fejüket vi-
lágítsa a reflektor. 

A film képzeletcsiklandozó műfaj. 
A látomásnak sokkal nagyobb sze-
repe van benne, mint a drámában, 
mivel a dráma látomásait is a szó 
hordozza, a filmét pedig a kép. A 



film színhelyeket, alakokat, korokat 
is össze tud montírozni, anélkül, hogy 
elveszítené a jellemábrázolás fona-
lát. A színpad képtelen ilyesmire. 
Érdekesen példázza ezt Wilder 
»Hosszú út- című színdarabja. A ki-
váló író ebben a művében a jelent, 
a múltat és a jövőt egyetlen idővé 
olvasztja össze. Filmes nyelven 
szólva, összevágja a három időfá-
zist. Főhőse ennek következtében 
egy rendkívül érdekes trükkfilm-
figura. Antrobus nem az Ember be-
nyomását kelti a nézőben, hanem 
egy ötletét. Bármit mond. bármit 
cselekszik, nem tud életre kelni, mi-
vel az. író a sok filmszerűség köze-
pette elfelejtett lelket lehelni belá. 
Antrobusnak egyszerűen nincs jel-
leme, csak általános tulajdonságok-
kal rendelkezik. 

A színpadnak nincsen szüksége 
vetíthető, megfordítható, montíroz-
ható csodákra. Ha a Cseresznyés-
kertben előttünk dőlnének ki Arka-
gyina cseresznyefái, vége lenne a 
varázsnak. A szimbólum addig ma-
rad meg a maga távoli finomságá-
ban és törékenységében a színpadon, 
amíg élesen meg nem jelenítem. Kü-
lönben a sirály a szemem előtt li-
bává válik. 

A film képi előnyének behozása a 
legnagyobb tévedés a modern drá-
mairodalomban. Azok a drámaírók, 
akik emberi problémák új értelme-
zése helyett a színpadot értelmezik 
újszerűen és automatizálni akarják, 
mint egy gyárat, magát a színhá-
zat semmisítik meg. Ezekben az 
erőszakoltan filmszerű drámákban 
a hős jelleme alig több, mint 
amennyit az ember egy bejelentő la-
pon árul el magából. Néhány adat 
éppen annyi, mint amennyire a hős-
nek szüksége van ahhoz, hogy a 
szerző szállodájában megszálljon. 

A film valójában nem erre tanítja 
a drámaírókat. A változatos szín-
helymegoldás tizedrangú kérdés. A 
modern film emberábrázolásban, a 
lélek több oldalú megvilágításában, 
valóságkeresésben, társadalmi ösz-
szefüggések megmutatásában, s nem 
utolsósorban műfaji változatosságá-
ban jár a mai drámairodalom előtt. 
Van tehát mit tanulni a filmtől. A 
színháznak újra meg kell tanulnia azt, 
amit a film egyszer már megtanult 
tőle. 

A filmművészet dramaturgiai elő-
nyét világosan mutatják az utóbbi 
évek sikeres kísérletei. Csaknem hi-
hetetlennek hangzik, de mégiscsak 
sikerült filmdrámai formába foglal-
ni olyan hatalmas epikai alkotáso-
kat is, mint a "Háború és béke-
vagy a -Csendes Don- Színpadon 
számtalanszor feldolgozott témák 
merész, új filmmegoldásokban szü-
lettek újjá, így a Trisztán és Izolda-
téma az "Örök visszatérés—ben, a 
Faust-téma az "Ördög szépségé-
ben. Közönséges újsághírből pat-
tant ki a "Róma 11 óra- cimű film-
alkotás, a brechti irónia és színpad 
hatását mutatja a "Csodagyerekek-
új filmstílusa. Kétszemélyes filmet 
mernek csinálni, mint "Az öreg ha-
lász és a tenger-, megszületett az 
egyszínhelyes film is, mint a "Tizen-
két dühös ember- filmváltozata. 
Egyszóval élet, regény, dráma, min-
den ihletője a filmnek. Oj irány-
zatok, új utak törnek előre, csaknem 
naponta érik az embert meglepe-
tések. 

Ehhez az érdekes és mozgalmas 
folyamathoz képest a színpadi drá-
ma csendesen szendereg. S az ok 
nem a film technikai előnyében 
van, hanem abban, hogy a színház-
ban kevesebb látszik az emberből, 
mint a filmen. Hová lett a jellem 
az új drámákból? Hol van a szín-
pad örök szenzációja? A fiatal vi-
lághírűek közül a legértékesebbek 
nem Pirandellóban, s nem a külső-
séges filmkultuszban keresik a meg-
oldást. A harmincéves John Osborne 
mestere Csehov, az ugyancsak har-
mincéves Friedrich Dürrenmatt a 
görög dráma ihletettje. Mind a ket-
ten tanultak a filmtől is, Osborne 
újszerű beállítást, modern szem-
szöget, Dürrenmatt ritmust, éles 
képváltást. És mind a ketten a való-
ság felfedezésének szenvedélyét. Os-
borne Jimmyjének kíméletlen ana-
lízise az angol társadalomról éppen 
olyan jó példa erre, mint Dürren-
matt Claire Zachanassianja. a pénz 
végzetszerűségét megtestesítő mil-
liomosnő. 

A film és a színpad nem ellensé-
gek. Versengésükben azonban min-
dig az van elöl, akinek zászlaján 
tarka és vad jelek helyett csupán az 
ember képmása lobog. 

GYÁRFÁS MIKLÓS 



S Z I G E T L A K Ó K 
Bevallom, ez a film annyira ki-

hozott a sodromból, hogy amikor 
megpróbálok beszámolni róla, mind-
untalan küzködnöm kell magammal: 
jaj, csak ne legyek túl szubjektív. 
Nem vagyok az izgalom és a drá-
mai feszültség megszállottja (lám, 
máris szubjektív hangokat penge-
tek — de ezzel épp a tárgyilagossá-
gomat akarom bizonyítani); az epi-
kát és a lírátt nagyon is filmre ter-
mettnek tartom, a tárgyak költé-
szetét meg igencsak szeretem a mo-
zivásznon; last but not least a re-
gényt illusztráló, az úgynevezett 
képesl. myv-filmeket is szívesen el-
nézege.em, ha la képek színesek, 
ügyesek, és az olvasmány hangula-
tát élesztgetik. Szóval, nem ragasz-
kodom feltétlenül sém az érdek-
lődéskeltés klasszikus hagyományai-
hoz, sem a modern montázstech-
nika csillogtatásához. Tőlem fél 
vagy legész századot is felölelhet a 
filmmese, s gz operatőr hosszan, rá-
érősen elidőzhet egy-egy lepkeháló, 
árnyék, folyó, gyufaskatulya, or-
gonabokor, szemránc, vagy lépkedő 
exkavátor képén; vele gyönyörkö-
döm, lustán, élvetegen — és feszül-

ten is, ha köziben nemcsak tudatom-
mal észlelem, űd idegeimmel is ér-
zékelem a kamera kép- és idójáték 
csodáját. Nem untatnak a kevésbé 
ötletes képbeállítások sem, ha ép-
kézláb a történet. Én elviselem a 
suta mesét is, ha jók a színészek . . . 
Töredelmesen bevallom: az „exo-
tikum" meg éppenséggel a gyen-
gém. Az idegen tájak varázsa levesz 
a lábamról, elgyengíti utazni vágyó, 
bűnös szívemet; én még a Tájfun 
Nagaszaki felettben is találtam 
j ó t . . . 

De hát isten és a filmátvevő bi-
zottság bocsásson meg . . . 

A Mokép oldalas, másfél oldalas 
tartalmi ismertetéseket szokott ki-
adni propagandistáinak és a kritiku-
soknak. Nem igényes írásművek 
ezek, igazán nem; csak arra valók, 
hogy az ember emlékezetébe idéz-
zék: miről is szól a film hogy s 

mint volt akkor, amikor telt-múlt 
az idő, a hős nagynénikéje átment a 
szomszédba, és aztán eltörött a heli-
kopter légcsavarja. Nos, ehhez az 
argentin filmhez képest az oldalas 
Mokép-tájékoztató idegkorbácsoló, 
fehér izzású dráma, csillogó költé-
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szet, elsőrangú irodalom. Már csak 
azért is, mert rövidebb . . . 

A tökéletes műalkotást és a töké-
letesen rossz „művészi produktu-
mot" egyaránt nehéz bírálni. A vi-
szonyítás, mérlegelés támpontjai 
mindkettőnél hiányoznak. Mármost 
ebben a filmben a negatív konge-
nialitás egészen döbbenetes ará-
nyú. , Minden egyformán rossz, 
sivár. 

A regényből készült forgatókönyv 
lapos és émelyítő közhelyhalmaz. 
Egy féligmeddig boszorkánynak né-
zett falusi lányról szól, akin, miután 
valami lakatlan szigetre kerül fele-
ségnek, bebizonyosodik, hogy az asz-
szony verve jó; ideig-óráig ugyan 
még ijesztgeti a menyét (amolyan 
cölöpházi Menderlay-asszony mód-
jára), de aztán azt is elunja, és de-
rék nagymama lesz belőle. A szimp-
la történet perifériáján egy német 
bevándorló is szerepel; bujkál, mert 
valami politikai gyilkosság miatt 
kellett hazájából elmenekülnie —, 
de aztán kiderül, hogy a meggyil-
kolt nem is hal meg, nincs semmi 

baj. Hogy ki ez az ember, és mit 
keres a történetben, nem lehessen 
tudni. Igaz: senkiről és semmiről se 
lehet tudni semmit. Ezek a sziget-
lakók nem sokat beszélnek, csak 
vadul kacagnak, ós a szemüket me-
resztgetik — amúgy délieschen. Még 
szerencse, hogy a gazdának maszkí-
rozott műkedvelő színész olykor ki-
jön cölöpháza tornácára, és elmond-
ja a közönségnek, milyen gondolat 
foglalkoztatja. így értesülünk arról 
a meglepő véleményről is, hogy fe-
lesége „ritka asszony: kifelé rideg, 
de befelé van szíve". 

Az ügyefogyott és avult romanti-
káért a modem vívmány, a narrá-
tor kárpótol. Amikor duzzad a fo-
lyó, elmondja, hogy duzzad, amikor 
apad a folyó, elmondja, hogy apad. 
Kommentál is, ilyen megrázóan: 
„És jól van ez így. Harc az élet." 

Ami a legcsodálatosabb: a kon-
genialitás szelleme még a magyar 
feliratokat is áthatja; tökéletesen 
illeszkednek az egész mű stílusá-
hoz. 

TELECDI POLGÁR ISTVÁN 



ÚJ UTAK KEHESÉSE A FILMMŰVÉSZETBEN 
— JEGYZETEK A CANNES-I FILMFESZTÍVÁLRÓL — 

amelyek a legtöbbet 
árulnak el a hősök érzé-
seiből és gondolataiból, 
amelyek a legszuggesz-
tívebb formában sugá-
rozzák a mű eszmeisé-
gét. A modern képszer-
kesztés és vágás épít a 
nézők képzeletére. 

A fesztiválon bemuta-
tott filmek nagyobb ré-
sze haladó eszmeiségű 
volt, beleértve azoknak 
a polgári országoknak a 
filmjeit is, amelyek esz-
meiség dolgában több-
nyire silány fércműveket 
dobnak a piacra. Mi en-
nek a főoka? A polgári 
film politikai, üzleti és 
művészi szempontok 
harcából születik. A kor 
1 egnagyobb művészeiben 
mégis a kor embereinek 
haladó vágyai és törek-
vései égnek, s a cannes-i 
fesztiválon — a legna-
gyobb nemzetközi film-
piacon — a szocialista 
filmművészet képviselői-
nek jelenlétében, a mű-
vészi közvélemény ellen-
őrzése alatt, holmi reak-
ciós fércmű nem számít-
hat sikerre. 

Persze, a silány esz-
meiségű árucikk erről a 
fesztiválról sem hiány-
zott, s elsősorban a víg-
játék műfajában jelent-
kezett. A filmvígjáték 
főútja az emberek jelle-
mében fellelhető gyen-
geségek gúnyolása, a kor 
visszásságainak nevetsé-
gessé tétele. Ha a film-
vígjáték erről az útról 
letér, akkor letér a mű-
vészet útjáról is. 

A svédek „Április kis-
asszony" című, látvá-
nyos, zenés filmvígjáté-
ka például a „Mesék az 
írógépről" című elnyűtt 

Az utóbbi esztendőben 
sok országban a film-
művészet válságba ju-
tott, ami a régi témák 
és formák untató ismé-
telgetésében jelentkezett. 

A válság másik oka 
az, hogy a rendezők jó-
része a technikára össz-
pontosította figyelmét s 
a filmekben a mese köl-
tőisége háttérbe szorul. 
Pedig költészet nélkül 
nincs művészet. A fesz-
tiválon azok a filmek 
arattak igazi sikert, ame-

lyeken az író és rendező 
alkotómunkája harmo-
nikus művészi szinté-
zisben jelentkezett, ahol 
a rendező az írót egyen-
rangú szerzőtársnak te-
kintette, nem utolsósor-
ban a képszerkesztésben 
is. 

Miben áll a képszer-
kesztés költészete? A 
film csak akkor költői, 
ha az alkotói a cselek-
mény ábrázolására meg-
szerkesztik azokat a ké-
peket és képsorokat, 

- A r u h a teszi az em-
b e r t - c ímű angol f i lm 



mű filmje, amely Stein-
beck „Érik a gyümölcs"-
éhez hasonló formában 
akarja megmutatni a 
szegényparasztok kiszol-
gáltatottságát; de a folk-
lór és a szociográfia túl-
tengése unalmassa teszi. 
A mexikói „La Cucarac-
ha" az első képétől az 
utolsóig a forradalmat 

A - S z ü l ő f ö l d - c imü szov-
je t f i lmből 

énekeli, de a szüntelen 
forradalomból nem de-
rül ki, hogy miért és ki 
ellen kel fel a nép. 

„A szülőföld" című 
szovjet film a mai szov-
jet társadalom egyik 
nagy emberi konfliktu-
sát jeleníti meg, a brüsz-
szeli fesztiválon díjat 
nyert Kulidjanov rende-
zésében. Egy fiatal lány, 
Tánya Moszkvában él 
nevelőszüleinél, harmó-
rvikus családi környezet-
ben, amikor kiderül, 
hogy édesanyja kolhoz-
paraszt egy kicsiny fa-
luban. A film annak az 
átváltoztatásnak az áb-
rázolása, ami Tánya lel-
kében végbemegy, amíg 
az új környezetet elfo-
gadja. Sok rés: A meg-
győző művészi megjele-
nítése mellett a film al-

témát elevenítette meg. 
Az angolok vígjátéka a 
„Ruha teszi az embert" 
arról kedélyeskedik, 
hogy egy apa a bűncse-
lekmények sorozatát 
azért követi el, hogy a 
fiát taníttathassa. A hol-
landok két kisvárosi ze-
nekar versengéséről szó-
ló filmvígjátéka pedig 
úgy gúnyol ki jellembeli 
fogyatékosságokat, hogy 
elszakítja azokat a kor 
problémáitól. Csak a te-
herautókról állapítjuk 
meg, hogy a történet a 
két világháború közötti 
időkben játszódhat. 

Amit az „Április kis-
asszony" jelent vígjáték-
ban, azt valósítja meg az 
Egyesült Államok film-
je, „Az éjszaka közepén" 
drámában. Bizonygatja, 
hogy az öregedő gazdag 
ember boldóg lehet a 
fiatal, csinos, szegény 
nővel. Ezen az eszmeisé-
gen még Frederick 
March és Kim Novak 
nagyszerű színészi játé-
ka sem segít. 

Láttunk filmeket, 
amelyek haladó szándé-
kát elhomályosítja a 
megvalósítás formai 
gyengesége. Ilyen volt az 
argentinok „Zafra" cí-

Trnlu -Szentivánéji 
álom- cimü alkotáiából 



Francisco Rabal a -Naza-
rln—ban 

kotói úgy könnyítették 
meg feladatuk megoldá-
sát, hogy Moszkvából 
csak kevés csábítót lá-
tunk, míg a patakparti 
kis falu csupa virágos 
napfényben fürdő rét és 
mező. Tánya túlságosan 
gyorsan beletanul a me-
zei munkába és hamar 
átvészeli szerelmi csaló-
dását is. 

Ami a nagydíj nyerte-
sét, a fiatal francia ren-
dezőnek, Marcel Camus-
nek művét a „Néger 
Orpheus"-t illeti, a görög 
mithológiából ismert tör-
ténet Rio de Janeiro-
ban, egy karnevál alkal-
mával, mai modern kör-
nyezetben játszódik. Itt 
találkozik Orpheus, a 
néger villamosvezető a 
városba érkező Eurydi-
kével, s a film éppúgy a 
szerelem és a halál köl-
tészete, mint az eredeti 
történet. A szerelem lí-
rája, a karnevál forga-
taga, a montázsok szim-
fóniája, a virtuóz tech-
nika, a hősök lelki rez-
dülésének kifejezése és a 
tömegek özönlése, a tra-
gédia felépítése a boldog 
szerelemtől a halálig, a 
legfejlettebb művészi 
eszközökkel történik. El-
hisszük, hogy az igaz 
szerelemről szóló dal ké-
pes felkelteni a napot. 

A bolgárok és a Né-
met Demokratikus Köz-
társaság „Csillagok" cí-
mű közös filmje Konrád 
Wolf rendezésében, tó-
mában hozott újat. Ar-
ról szól, hogy a II. világ-
háborúban egy német 
katonát egy Auschwitz 
felé haladó zsidó lány 
szerelme hogyan emel az 

Orson Welles, s -Kénysze r -
című amer ika i film fősze-

replője 



kói rendező filmjén, a 
Názáreti-m, aki most egy 
külvárosi myomortanya 
lelkészeként szenvedé-
lyesen szereti hivatását. 
A jézusi eszmék követ-
kezetes vállalésa miatt 
azonban el kell hagynia 
a várost és két prosti-
tuálttal végigjár ja a mai 
mexikói élet kálváriáját. 
A körülmények a meg-
alkuvás felé szorítanák, 
de a Názáreti megmarad 
igaz embernek. 

A fesztiválon számom-
ra a legnagyobb művé-
szi élményt az angol 
Jack Clayton filmje, a 
"Szoba a tetőn- jelentet-
te. Szinte Stendhal „Vö-
rös és Fekete" című re-
gényének hősei jelennek 
meg előttünk mai angol 
környezetben. A főszere-
pet Simoné Signorét ala-
kítja, akit méltán tün-
tettek ki a legjobb film-
színésznői alakítás dijá-
val. Ez a francia színész-

embertelenségből az em- „Akinek meg kell hal- nő a negyvenes években 
berségbe. Bebizonyítja, nia" című filmremeké- főképp az éjszakai lá-
hogy a mély emberi ér- ben egy görög falucská- nyok különböző típusai-
zések képesek arra, hogy ba viszi Jézust, a török nak alakításával tünt fel, 
egy álmodozó, a cselek- megszállás alatti idők- de igazi nagy sikerét a 
véstől húzódozó széplel- ben. Ez a hatás érződik párizsi Sarah-Bernhardt 
ket a forradalmárok kö- Luis Bűnnel, híres mexi- Színházban Miller Art-
zé vezessen. 

Mind a film művészei, Emanue l* Ríva é« Et j i Okada , a "Hi ros ima , szerei-
mind a fesztivál közön- m e m . . c í m ű f r a n c i a f i lmben 
sége előtt páratlan si-
kert aratott a csehszlo-
vákok bábfilmje, Trnka 
alkotása, a „Szentiván-
éji ólom". Ennyi képző-
művészeti remeket, eny-
nyi lirót, humort, bájos 
játékosságot élő szerep-
lőkkel nem ls lehet te-
remteni. 

Ml lenne Jézus Krisz-
tus sorsa, ha ma élne és 
tanítana? Sok író képze-
letét mozgatta már meg 
ez a téma. Dosztojevsz-
kij egy spanyol inkvizl-
torral állítja szembe a 
Mestert, aki az egyház 
érdekében és nevében 
megégetteti. Dassin 



hur „Salemi boszorká- cselédlány-t — Giulietta „Édes Anna" hűvös fo-
nyok' című szindarabjá- Masina alakítja — rábe- garftatásának mi volt az 
ban aratta, ferjének, szél a könnyű életre, oka. A képszerkesztés és 
Yves Montandnak az ol- Amikor azonban a sí- a vágás konzervatívnak 
dalán. Kevés mozgással, rénkozó, ártatlan leány tűnt ebben a verseny-
majdnem kizárólag belső tökéletesen megváltozva ben. A film nem bízik 
eszközökkel ábrázol. A visszatáncol a bfcrtönbe, eléggé a néző képzeleté-
legbonyolultabb érzése- Anna Magnani a fejéhez ben, sokat magyaráz 
ket is ki tudja fejezni kap: ezt én nem akar- Legnagyobb hibája Me-
arcának rezdülésével, tam, ezt nem én csinál- zei Mária alakításának 
szemének villanásával, tam. Dühöngeni kezd és rendezői felfogása. Ez az 
ujjainak mozdulásával, megutálja a börtön vilá- asszony nem hisz a fii-
tekintetének változása- gát, amit azelőtt szere- men a saját cselekede-

tett. teinek igazságában és 
Ezen a fesztiválon Si- Színben, díszletben, jogosságában, hanem 

mone Signoret-val csak képszerkesztésben, vá- szüntelenül ezt harsog-
Anna Magnani tudott gásban a legmoderneb- ja: gyűlöljetek, mert go-
versenyezni a Pokol a bet a japánok hozták, a nosz vagyok. ' A nézők 
városban című olasz „Fehér gém" című film- azonban egy hős jelle-
filmben. ö a börtön ko- jükkel. Kár, hogy a tör- mét az egész film művé-
ronázatlan császárnője, ténet szentimentalizmu- szi szövevényéből ítélik 
Itt érzi magát igazán jól. sa az európai néző szá- meg. Ezt a tanulságot a 
De maradt-e benne mára már elavult. magunk számára a can-
mégis valami értékes Keresnünk kell a fele- nes-i fesztiválból le kell 
emberi érzés? Erre felel letet arra a kérdésre is, vonnunk, 
a film. Egy ártatlanul hogy az utóbbi idő leg-
börtönbe került fiatal jobb magyar filmje, az E. KOVÁCS KÁLMÁN 

A C A N N E S - I F I L M F E S Z T I V Á L N Y E R T E S E I 
A nagydi ja t a Néger Orpheus c ímű f rancia film nyerte , amelynek Marpessa 

Dawn, fiatal kreol filmszínésznő a főszereplője. A film Rio de Jane l róban ké-
szült. rendezője Marcel Camus. 

A legjobb filmvígjáték d í já t a Polycarpo című olasz film, a nemzetközi dí ja t 
a Nazarin c ímű mexlcói film, a különleges el ismerést a Sirasagí c ímű j a p á n 

I f i lm nyer te el. 
A rövidf i lmek nagydí já t az Itt nem repülnek pillangók című csehszlovák 

f i lmnek (rendezője Niro Bernac) í tél ték oda. Ugyanebben a ka tegór iában a zsürl 
különleges dí já t az Egy aranyhal története című f rancia film nyer te el. 

A legjobb női főszereplő dí jával Simoné Signorét f r anc ia színésznőt tünte t -
ték ki a Szoba a tetőn c ímű angol film főszerepéér t . A legjobb fér f i főszereplő 
d í j á t megosztották a Kényszer című amer ika i film főszereplői, Orson Welles, 
Bradford Dillman és Dean Stockwell között. 

A legjobb rendező d í já t a f ranc ia Francois Truffaut nyer te el A négyszáz 
ütés c ímű filmjéért. 

PÁ LYÁZAT 
A FILMSZAKSZERVEZET BALÁZS BÉLA STÚDIÓJA pályázatot hir-

det olyan 15—20 perces rövidfilm-novellára, amelyek a falusi termelőszövet-
kezeti élettel kapcsolatosak. Beküldhető röviden leírt ötlet is. 

A munkák díjazása az értékelésnek megfelelően történik. Megvalósítás 
eietén a szokásos honorárium is jár. 

Határidő: 1959. június 10. 
Cím: Filmszakszervezet Balázs Béla Stúdiója, Budapest, VI., Gorkij fa-

sor 38. 
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S p e n c e r T r a c y az U t o l s ó 
b ú r r a c í m ű f i l m b e n 

S p e n c e r T r a c y és E d w a r d 
B r o p h y 

AZ UTOLSÓ 
HURRA 
Spencer Tracy 
legújabb filmje 

Az idősebb generáció 
nehezen veszi tudomásul, 
hogy ideje lejárt, meg-
öregedett s helyét át kell 
adni a fiatalságnak. Er-
ről szól Edwin O'Connor 
két évvel ezelőtt megje-
lent regénye, amelyből 
most filmet készítettek. 
Címe: Az utolsó hurra. 
A film főszereplője Spen-
cer Tracy, akinek ez már 
a második filmje, amely-
ben nagyon öreg embert 
játszik. Az első a 
Hemingway film: Az 
öreg halász és a tenger. 
Az Utolsó hurró-ban 
Spencer Tracy egy New-
England-i kisváros pol-
gármesterét alakítja. 
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