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KOMOLYÁN A VÍGJÁTÉKRÓL 
BESZÉLGETÉS PALÁSTHY GYÖRGGYEL 

— Először is egy személyes kér-
dést. Hogyan jut egy pályája kezde-
tén levő művész arra a felismerésre, 
hogy a különböző filmmüfajok kö-
zül a vígjáték felel meg leginkább 
képességeinek? 

— A tapasztalat lassacskán ráve-
zeti. Gyermekkoromban mindenki 
azt hitte rólam, hogy bohóc leszek. 
Az élet jelenségeinek mindig a gro-
teszk, a komikus oldalát veszem ész-
re. A drámai és vígjátéki helyzetek 
között pedig sokszor csak hajszálnyi 
különbség van. Egy egészen kicsi 
mozzanat elég ahhoz, hogy teljesen 
más műfajban és atmoszférában 
folytatódjék a történet. 

— Mitől válik egy jelenet vígjáté-
kivá? 

— Ez véleményem szerint elsősor-
ban szemlélet (kérdése. Chaplin 
»Aranyláz-"-ában éjszaka a vihar a 
szakadék szélére sodorja a házat. 
Csak egy kis billenés és a mélységbe 
zuhan lakóival együtt. Vésztjóslóan 
drámai pillanat. És mégis kacagunk 
rajta, mert attól függően hintázik a 
ház, hogy Chaplin — aki mindeairől 
mit sem tud — a szoba melyik olda-
lára megy ólt. Itt a szituáció a szó ki-
mondott értelmében a szakadék szé-
lén táncol. Gyakran megesik, hogy a 
drámai és vígjátéki helyzetet csu-
pán az időtartam különbözteti meg 
egymástól. Valaki megy fel a ha-
todik emeletre. Megy, megy, egyre 
csalk megy. Egy (ideiig növekszik a fe-
szültség. De az illető még mindig 
csak megy. Ekkor a feszültség át-
billen ,a holtponton, és kitör a ne-
vetés. A kellő időben abba nem 
hagyott jelenetek miatt rengeteg 
filmdráma is nevetésbe fullad, noha 
semmiféle kómiteus élem nem keve-
redett bele. 

— Mennyi ebben a néző része? 
— A néző az élet minden lehetsé-

ges helyzetét megjárta, tapasztalata 
az, amely sok más esetben is humo-
ros vagy komoly töltésűvé változtat-
hatja ugyanazt az eseményt. Szeret-
nék elmondani erre egy példát. Az 

-Alba Regis-* című filmben szovjet 
katonák összeszedik és a parancs-
nokságra viszik a város legjelentéke-
nyebb embereit, hogy bevonják őket 
az élet újraindításába. A fasiszta 
propaganda elterjesztette, hogy az 
oroszok mindenkit kivégeznek. Mi-
kor az egyik szovjet tiszt azt mond-
ja: -Álljanak a fal mellé!-" A cso-
port egyik tagja felemeli a két ke-
zét. A nézőtéren kitört a nevetés. 
Ugyanezen a jeleneten lö44-ben 
nem valószínű, hogy nevettek volna. 
De nem jutna eszébe senkinek a 
nevetés, ha a filmben német tiszt 
adná ki ezt a parancsot. 

— Ügy vettem ki szavaiból, hogy 
a humor forrását legszívesebben a 
reális és nem kifejezetten komikus 
jelenségek körében keresi. Van en-
nek következménye a témaválasz-
tásra is? 

— Okvetlenül. Szerintem a vígjá-
ték középpontjában éppen olyan ko-
moly problémának kell állnia, mint 
a filmdrámáéban. A különbség a 
feldolgozás módjában van. Csakis 
ezekkel érdemes foglalkozni. Ha ke-
zembe veszek egy újságot, először az 
első oldalt olvasom el, és csak utol-
jára az apróhirdetéseket. Az első ol-
dal az élet fontos kérdéseivel foglal-
kozik, és én ezekről szeretnék filmet 
csinálni. Vígjátékot? Igen, vígjáté-
kot, bármennyire bizarrul hangzik. 
A vígjáték éppen annyira hathatós 
fegyver a fejlődésért vívott küzde-
lemben, mint a tragédia. Sajnos, ná-
lunk kialakult egy közszellem, mely 
szerint állítólag vannak olyan dol-
gok, amelyek nem humorosak, és 
amelyekkel nem szabad tréfálni. 
Ilyenek: a szocializmus építése, a 
béke védelme, az osztályharc, a le-
szerelés stb. Éppen azok a problé-
mák, melyek az embereket a leg-
jobban izgatják. Természetesen, 
ezek önmagukban nem humoros dol-
gok, ezek — életkérdések. De miért 
ne járulhatna hozzá az életkérdések 
megoldásához egy vígjáték? 



— Amint látom, elérkeztünk a 
filmvígjáték hazai problémáihoz. 

— Hét igen. Minden út Rómába 
vezet. A vígjáték legtöbb problé-
mája nálunik egy különös para-
doxonból táplálkozik. >Ez pedig a 
vígjáték jelentőségének lebecsülése 
és túlbecsülése egyszerre. A lebecsü-
lése: mint mondtam, nem hiszik, 
hogy egy jó komédia is segítheti a 
békeharcot. A túlbecsülése: Matek 
Károly évekkel ezelőtt rendezett egy 
filmburleszket -Képzett beteg- cím-
mel. Az SZTK-ban a táppénzcsaló 
belebújt egy tűzoltó egyenruhába, 
hogy abban meneküljön. Természe-
tesen tiltakozott a Tűzoltóság, hogy 
az ő egyenruhájukat ilyen nevetsé-
ges és alantas helyzetben szerepel-
tessék. Az ilyen példák tucatjait le-
hetne felsorolni. 

Pirjev nyilatkozta egy szovjet fo-
lyóiratban néhány éve: nagyon nagy 
gondban^ van, inert nem tudja, tulaj-
donképpen miről lehet vígjátékot 
készíteni. A bányászokról nem le-
het, mert ők a sztahanovisták, a kol-
hozparasztokról nem lehet, mert ők 
a szocialista mezőgazdaság megte-
remtői, a hadseregről nem lehet, 
mert ők védik a 'békét, végered-
ményben senkiről sem lehet, mert 
mindenki megsértődik. De ha egy 
vígjáték csupa megbízható, komoly 
emberről s2ól, mi lesz abban mulat-
ságos? A vígjáték csak a hibákat 
teheti nevetségessé, leleplez, osto-
roz,. kigúnyolja a korszerűtlenséget. 

— Hevesi Sándor szerint a vígjá-
ték paradoxona, hogy minden igazi 
vígjáték a lelke legmélyén és legva-
lódibb értelme szerint: szomorú, 
vagy keserű. A bohózatnak a móka 
öncél, — a vígjátéknak csak eszköz, 
a bohózat játék, a vígjáték kritika. 
A nagy vígjátékírók, Arisztopha-
nésztől kezdve Moliére-ig és Gogolig, 
mind nagy pesszimisták voltak. 

— Lehet, die ezt a jelenséget a kor 
és a társadalom összefüggésében 
kell nézni. A mi társadalmunk alap-
vetően optimista .tendenciát mutat, 
mert korszerű és progresszív társa-
dalom és mindén korszerűség és 
progresszivitás szükségképpen opti-
mista. Én például akkor határoztam 

el magam végképp, hogy vígjátékot 
fogok rendezni, mikor először lát-
tam a "Biciklitolvajok—at. 'Nagyon 
megrázott. Arra gondoltam, hogy ha 
ilyen művészi erővel lehet egy tár-
sadalom váriságált, hanyaitiását ábrá-
zolni, miért ne (lehetne ugyanígy, egy 
másik társadalom magáitól értetődő 
optimizmusát? 

Egyébként szeretnék egy megjegy-
zést fűzni a vígjáték és bohózat 
előbbi szembeállításához. Ezek mes-
terséges kategóriák. Minden jelen-
ség, legyen az bármilyen kicsiny, le-
leplező erővel bírhalt. Nem tudunk 
olyan kérdéshez nyúlni, amely ön-
magában nem igaz, persze mindent 
lehet nem igazul ábrázolni. A víg-
játék, burleszk, bohózat, szatíra csak 
előadásmódjában különbözik egy-
mástól, a tartalmat ez nem érinti. A 
súlyemelésben is van pehely-, lep-
ke-, könnyű-, közép- és nehézsúly. 
Ki mondáná, hogy Veress Győző 
rosszabb sportoló, mint egy nehéz-
súlyú bajnok, azért, mert ő csak kö-
zépsúlyú? 

Ezek a megkülönböztetések nem-
csak a vígjátéki műfajokon belül ér-
vényesek, hanem a vígjáték és film-
dráma viszonylatában is. Lényege-
sen nagyobb becsülete van nálunk 
egy rossz drámának, .minit egy 
jó vígjátéknek. A vígjáték fontos-
ságát elméletben mindenki elis-
meri, de amikor elkészül egy forga-
tókönyv, megállapítják, hogy ez még 
nem Hamlet, tehát várjunk vele. 
Jellemző például, hogy vígjátékért 
még senki sem kapott Kossuth-dí-
jat. A francia filmrendezők közül 
René Clair-t- választották meg az 
Akadémia tagjai sorába. 

— Azt hiszem, a vígjáték problé-
mái sok esetben megegyeznek a ma-
gyar film általános problémáival. 

— A forgatókönyv elfogadásának 
kérdésében például feltétlenül. A 
"Mindenki ártatlan- című filmem 
forgatókönyvét visszaadták azzal, 
hogy nem elég mulatságos. Erre be-
leírtunk a bal oldalra néhány szóvic-
cet, a dialógusok és a szituációk — 
vagyis ami a filmen megvalósul — 
változatlanok maradtak. Most ugyan-
ezt a forgatókönyvet elfogadták. 

— Von valami határozott elkép-



Zelése, milyenfajta vígjátékot sze-
retne csinálni? 

— Egyetlen pontra szeretnék épí-
teni: a nézők reális érzékére. A hely-
zetekben keresem a komikum for-
rását, nem a kellékekben. A pala-
csintasütő, a rozoga autó, a habos-
torta nagyon nagy szolgálatot tettek 
a filmvígjátéknak, a múzeumban 
előkelő vitrinben van a helyük. Ah-
hoz, hogy pontosan tudjam, mit 
akarok, előbb el kell sajátítanom a 
mesterségbeli tudást, hogy tisztában 
legyek a hatáskeltés lehetőségeivel. 

— Véleménye szerint továbbfej-
leszthető-e a filmburleszk műfaja, 
vagy lezárult a némafilm korszaká-
val? 

— A filmburleszk műfaji jelleg-
zetességei a némafilm talajéból nőt-
tek ki. Az élőbeszéd, a hanghatások 
hiányában mindent a látvánnyal 
kellett kifejeznie. Elsődlegessé vált 
a tárgyak szerepe, az élet jelensé-
geit többnyire csak az ember és a 
tárgyak viszonyában tudta megra-
gadni. A tárgy mindig jelkép is volt 
egyben. A konfliktus, legtöbbször a 
hős és a tárgyi világ közötti ellent-
mondásból adódott. A tárgy önálló 
életre kelt, elszabadult, s az ember-
nek vissza kellett nyernie az ural-
mát felette. Gondoljunk csak Chap-
lin -Modern idők«-jének megvadult 
etetőgépére. De a figurák megválasz-
tásában is elsősorban a képi megje-
lenésnek jutott a legfontosabb sze-
rep. A rendőrök és a betörők min-
dig hatalmas, jól megtermett fickók 
voltak — és mindig legyőzték őket. 
A filmburleszk kialakult nyelvét fő-
leg technikai fogyatékosságának kö-
szönhette, annak az erőfeszítésnek, 
hogy képes legyen mindent kifejez-
ni pusztán a képpel. A hangosfilm 
megjelenésével azonban, ennek az 
erőfeszítésnek mór nem volt semmi 
értelme. A némafilm jelképrendsze-
re elavult, feleslegessé vált. A film-
burleszk műfaja Idejét múlta, és 
nem hiszem, hogy valaha is fel ío® 
támadni haló poraiból. 

— Mégis — a kegyelet szavain túl 
—, a filmburleszkek bizonyára na-
gyon sok tanulságot tartogatnak a 
mai vígjáték számára is? 

— Kimeríthetetlenül sokat. Az 
utóbbi időben alkalmam volt ismét 

végignézni a régi filmburleszkek 
színe-javét. Talán a legmegraga-
dóbb tanulságot az a hihetetlen kö-
vetkezetesség jelentette számomra, 
amellyel a komédiái stílust a leg-
utolsó pillanatig is tartani tudták. 
Ebben a tekintetben sohasem ismer-
tek megalkuvást. Nem létezik egyet-
len pillanat, amelyben a burleszk 
sajátos világa megtörne. A filmbur-
leszkek hagyománya azonban nem-
csak tanulságokkal szolgál, de igen 
nagy tehertételt is jelent a mai víg-
játékrendező számára. -A meztelen 
diplomata* című filmemben például 
szerepel egy verekedés a bárban. 
Amióta filmgyártás van a világon, 
annyi ezer verekedést rendeztek 
már, hogy nemigen hiszem, létezik 
olyan gag, amelyet előttem ki ne ta-
láltak volna. Mitévő legyek? Kény-
telen vagyok ismételni, tudatosan, 
vagy öntudatlanul. Persze, az alap-
helyzet, a háttér mindig más és más, 
és ezért végeredményben nincs 
olyan nagy jelentősége ennek a kér-
désnek. 

— Ha már a gagnél tartunk — a 
filmburleszk után amely a *tisz-
ta pap* műfaja volt — megőrzi-e to-
vábbra is szerepét a vígjátékokban? 

— Minden bizonnyal, azzal a kü-
lönbséggel, hogy ma már csak a hu-
moros hatások lehetőségét növelik 
és nem jelentik kizárólagosságát. 

— Éppen az utóbbi időben látott 
napvilágot a sajtóban az a nézet, 
mely szerint a magyar filmvígjáték-
gyártás megreformálásának elen-
gedhetetlen feltétele a gag-men 
rendszer bevezetése, hollywoodi 
mintára. Véleménye szerint alkal-
mazható ez a módszer a kommersz-
vigjátékokon kívül is? Hiszen a ne-
mes fajtájú gag mindig személyi-
séghez kötött. 

— Nemcsak hogy alkalmazható-
nak tartom, de a magam gyakorla-
tában alkalmazom is. A gag, termé-
szeténél fogva, általában nem része 
közvetlenül a cselekménynek, kilép 
az akcióból és az időből. Ezért kép-
zelhető el az idegen ötletek felhasz-
nálása, természetesen csak azoké, 
amelyek beleilleszkednek a rende-
ző saját hangvételébe. 

— Napjaink vígjáték-irányzatai 
közül melyiket találja a legrokon-
szenvesebbnek? 



— Moszkvában láttam a fesztivá-
lon egy ol!asz vfgtjáitékot, "Mindenki 
haza!-«, ez volt a címe. Commencini 
rendezte. Különös film volt; az egyik 
kockáján 'kacagtak, a következőn zo-
kogtak a nézők. Azon a napon ját-
szódik a cselekmény, amelyiken az 
olasz kormány szembefordult a né-
metekkel. Mialatt az egyik olasz szá-
zad kint gyakorlatozik a mezőn — 
történik a fordulat. Visszatérve, azon 
veszik észre magukat, hogy lőnek 
rájuki a laktanyájukból. Visszalő-
nek — de hogy valójában mi van, 
fogalmuk sincs. A hadnagy bemegy 
a szembelevő eszpresszóba és tele-
fonon felhívja ezredesét utasításért. 
Megkapják a parancsot: menjen 
mindenki haza! Felkerekednek, el-
indulnak hazafelé és lassacskán 
megvilágosodik; előttük a helyzet. 
A film a hazafelé való utat eleveníti 
meg, megrázó és nevetséges szituá-
ciók követik egymást, kivégzések, 
bombatámadások, a maguk reális 
szörnyűségében megjelenítve, de a 
kövieftkező pillanatban a groteszk 
jelenetek ellenállhatatlan nevetést 
fakasztanak. Mint ahorvan ezt maiga 
az élet is gyakran produkálja. A tra-
gikus és groteszk elemeknek ez a 
keverése, nagyon megragadott. 

Rokonszenvesnek találom az an-
gol vígjátékok stílusát, ezek közül 
különösen kedvelem az "Ordító 
egér-", »A pillanat embere-", és a 
"•Diplomácia, óh!« című filmeket. 

— Mi a véleménye Tátiról, mint 
a modern vígjáték egyik legérdeke-
sebb egyéniségéről? 

— Be kell vallanom, nem nagyon 
szeretem filmjeit. Túlságosan laza 
a szerkezetük, nem adnak többet, 
mint gagek sorozatát. A vígjáték 
számomra ott kezdődik, amikor lá-
tok benne valami progresszivitásra 
való törekvést. 

— Nem hiszem, hogy ez hiányoz-
na Tati műveiből. 

— Szerintem hiányzik. Voltak, 
akik kikiáltották új Chaplinnek. De 
milyen különbség van Chaplin és 
közötte! Chaplin mindig törekszik 
valamire filmjében, valamit elkezd 
és így vagy úgy, de befejez. Hulot úr 
teljesen passzív, a vfilá-g kcrtilötte 
tőle teljesen függetlenül létezik. Tati 

ezzel maga is tisztában van, egyik 
újságnyilatkozatában az alábbi pél-
dát mondta el. 

A "Hulot úr vakációjáéban van 
egy jelenet, amikor Hulot úr rozoga 
autója éppen a temető előtt mondja 
fel a szolgálatot. Mialatt a csomag-
tartóban a kurblit keresi, a tartalék 
gumibelső a földre pottyan, rára-
gadnak a falevelek és azonnyomban 
halotti koszorú változik belőle. A 
temetési szertartás rendezője azt hi-
szi, hogy Hulot úr a koszorút hozta 
és köszönettel átveszi tőle. Hulot úr 
maga nem tett semmit', a körülmé-
nyek váltak komikussá. Ha Chaplin 
kerülne az én hősöm helyzetébe, 
rögtön felismerné a szituáció lehetet-
lenségét, hogy egy temetést megza-
vart autójával. Kinyitná a csomag-
tartót, 'kivenné belőle aiz autógumit, 
és sajátmaga ragasztaná rá a levele-
ket és a temetési szertartás rende-
zője ezt a "koszorút" venné át ugyan-
olyan módon. A nézők erre azt mon-
danák: Chaplin megint nagyszerű 
volt, remekül feltalálta magát. De 
Hulot úrra nem mondanak ilyesmit, 
ő csak jelen van az eseményekben. 

— Igaz, de éppen ez Tati művészi 
felfogásának lényege. 0 megfordít-
ja a komédia alapállását. Chaplin-
nél maga a figura komédiái inven-
ciójú, Hulot úrban semmi komikus 
mncs, pontosan olyan, mint a sok ezer 
többi Hulot úr — a körülötte létező 
világ a komikus. Tatinak szerintem 
épp az az érdeme, hogy meg akarja 
újítani a vígjátékot. 

— A vígjáték megújulása, elisme-
rem — éppen úgy, mint a film többi 
műfajának esetében — elképzelhe-
tetlen új módszerek kutatása nél-
kül. Az utóbbi években a film sok 
felfedezést tett. Érdemes lenne el-
gondolkozni azon, hogy az újdonsá-
gok közül melyiket lehetne komé-
diák megalkotásánál is hasznosíta-
ni. A dokumentumszerűség, a pilla-
nat ellesésének módszere például 
egészen bizonyos, rendkívül sok víg-
játéki hatást szolgálhatna. 

LÉTAY VERA 
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~Oh, hogy vágyom egy kis 
normális emberi lelkesedésre. Csak 
egy kis lelkesedésre — semmi más 
nem kellene .. 

(John Osborne: 
Nézz vissza haraggal) 

Néhány évvel ezelőtt szakadt, ki 
először ez a kiáltás, a dühöngő fia-
talokból, a szinte alig körülírható, 
sistergő gyűlölet és lázadó szenve-
dély mélyéről, a "rossz kor« elleni 
kétségbeesett titltakozásként, mely 
nem adott eszményedet, hitet és lel-
kesedést Tony Richardson egyik 
központi alakja volt e haragos ifjak 
körének. <5 mutatta be Londonban 
Osborne darabjait, majd saját tár-
sulatával színre vitte Shelagh De-
lanay, John Ardén, Arnold Weaker 
műveit, pénzt teremtett a független 
filmvállalkozáshoz, légkört, hogy 
megadja az alkotóerők szabadságát. 
Egy új írónemzedék tört fel hirte-
len, akik számóra Tony Richardson 

színpadot, életet adott. Fáradhatat-
lan volt és sokoldalú. 

Ma önálló cége van, a Woodfall 
Ltd. A kapu felett kis fekete tálbla: 
Tony Richardson és John Osborne 
neve rajta. Szobája mint egy mo-
dern színházi díszlet: hatalmas író-
asztala az egyetlen bútordarab a 
szobában, amely mögött kissé ha-
nyag kényelemmel ül. Richardson 
sápadt, sovány, hosszúra nyúlt fia-
talember, sötét hajjal, nyugtalan te-
kintettel. Ami feltűnik, az gesztu-
sainak élénk, kifejező játéka Az 
önkifejezésnek ez a gátlástalansága 
elég szokatlan az angol életben. 

A kötelező életrajzi adatokon ha-
mar túlesünk: Yorkshire-ben szüle-
tett, 1928-ban, Oxfordban tanult an-
gol irodalmat. Kritikákat, tanulmá-
nyokat ír a Sight and Sound-ban, s 
végre, 19ő4-ben, a Royal Court 
Theatre rendezője lesz. 1956 hozza 
az első, kirobbanó sikert, John Os-



borne: Nézz vissza haraggal című 
drámáját rendezi. 

Érdékes, hogy a megfilmesítés 
terve csak három év múlva merül 
fel benne — 1959-ben készül el a 
Nézz vissza haraggal filmváltozata 

•— pedig, mint mondja, a film tu-
lajdonképpen a színháznál Is jobban 
izgatta. De tisztában volt azzal, 
hogy a filmen az önállóság, a saját 
világ kifejezésének lehetősége sok-
kal nehezebb, mondhatni, remény-
telenebb — megpróbált tehát türe-
lemmel lenni addig amíg maga te-
remtheti meg a szükséges feltétele-
ket. Első kisfilmjét is -független-
ként*, az Angol Filmintézet Kísér-
leti Alapjából készíti, Karel Reisz-
szel együtt, -Momma, Don't Allow* 
(-Mama, ne engedd*) címen, majd 
a -Nézz vissza haraggal—t már sa-
ját erejéből, maga finanszírozza. 

E körülmények megteremtése 
nem kevés erőfeszítést követelt. 

— Meg kell vallanom, — mondja, 
— hogy gyűlölöm az operatív mun-
kát, de ha azt akarom, hogy olyan 
légkörben dolgozhassak, amely az 
alkotómunkának kedvez, akkor ma-
gamnak kell csinálni mindent. Sen-
ki sem teremti meg a szükséges at-
moszférát, ha magunk nem törő-
dünk vele. A munkának ez az össz-
pontosítása, ha iszonyúan terhes is 
néha, megadja azt a jóleső érzést, 

hogy az egész az én kezem erejé-
ből születik, mindenért ón vagyok 
felelős — a mű egészében megvaló-
sulhatok, anélkül, hogy felesleges, 
idegen motívumok állnának közém 
és az alkotás közé. És ez számomra 
különösen fontos. Az a fajta rendéző 
vagyok, aki szüntelenül improvizál. 
Az élet, a környező világ, a mindig 
változó motívumok impresszionál-
nak, ritkán van eleve elhatározott, a 
priori elképzelésem. Ez pedig a nor-
mál filmgyártásban nem igen va-
lósítható meg. Az intuíció kivárása 
vagy kiélése kevesek joga és üdve. S 
ha a magam ura lehetek, legfeljebb 
magammal kell vitába szállnom, a 
magam kárára kell tétováznom vagy 
változtatnom — a gyártási fegyelem 
minden zavaró megkötése nélkül. 

Most elhallgat egy pillanatra: 
— Tulajdonképpen nem is szere-

tek nyilatkozni, művészetemről be-
szélni — teszi hozzá magyarázólag. 
— Amit mondani szeretnék, azt a 
műveknek kell kifejezni, legyenek 
azok elokvensek, és ne az efféle ön-
igazolások, -lábjegyzetek*. Aztán 
meg amúgy sem vagyok intellek-
tuális típus, a hideg ész és csiszolt 
szavak embere. Illetve, hogy ponto-
sabban fejezzém ki magam: szeret-
ném legyőzni azt, hogy intellektuá-
lis legyek. 

Árulkodó, döntő ponthoz érkezi-
tünk. Richardson egész alkatával, 
művészi hitvallásával, mélyen ösz-
szefügg ez a kia helyesbítés. Az in-
tellektuális tartás — úgy tűnik — 
e nemzedék számára messzemenően 
gyanús, mert már a (kászámítottság-
gal, szenvtelenséggel, gőggel rokon, 
s nem tartozik-e mindez a sznobiz-
mus gyűlölt kelléktárához, a mág-
lyára való holmik közé? Hogyan vol-
na is összeegyeztethető a mélyből 
feltörő indulatok szabadjára eresz-
tése, az ösztönök természetes láza-
dása, a fegyelem, okosság, harmó-
nia, -régi jó bókevilágiból* ittma-
radt előkelősködéssel? Eszembe jut 
egy nyilatkozata, amit keserűen, de 
nagy őszinteséggel mondott egy új-
ságírónak: -Mint manapság sokan 
mások, szeretem állítani, hogy a 
munkásosztályhoz tartozom, de fé-
lek, hogy sokkal Inkább az alsó kö-
zéposztályhoz van közünk. Ez a mi 



titkos szégyenünk.« — iEz a titkos 
szégyen alakítja a magatartást is: 
mindenáron korszerűvé — vagy ta-
lán csak divatossá? — válni, me-
résznek és erőteljesnek, természe-
tesnek és gátlástalannak lenni, el-
szántan közeledni egy vélt munkás-
osztályhoz, mellyel — úgy é ra — 
azonosulni kell. 

Richardson »Nézz vissza harag-
gal«-ja magán viseli annak a kicsit 
kusza, bonyolult érzésvilágnak je-
gyeit. A film érdekesen, sok tekin-
tetben különbözik Osborne darab-
jától. Nem a hűségről vagy hűtlen-
ségről van szó, talán inkább a más 
egyéniségről, vérmérsékletről. Os-
borne dialógusaiban ott fortyog, 
lüktet Jimmy Porter fékezhetetlen, 
elvadult szenvedélye, fuldokló élni 
nem tudása, keserves, gyötrelmes 
vergődése. A darabban a dialógusok 
hordozzák ezt az iszonyú nyugtalan-
ságot, a dühöngés tomboló feszült-
ségét. A film ezt a sűrű, zsúfolt, sa-
játos drámai nyelvet feloldotta, nem 
sikerült azonban helyette, a maga 
közegében ezt a l*valamit« megfor-
málnia. Richardson jó érzékkel pró-
bálja ugyan a kamera mozgékony-
ságát kihasználni, a hatás megte-
remtése kedvéért. A szűk kis man-
zard szobában szüntelenül ide-oda-
járó, táncoló, imbolygó kamera ér-
zékeltet" valamit a légkör idegölő 
telítettségéből, de nem kárpótolhat 
a dialógusok izzó áradásáért. Akár-
hogy ,1$ vesszük, ez a film egy egy-

szer már kiélt és megfogalmazott 
élettartalom újrafcifejezése. Még 
fokozottabban vonatkozik ez a má-
sodik Osborne darab megfilmesíté-
sére: >»A komédiására, amelynek 
hibáit, erőtlenségét maga Richard-
son is tisztán látja. Az "-Egy csepp 
méz«-től azonban sokat várt. 

— A darabot mindig nagyon sze-
rettem —, mondja — s úgy éreztem, 
különös erővel keltheti majd életre 
a filmen vadóc, nyomorúságosan 
boldogtalan hősnőjét, s alkalmam 
lesz arra, hogy megelevenítsem kö-
rülötte környezetének rideg költé-
szetét, a rossz, albérleti szobákat, 
otthontalan, külvárosi hodályokat, a 
kikötő zajos, szomorú magányát, a 
néger fiú drámájának hétköznapisá-
gá t . . . Rita Tushingham nagyszerű, 
érzékeny partnernek bizonyult, cso-
dálatosan tudott élni a természetes 
környezetben, s ha a film ma so-
kak számára őszinte, újszerű mű-
nek hat, az sokban e fiatal színész-
nő mély átélésének és őszinteségé-
nek köszönhető. 

Sokan szemére hányták Richard-
sorvnak is, az egész angol ú j hullám-
nak is, hogy nem elég önálló. Túl-
zottan tapad az irodalmi művekhez: 
a színdarabhoz vagy a regényhez, 
szinte nincs olyan film, mely ne 
adaptáció volna. Mi az oka ennek? 
Vajon a kockázat vállalásának hiá-
nya, vagy az a hosszú éveke. 1 át ha-
tó kényszer, hogy a film bebizonyít-
sa művészet voltát, egyenrangúságát 



a hagyományos művészetekkel ? 
Vagy a rendezők beállí tottsága, akik 
még ma ás irodalmi kategóriákban, 
interpretációban gondolkodnak? 

— Az angol film nagy .hibája, ré-
gi betegsége —, mondja — hogy 
mindig az amerikaival akart ver-
senyre kelni, s akár kommersz, akár 
nem kommersz irányiban próbálta 
utóiérni, szükségképpen csak má-
sodlagos lehetett Sohasem volt iga-
zán önálló stílusa. Ehhez képest a 
mai angol dráma be áradása a film-
művészetbe feltétlen gazdagodást 
jelent, ha bizonyos másodlagossá-
got, más értelemben1 ez ás teremt 
Mindenesetre számomra fontos for-
dulat volt a színpad fogódzkodójá-
nak eleresztése, legújabb művem, 
-A hosszútávfutó magányossága" 
esetében. Alan Sillitoe nagyszerű 
kisregényét — úgy érzem — sokkal 
személyesebb módion, sokkal inkább 
magamat kifejezve formáltam át, 
mint eddigi műveimnél tettem. 
Ezért számomra ez az első -igazi-
film, mely mérhetetlenül jobban iz-
gat mint bármelyik eddig, melyet 
talán éppen ezért, — ha szerényte-
lenül is hangzik — a legsikerültebb-
nek tartok. 

Ha már -Igazi- filmekről beszé-
lünk, megkérdezem, hogy miket so-
rol ide, kik azok a rendezők, akik a 
mai íilmmművészetben közel áll-
nak hozzá? 

— A legnagyobb mester számom-
ra is, mint sokak számára, Bunuel. 
Az ő vadságát, naturalista erejét 
profanizáló fantáziáját szeretem leg-
inkább, szeszélyét, l í ráját De ha 

Bunuel-t, akkor természetesen Waj-
dát is, a -Hamu és gyémánt- keserű 
szenvedélyét, barokk gazdagságát. 
Irigyelve pedig Truffaut-t, köny-
nyedségéért, a -Négyszáz csapás:-
őszinteségét erőteljes egyszerűsé-
gét, a -Jules et J im- graciozitását, 
finom iróniáját. Szégyellem beval-
lani, hogy Antanioni-t viszont nem 
szeretem, hősei oly idegenek és 
szenvtelenek számomra, hogy nem 
tudom őket átélni. . .-

* 

Tony Richardson a mai angol 
filmművészet reprezentatív egyéni-
sége Nevéhez egy mozgalom, a Pree 
Cinema megjelenése fűződik, azok 
közé tartozik, akik tehetséggel, 
szívvel, odaadó munkával, és nem 
utolsó sorban pénzzel, szervezeti fel-
tételekkel egyaránt szolgálták en-
nek a hullámnak mind teljesebb ki-
bontakozását. S ha ez a nagy meg-
újulás mégsem következett be, az 
nemcsak rajta múlott. 

— Tisztában vagyok azzal a ve-
széllyel, hogy intézményellenes in-
tézménnyé válhatok magam is- — 
mondja okos tárgyilagossággal. — 
Az -establishment- az angol köz-
élet átka, a mindent elborító bü-
rokrácia, konzervatívizmus volt ép-
pen a fiatalok lázadásának legfőbb 
céltáblája, de ha a Woodfall-t ma 
egy kicsit közelebbről megnézzük, 
el kell tűnődnünk azon, nem vált-e 
az maga is egy kicsit a lázadás hi-
vatásos, hivatalos, elfogadott intéz-
ményévé? 

BÍRÓ YVETTE 



Három ember társaságában tölt-
jük el a vetítés kétórányi idejét: a 
filmnek mindössze ennyi szereplője 
van. A játék rendkívül szófukar. 
És még sincs egyetlen unalmas, jel-
legtelen pillanata sem. Itt minden 
történésnek elő- és utótörténete 
van, minden mozdulatnak többfelé 
ágazó jet'entése, ha nem Is a hagyo-
mányos dramaturgia értelmében. 
Minden csupa küzdelem: a három 
szereplő mindegyike a maga harcát 
vívja a másik kettővel, s ugyanak-
kor a környezettel, a tárgyakkal, és 
önmagával. 

Közben pedig süt a nap, a vitor-
lás jacht kecsesen siklik a vízen, 
látszólag csupa elégedett és kényel-
mes időtöltés az egész. Szinte >»sem-
mi~ nem történik — csak éppen az 
élet alapvető kérdései merednek 
elénk szenvedélyes felkiáltójelekkel. 
Roman Po1ansky fiatal lengyel rende-
ző filmje arról szól, hogyan kell él-
ni. És arról, hogyan nem szabad 
élni. 

* 
Puhán és zajtalanul fut a gyönyö-

rű Peugot-kocsi. Ketten ülnek ben-
ne: középkorú férfi (Leon Niem-
czyk) és fiatal asszony (Jolanta 
Umecka). Soká tart ez az indító 

képsor, van bőven időnk, hogy is-
merkedjünk vélük. 

Aztán csikorog a Peugot fékje: 
majdnem elütötték valakit, A fiú 
(Zigmund Malanowicz) ott áll autó-
stoppot kérő feltartott kézzel a ko-
csi előtt. Az intonáció elárulja, 
hogy a három ember közt valami 
rejtélyes, drámai ellentót feszül. Az 
ellentét lassan bomlik ki, aprósá-
gok követik egymást, szakadatlan 
sorban. A yachton, amelyen mind-
hárman elindulnak, furcsák a sza-
bályok. Különös éf.ességgel de-
rül ki minden, ami a száraz-
földön csak észrevehetetlen jel-
zés, semmiség. Hogyan kell össze-
csomózni a vitorlakötelet? (A fiú 
kínlódik, ügyetlenkedik, a férfi 
egyetlen mozdulattal helyére ránt-
ja.) Hogyan lehet kormányozni a 
vitorlást? (A fiú könnyűnek látja a 
dolgot, aztán majdnem felborítja a 
hajót.) Ezerféléképp vesszük észre, 
hogy ennek a férfinek minden prob-
lémára van egy kiváló, beidegzett, 
begyakorolt és célszerű sémája, 
mozdulata. Igen, tulajdonosa és ura 
ennek a hajónak. Itt minden az ő 
kényelmét és uralkodását szolgálja. 
És hűségesen, szótlanul szolgálja az 
asszony is. Akár a tárgyak: ő is 
engedelmes és célszerű. A harma-



dik, a fiú sután mozog a szokatlan 
környezetben.. Azután lázadozni 
kezd: a tulajdonos férfi folytonosan 
megalázza. Megalázza, mint fiata-
labbat. Megalázza, mint szegényeb-
bet Az asszony szeme csak néha 
villan. Az egész másfél óra: remek, 
feszülő izgalmak sorozata. Lassan 
kialakul a dolog: itt párharc folyik. 
Arról kell dönteni, ki az igazi' férfi, 
s lkáé lesz az asszony. Azaz, ki éli 
igazán az életet, .kinek van igaza az 
élet dolgaiban. Semmi sem kap fe-
lesleges hangsúlyt, semmi mines a 
véletlenre bízva, bár az egész a le-
hető leghétköznapibb természetes-

Zygmunt Malanowlcz 

séggel játszódik. A színészek ritkán 
szólnak és soha, egyetlen pillanatra 
sem játszanak: vannak csupán. 

Aztán, a film utolsó negyedórájá-
ban meglódul a cselekmény: min-
den beérik, amit ez az egyetlen: nap 
érlelt. Párharc, gyűlölet és egy torz 
kis majdnem-tragétíia, amely lelep-
lezi ennek a tulajdanosemtoernek 
egész lényét, szinte a bőre alá ás bele-
látunk. Hazafelé, a kocsáiban a fele-
sége* közli vele, hogy megcsalta. A 
férfi egyszerűen nem hiszi — még 
mindig (vagy már megint) csalha-
tatlannak és különbnek érzi magát. 
Pedig: törpe. Olyan törpe, aki el-
rontotta az életét, éppen azért, 
mert olyan nagyon igyekezett, hogy 
bebiztosítsa magát, s hogy minden 
elképzelhető szükségletét kielégítse. 
Mire a week-end véget ér, az asz-
szony így látja őt. 

Forgatókönyvírók (Polainsky, Sko-
limowski és Goldberg) és rendező 
egyaránt a film mesterének bizo-
nyult: a pattanásig feszült drámai 
helyzetekben igaz poézis, mély em-
berismeret, a társadalmai és lélekta-
ni igazságok kutatása lappang. 

GESZTI PÁL 



LÍRA ÉS EPIKA A MAI FILMMŰVÉSZETBEN 
A Filmvilág megemlékezett az Iszkussztvo Kino cikksorozatáról, amely-

ben vezető szovjet filmesek, fiatalok és öregek, megírják legújabb filmjeik-
kel szerzett tapasztalataikat és gondolataikat új munkáik megkezdése előtt. 
A vita folytatásának anyagából közöljük az alábbiakat. 

ANDREJ TARKOVS'ZKIJ: 
Két film között 

Bogomolov -Iván" című elbeszé-
lését a forgatókönyvvel együtt kap-
tam kézihez, amikor azt nekem for-
gatásra felajánlották. Ajkkor olvas-
tam először. Az elbeszélést jobbnak 
találtam fiatal hősökről szóló sok 
szentimentális-didaktikus történet-
nél, amelyekből sohasem hiányoz-
nak a -következő epizódok: 1. a 
gyermek lóvá teszi az ellenséges 
tisztet, 2. a gyereket egyenruhába 
öltöztetik és megetetik bon-bonná', 
3. fiává fogadja egy katonai egység: 
határőrcsapat, tengeralattjáró vagy 
helyőrségi zenekar. 

Bogomolov elbeszélésében a főhős 
jelleme ugyanolyan összefüggésben 
van a témával, mint amilyeneket — 
igaz, sokkal nagyszerűbb formában 
— Dosztojevszkijnél látunk. Ezt a 
jellemet a háború teremti és a há-
ború nyeli el. 

A gondosan kidolgozott háborús 
jelenetekben azokat a súlyos válto-
zásokat akartam megmutatni, ame-
lyeket a háború okoz az ember éle-
tében — esetünkben a nagyon fiatal 
emberében. A határtalan elkesere-
dés és az ellenállás mozzanatait az 
igazságnak megfelelően látni, látha-
tóvá tenni a belső ellenkezést a 
militarizált halállal szemben: ez volt 
a fő célja a film cselekményébe be-
szőtt álmoknak, amelyek ezúttal fon-
tos eszmei és kompozíciós jelentősé-
get nyertek. Különösen fontos az 
utolsó álom, amelyet a néző akkor él 
át, amikor mór tudomást szerzett 
Iván kivégzéséről. A néző látja a 
hőst, aki már nincs a világon, fel-
villannak előtte sorsának részletei, 
ahogy voltak és ahogy lehettek vol-
na. Sokan úgy értették, hogy ezzel 
az álommal derűsebbé akartuk tenni 
a film végét. Ez ellentmondott vol-

na az igazságnak és ízléstelen is lett 
volna olyan filmben, amelyben a 
szereplők legnagyobb része elpusz-
tul. Ez a kérdés teljesen független a 
film szerzőinek optimista alapfelfo-
gásától. 

Fontos része az elbeszélésnek az, 
ahol a front a döntő órára vár. A 
mai filmművészetben felgyülemlet-
tek az eszközök ilyen- pillanatoknak 
— amelyeikben szinte megáll az idő 
— az érzékétetésére. A filmkockák-
nak olyan villogása, mint például 
Pudövkin -Szent Pétervárában-", 
vagy Barnet -Külvárosában- alig-
ha alkalmas arra, hogy a mai igaz-
ságot a háborúról kifejezze. Ügy 
hiszem, hogy a mai filmnek nagyobb 
mennyiségű információt kell tartal-
maznia. Valit a filmművészetnek 
olyan szakasza is, amikor túlhang-
súlyozott, akár p'lakátszerű részlete-
ket is lehet beikttatni Ma a lassú, 
várakozást keltő, szüneteket tailtó 
előadásmód többet ígér. 

Ha sikerült volna a közvetlen cse-
lekményt még nagyobb mértékben 
felcserélnünk hosszantartó -'d ̂ -fe-
szültséggel, még közelebb jutottunk 
volna a feladatunk megoldásához, 
így, azt hiszem, filmünk nincsi egé-
szen befejezve. Sok minden van ben-
ne, ami nem sikerült, sok mindenre 
nem futotta az időből. 

A munka konkrét külső körülmé-
nyeinek diktatórikus (kényszere néha 
hasznosnak bizonyul, amikor ugyan-
is, a megoldás különböző elgondolá-
sai lehetetlenné válnak, és marad 
egy megoldás, szinte mint a -termé-
szet parancsa-". A felderítők partra-
szállását eredetileg így terveztük: 
sűrű köd, fekete figurák, sziporká-
zó rakéták. Az alakok árnyéka ráve-
tődik a ködre, mint valami tehetet-
len szobor. De egy enyhe szél elso-



darta köd-építményünket. Ekkor fel-
vettük a partraszállás egy-egy pilla-
natképét, mindig egy fellobbanó ra-
kéta fényében. 'Ez sem bizonyult al-
kalmasnak. így jutottunk el ahhoz 
a megoldáshoz, amely jnost látható 
a filmben. És ez a kényszerből vá-
lasztott variáns egyszerűbb is, jelen-
tékenyebb is a többinél. 

Ezek a tapasztalatok tanítottak 
meg egy törvényszerűségre, amelyet 
megpróbálok, ha nem is megfogal-
mazni, de úgy feljegyezni, hogy a 
következő filmben hasznát vehes-
sem. Korunk különböző rendezői 
hibái bizonyos mértékig ugyanazok-
ból a forrásokból erednek. Egyik 
Ilyen közös forrás az alakok csopor-
tosításának túlságosan direkt fel-
használása.- Ha hősünk egy nővel 
'beszélgetve arra a székre teszi a lá-
bát, amelyen a nő ruhája lóg, akkor 
ki-ki tudhatja, hogy vége a szere-
lemnek . . . A rendezésnek "ki kell 
fejeznie a lényeget-, szokták mon-
dani a filmdramaturgiai előadáso-
kon. De azt már senkinek sincs joga 
megkívánni, hogy ez a "lényeg-
annyira sekély legyen, hogy min-
den egyes filmkockában a fenékig 
lássunk. Az ilyen direkt rendezés az 
irodalmiság vagy a szemléletesség 
eltúlzására vezet. 

Ügy hiszem, hogy az olyanféle fo-
galmaknak, mint az "intellektuális 
film-, vagy az "intellektuális mon-
tázs-, nincs nagy jövőjük. A film 
mindig megmarad az emóció terü-

• létén, és mindig azt kell felvennem, 
amit átélek, átérzek, átszenvedek, 
sohasem azt, amit megszerkesztek. 
(Ejzenstein montázs-ritmusa azon-
ban mindig értékes példa marad: ez 
a ritmus a tudatalattira hat, segít 
eljutnunk a mélyebb rétegekbe, 
mégpedig egyenesen, nem képzettár-
sítások segítségével.) 

A film sokáig alárendelte magát 
az elbeszélő prózának; ennek egyre 
több és több hátrányos következmé-
nye jelentkezett. Természetesen a 
költői filmnek is megvannak a gyön-
ge oldalai. Mint fiatal művészet, 
könnyen esik üres igényességbe. Mi-
vel az elcsépelt ismételgetések bűv-
köréből akarunk szabadulni, a szo-
katlanság sokszor öncéllá válik. Egy 

vitán. így dicsért meg bennünket egy 
egyetemista: "Jó dolog, hogy maguk-
nál a lovak almát esznek. Már un-
tuk nézni a sok zabot meg a szénát-. 

A költészettől meg kell^anuinunk, 
hogy kevés eszközzel, szűkszavúan 
sok emocionális hatást tudjunk a né-
zőkben kelteni. 

Ha el kell határolni magunkat a 
régi szépirodalmi sablónoktól, hogy 
a költészettel és a zenével haladjunk 
együtt, azt is meg kell vallani, hogy 
mindennél károsabb a filmre a ha-
gyományos festőművészet hatása. 

Általában a film nem az elmélke-
dő, logikai irányban halad, 'hanem a 
poézis útján. Ezzel egyre távolabb 
jutunk az elbeszélő irodalmiságtól. 

Mindezt azonban mint feltevést 
közlöm, egyáltalán nem deklaráció-
képpen. Mert nem tudom, ki, hogy 
van az "antiregénnyel- vagy az "an- , 
tifilmmel- Én mindénesetre hitet 
teszek az "antikinyilatkoztatás- mel-
lett 

VLAGYIMIR SZKUJBIN: 
Útkeresés 

Nemrégiben olvastam egy filmkri-
tikát. Ö, a kritikus a mai követelmé-
nyek magaslatán állott! Megdicsérte 
a szerzőket a "cselekmény telenítés-
és a "drámátlanítás- iránti vonzal-
muk miatt. 

" . . . talan- és " . . . telen-! Ez a 
szent ige! Ez feketéllik ma az újsá-
gok hasábjain. 

A művészek új stilisztikára törek-
szenek, az élet adta anyag számára 
új 'kifejezési eszközöket keresnek. 
Ez helyes és érthető. De milyen ká-
ros az a szüntelen törekvés, hogy ka-
nonizálják az újítást, normát csinál-
nak belőle, sőt divatot, mintha ka-
bátról volna szó, amit tavaly három 
gombbal viseltek^ de, aki becsüli 
magát valamire, az idén már két 
gombosat hord'. Én nem ismerek 
filmművészetet drámaiság nélkül: 
az érzelmek drámája, az eszmék drá-
mája nélkül . . . 

Vagy talán a legjobb külföldi és 
szovjet filmek, amelyeknek nincs 
hagyományos meséje, nem drá-



maiak.? Nem drámai az "Édes élet-, 
a "Kopár sziget-", a "Rocco és fivé-
rei-, az "Egy év kilenc napja-, az 
"Iván gyermekkora-? 

Felejthetetlen marad számomra 
az a megrázkódtatás, amelyet érez-
tem, amikor Nyilin novelláját, a 
"Kegyetlenség—et olvastam. Vigye 
el az ördög, mennyire ugyanazt 
akarja ez az író, mint ami az én ge-
nerációmat kínozza, nyugtalanítja! 
Rohantam a fimgyárba. Csak ebből 
az elbeszélésből akarok filmet csi-
nálni! Bizalmatlanul néztek rám:, 
hiszen csak rendező-asszisztens vol-
t a m . . . 

Sok minden került bele a filmbe, 
ami nem egyedül a saját gondolko-
dásom eredménye, hanem néha az 
olasz filmek közvetlen üdvös hatá-
sa. Nem volt mindig könnyű a mun-
katársaimat sem meggyőzni az iga-
zamról; de a legnehezebb volt maga-
mat leküzdeni. Kínos átalakulás volt 
ez, és nem is mindig sikerült. 

Egy dolog világos volt előttem: 
stílust keresni csak úgy lehet, ha 
alárendeljük magunkat a mondani-
valónak, maximálisan igyekszünk 
megfelelni a tartalomnak. Ezért 
szólt a szívemből Gremillon francia 
rendező: " . . .St í lus mint olyan nem 
létezik. Nem létezik függetlenül a 
drámától, de ha mégis így jön létre, 
akkor árt a drámának. A művészet 
nem kezdődik a stílussal, hanem az-
zal fejeződik b e . . . Ez egyáltalán 
nem azt jelenti, hogy a formának 
nincs jelentősége. Inkább fordítva. 
Minél több jelentőséget tulajdoní-
tunk a tartalomnak, annál nagyobb 
jelentőségre tesz szert — és ez nem 
paradoxon! — az adekvát forma 
problémája. Éppen a tartalomra for-
dított legnagyobb figyelem jut kife-
jezésre a formai tökéletesség kere-
sésében ...-« 

Számomra a forma keresése: a mű 
lényegének kifejezésére szolgáló esz-
közök megkeresése volt, (ezt mun-
ka közben a imagam kárán, elrontott 
anyag árán tanultam meg). 

Ha a mai film stilisztikájáról be-
szélünk, óhatatlanul felmerül az 
úgynevezett tradicionalizmus és az 
újítás kérdése. Ma már világos 

annyi, hogy a Jelenkori film, legje-
lesebb példái után ítélve, miközben 
a főfigyelmet az embernek, a maga-
tartás részletkérdéseinek szenteli, 
eléri a jellemek és helyzetek hiteles-
ségét, egyben lemond a képzőművé-
szeti körmönfontságról, a közhely-
szerű metaforákról, a filmkocka 
mesterkélt megkomponálásáról. 

Legjobb filmjeink, a "Ballada a 
katonáról-", az "Emberi sors-, az 
"Egy év -kilenc napja-, és ugyanúgy 
a "Szerelmem Hirosima-, az "Édes 
élet-, és Akira Kuraszava filmje: a 
"Rasomon-, megszabadultak a naiv 
"újítás" eszközeitől és mélyebb réte-
gekben baladva keresik a kefejező-
formát. 

Ezek a filmek az új kifejező for-
mát és az életből vett tartalmat egy-
gyé forrasztják. Lemondanak a ha-
gyományos cselekményről, ami 
szemmel láthatólag megfélemlíti a 
szerzőket klasszikus megcsináltságá-
val, egészen új, eredeti cselekmény-
kompozíciókat építenek. 

Én a magam részéről művészi bol-
dbgságot érzek, látva az igazi költé-
szet sikerét filmjeinkben. Amit Ka-
lik és Gyerbenyev, Tarkovszkij és 
Juszov véghezvittek, az megérde-
melte a sikert. De én más hitet hir-
detek a művészetben. Meggyőződé-
sem, hogy Lamorisse fantáziájának 
minden ragyogása mellett sem ő ha-
tározza meg a mai filmművészet ar-
culatát. Ezért számomra továbbra is 
a legnagyobb megrendülést ezek a 
filmek jelentik: "Róma, nyílt vá-
ros- "Bicdklitolvajok- (habár Mar-
cel Martin, a mai drámátlanitott 
"antifilm- szempontjából ez utób-
bival már elégedetlen). 

Az én filmjeim imaguk is elárul-
ják a "prózai- film iránti .vonzódá-
somat. Meggyőződésem, hogy éppen 
az ilyen filmművészet képes elmé-
lyedni az emberi pszichológiába, el-
gondolkodni »az élet értelmén-, ko-
molyan és behatóan; ez lesz képes 
felfedni és elemezni a társadalmi 
életben végbemenő mozgásokat. 



A MEGTORPANT HULLÁM 
CHABROL, TRUFFAUT, GODARD A N O U V E l l E VAGUE VÁLSÁGÁRÓL 

Közti egy esztendeje egyre nyilvánvalóbb válság-hangulat lengi körül a 
nagy lendülettel Induló, s annak Idején szép reményekkel biztató francia 
Üj hullámot. Az elsó leplezetlenül kárörvendő észrevételek a vetélytársak, 
a régi, beérkezett, hagyományos film-emberek részéről hangzottak el. Az 
ezzel egyidejűleg rohamosan csökkenő bevételek azonban a közönség érdek-
lődésének lanyhulásáról is tanúskodtak. Egész sor félsiker és bukás után 
pedig a forgalmazók nagyon sok -Újhullámos- filmet már át sem vettek. 
A válság komoly jele volt Vadimnak, az egyik legnépszerűbb új rendezőnek 
az átállása a biztosabb hasznot hajtó kommerciális film vonalára. A kedve-
zőtlen francia jelenségeket egészítette ki az egyre negatívabb külföldi vissz-
hang is. Különösen az angol és az olasz szaksajtóban szaporodtak azok a 
hangok, amelyek elismerték ugyan a kezdeményezés érdemeit, de kétségbe 
vontak az Üj hullám tartós művészi jelentőségét. Az alkotások közül pedig 
külföldön alig egynéhány kivételes film nyerte el a közönség tetszését. 

Mindenki beszélt róla tehát, csak maguk az érdekeltek nem akartak 
hosszú ideig tudomást venni az egyre égetőbb problémáról. Most azonban 
rákényszerültek. A Cahiers du Cl néma decemberi számának cime: Nouvelle 
Vague, és a folyóirat egész terjedelmében kizárólag ezzel a problémával fog-
lalkozik. Annál jelentősebb ez a jelenség, mivel a Cahiers az Üj hullám 
bölcsője és szellemi irányítója. Hiszen. az új irányzat alkotói eredetileg a 
lap szerkesztői, kritikusai, esztétái, munkatársai voltak, akitc már eszten-
dőkkel első filmjeik elkészítése előtt, éppen ebben a folyóiratban alakítot-
ták ki tevékenységük elvi-esztétikai alapjait. A folyóirat decemberi száma 
a válság minden aspektusával foglalkozik, a gazdaságival csakúgy, mint a 
művészivel, a technikaival, a sajtókritikával, forgalmazással, politikával, stb. 
Bennünket természetesen elsősorban a probléma eszmei, művészi vonatko-
zásai érdekelnek. Ezért az alábbiakban azokból a nyilatkozatokból közlünk 
részleteket, amelyek a Nouitelle Vague három vezető, nemzetközileg is ismert 
egyénisége Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, és Francois Truffaut szájából 
hangzottak el. 

-Igen, az. De legalább 
úgyannyira a régi fil-
mé is. A válság teljes 
és általános. Különös 
eseményeknek lehetünk 
tanúi: küszöbön áll a 
legnagyobb francia film-
vállalat, a Cinédis be-
zárása, a Pathénál lét-
számcsökkentés várha-
tó, a Gaumont a Met-
ro—Goldwyn—Mayer ral 
készül egyezségre liépni, 
a Cocinornál nagy a 
pangás. Olyan hangok 
is hallatszanak, hogy 
Guibert elbátortalano-
dott, pedig ő Jean Ga-
bin filmjeinek gyártója. 
Az igazság ez. S ezen 
nem változtat az a tény 
sem, hogy a sajtó nem-
igen beszél a nagyok 
nagy filmjeinek nagy 
bukásáról, csak a mi ku-
darcainkról . . . 

Anna Karina az -Éli az 
életét- című filmben 

ELFÁRADÁS, egyike sem tett kisér-
RESTSÉG, letet magénak a válság-

KQMPROMISSZUM . . . nak a tagadására. Truf-
faut arra a kérdésre, 

A helyzet komolysá- hogy a jelenlegi válság 
gára jellemző, hogy a a fiatal filmesek válsá-
megkérdezett művészek ga-e, így válaszolt: 



Mute Dubois a -Jules 6s 
Jlm—ben 

Godard más oldalról 
világítja meg a kérdést, 
amikor elismerve a Ca-
hiers komoly visszaesé-
sét, azzal magyarázza 
ezt, hogy a harc, ame-
lyet az új hullám alko-
tói annak idején meg-
kezditek, lényegében vé-
get ért. Szerinte ugyan-
is ma már mindenki el-
ismeri, hogy a Cahlers 
kritikusainak, esztétái-
nak igazuk volt a fel-
vetett problémákban. »A 
Cahlers kritikusai — 
mondja Godard — an-
nak idején a harti kom-
miamdócsapatok szerepét 
töltötték be. Ma pedig 
olyanok, mint a hadsereg 
békeidőben, legfeljebb 
időnként szállnak ki egy-
egy hadgyokor latra.-

Chabrol a közönség 
szellemi restségét vá-
dolja és elsősorban ab-
ban látja a pangás 
okait, hogy az emberek 
félnek az újtól, nem 
szeretnek gondolkozni, 
inkább a könnyű szóra-
kozást keresik. Truffaut 
pedig más helyütt arról 
panaszkodik, hogy az Üj 
hullám alkotóinak nem 
lett volna szabad komp-
romisszumot kötni ök, 
felhígít a,ni soraikat, ró isi 
forgatókönyvírókat, be-
futott színészeket, film-
embereket befogadni 
maguk közé. 

A nyilatkozatok ar-
ról tanúskodnak, hogy 
a Nouvelle Vague veze-
tői sem látják eléggé 
világosan és mélyen a 
válság okait, s ezeket 
lényegében rajtuk kí-
vülálló objektív körül-
ményekben, technikai, 
kereskedelmi tényezők-
ben keresik. Nyilatko-
zataik érdekessége te-

hát nem annyira abban 
kereshető, amit monda-
nak, hanem inkább ab-
ban, ami ezekből a 
hozzászólásokból hiány-
zik. S éppen ez a hiá-
nyosság hangsúlyozza a 
jelentőségét bizonyos 
visszatekintésnek. Néz-
zük meg, hogyan látják 
ők maguk ma, néhány 
esztendő távlatábólmeg-
újításl mozgalmuk ere-
detét, célkitűzéseit és a 
megvalósulást. Amikor 
nyilatkozataikból eze-
ket a részeket idézzük, 
nem csupán a históri-
kum kedvéért tesszük, 
hanem azért, mert ön-
lelepűlező vallomásaik 
sokat mondanak a je-
lenlegi zsákutca megha-
tározóiról. 

A TUDATOS 
-IMPROVIZÁLÁS-... 

A N. V. alkotóinak 
általános íilmszemléle-
tét híven fejezik ki Go-
dard szaval: -A film-
művészek két nagy cso-
portra oszthatók. Az 
egyik oldalon ott talál-

juk Eisenstein és Hitch-
cock mellett azokat, 
akik előre megírják az 
egész filmet. Tudják, 
mit akarnak, minden a 
fejükben van és ezt pa-
pírra is vetik. Maga a 
forgatás már voltakép-
pen csak gyakorialti 
megvalósítása az elkép-
zelésnek. Ennek során 
olyasvalamit kell létre-
hozni, ami a lehető leg-
jobban hasonlít az el-
képzeléshez. A másik 
oldalon Rouchék álla-
nak, akik nem tudják 
pontosan, mit is fognak 
csinálni, és egyre kutat-
nak. Náluk a film ép-
pen ezt a kutatást tük-
rözi. Tudják, hogy va-
lahová majd csak ki-
lyukadnak, de nem tud-
ják pontosan, hová.-

Ismeretes, hogy az Üj 
hullám alkotói többször 
a második irányzat mel-
lett foglaltak állást. A 
francia filmgyártásban 
Astruoot vallották mes-
terüknek, aki elsőnek 
hirdette a -kamera a 
kézben- elméletét, s 
nem véletlen, hogy az 



Oscar Werner és Jeanne Moreau a -Jules 6s Jim—ben 

új rendezők jelentős ré- le filmezési módszerét: értetődik, hogy Ilyen 
sze korábban dokumen- »Az .Utolsó leheletig' munkamódszer mellett 
tumíilmeket készített, című filmemnél éjszaka a döntő tényező az imp-
Minden a dokumentó- virrasztva írtam meg a rovizóció, a rögtönzés, a 
ció, az előre megírt másnapi forgatás anya- pillanatnyi hangulat, 
story csak eltávolít az gát, a ,Kiskatoná'-nál (Légkör tükrözése. A ren-
igazságtól, gyengíti a reggel, ,A nő az nő'-nél dezők nyilatkozataikban 
mondanávailó meggyőző pedig a stúdióban, for- nem egy konkrét példán 
erejét. Godard így írja gatás közben.* Magától mutatják meg, hogyan 

Jelenet a -Cléo 5—7-lf* című fUmbil 



Jean-Paul Belmondo -Az a 
blzonyoi La Hocca- című 

filmben 

születtek filmjeik egyes 
mozzanatai, s nemegy-
szer éppen a legemléke-
zetesebbek forgatás köz-
ben, hogyan alakult ma-
ga a cselekmény is a 
film elkészítése során. 
Látszólag csupán mód-
szerről van szó, a való-
ságban azonban ez a 
módszer messzemenő el-
vi következményekkel 
jár. Híven tükrözik ezt 
Godard szavai: -A film 
nem más, minit vázlatok 
sorozata: hagyni keli az 
emberekét, nem sza-
bad őket túl hosszan 

Jelenet -Az aranyszemű 
lány* című fllmbSl 



szemlélnünk, töprenge-
nünk, mert ha ezt tesz-
szük, végül nem értünk 
meg semmit.-

DOKUMENTÁLÁS, 
NEM 

ÁLLÁSFOGLALÁS 
Az effajta elszólások 

irányítják rá valójában 
a figyelmet a jelenlegi 
válság lényegére. S 
hadd utaljunk itt Ray-
mond Durgnatnak, az 
angol Films and Fil-
ming egyik legutóbbi 
számában a francia 
filmmel foglalkozó cik-
kére. Durgnat leszögezi, 
hogy >-a válság gyökere 
a N. V. eszmeietlensége, 
a politikai és morális 
problémák tudatos el-
vetése, az állásfoglalás 
megkerülése.- Mit is 
mond Chabrol nyilatko-
zatában egy konkrét 
példa kapcsán: "Az 
ember egész sor dalgdt 
megállapíthat, sajnál-
kozhat is fölötte, de 
nem ítélkezhet, kije-
lentvén: ezek az embe-
rek elvetendők. Szá-
momra felfoghatatlan, 
hogy egyes emberek 
mások fölött pálcát tör-
jenek.- Vagy halljuk 
Godard-it: "A filmnek 
tunúbizonyságot kell 
tenni egy adott korszak-
ról. Szó eshet benne po-
litikáról is, de maga a 
film nem foglal állást 
politikailag. Az én ál-
lásfoglalásom abban ju-
tott kifejezésre, hogy 
amikor a N. V.-nak azt 
a szemrehányást tétiték, 
hogy az embereket csak 
ágyakban mutatja meg, 
én olyan embereket! áb-
rázoltam (ti. ,A kiskato-
ná'-ban), akik politizál-
nak és nincs idejük az 
ágyba feküdni. Ezért 
olyan hőst választottam, 
aki csupa probléma. 

Nem tudja őket megol-
dani, de fel tudja őket 
vetni. Ami pedig a za-
varosság vádját illeti, 
mivel filmem zavaros 
korszakról szól, ezt kel-
lett tükröznie.-

Durgnat a konkrét 
helyzetből kiindulva 
elemzi ennek a szemlé-
letnek a kialakulását, a 
N. V. vajúdásának, szü-
letésének és első diada-
lainak esztendeit, 1058— 
1961-et. Ezek az évek 
az ailgíri háború, a po-
litikai és morális zűr-
zavar, a bizonytalanság, 
a (terror esztendei, ami-
kor az emberek sohasem 
tudják, mire ébrednek 
másnap reggel, írja. Ér-
dekes tünet, folytatja, 
és föltétlenül a N. V. 
előzményének, szerves 
előkészítéisének tekint-
hető, hogy míg 1945 
után az amerikanizmus 
a filmen keresztül nem 
tudott betörnli Francia-
országba, addig ezekben 
az években az amerikai 
feketefilmek, az erotika 
és az erőszak dicséretét 
zengő művek valóságos 
tort ültek. A régi, ha-
gyományos francia film-
iskola legjobb művelői 
nem érttették az új 
helyzetet, nem tudtak és 
nem is mertek hozzá-
nyúlni. Ekkor jelentke-
zett a polgári intellek-
tueleknek az a csoport-
ja, akik elméletileg már 
régebben foglalkoztak a 
filmmel, széles körű is-
meretekre teltltek szert, 
s most elérkezettnek lát-
ták az időt, hogy tudá-
sukat gyakorlatilag is 
alkalmazzák. Nem vé-
letlen, hogy az első al-
kotók javarészt olyan 
gazdag polgári ifjak, 
akik első vállalkozásai-
kat saját pénzükből fi-
nanszírozzák. A morális 
közönyre mi sem jel-

lemzőbb, mint az Üj 
hullám egyik legrepre-
zentatívabb művének, 
az "Utolsó leheletig— 
nek a témája A törté-
net hőse nihilizmusában 
odáig megy, hogy sem-
miféle bűntudatot nem 
érez, amikor meggyilkol 
egy rendőrt, de már az 
is közömbös számára, 
amikor a rendőrök őt 
lövik le. S amikor sze-
retője kiadja üldözői-
nek, nem az árulást! ki-
fogásolja tettében, ha-
nem cselekedetének lo-
gikátlanságát. Ettől a 
morális közönytől egyet-
len lépés a teljes poli-
tikai közöny. Ez nyilvá-
nul meg Godlard másik 
filmjében, "A knskato-
ná—ban, ahol a határok 
voltaképpen (teljesen el>-
mosódnak az OAS és az 
algíri szabadsághősök 
között, s a film mon-
danivalójának lényege a 
kínvallatásokra való 
pszichológiai reagálás 
ábrázolásában merül ki. 

Az effajlta "dokumen-
tális- ábrázolás veszé-
lyei nyilvánvalóak. A 
kérdés azonban sokkal 
bonyolultabb, mert az 
is kézenfekvő, hogy a 
szinte kizárólag polgári 
környezetben játszódó 
filmekben a szenvtelen 
dokumentálás is renge-
teg mélységesen lelep-
lező tényit hoz a felszín-
re. Így fordulhatott elő 
az, ami Chabrol "Házi-
asszonyok- című film-
jével történt. A film 
valójában fasiszta lég-
kört terjeszt, s ezt a 
marxista kritika egyön-
tetűen megállapította. 
Ugyanakkor hűséges, 
képtezerű dokumentu-
mokat nyújt a jobbol-
dali fasiszta fiatalság-
ról. Ezért szélsőjobbol-
dalról kommunistaság-
gal vádplták. S hogy a 



Jean-Paul Belmondo és Jean 
Seberg az -Utolsó leheletig-

clmü Godard-fllmben 

zűrzavar teljes legyen, 
maga Chabrol azt állí-
totta filmjéről, hogy az 
ugyan nem kommunis-
ta, de mélységesen mar-
xista. A fent elmondot-
taknak tulajdonítható, 
hogy a francia kor-
mány a N. V, egész sor 
filmjét betiltotta és kü-
lön megakadályozta kül-
földön való terjesztésü-
ket, mivel azok rossz 
fényit vetnek a frandia 
közállapótokra. 

De ha a N. V. szüle-
tése nem választható el 
az akkori idők (társadal-
mi-politikai körülmé-
nyeitől, a jelenlegi pan-
gás és megtorpanás sem 
függetleníthető az álta-
lános helyzettől. Azok-
nak, akiknek 1958—61 
között rendetlenségre, 
zűrzavarra volt szüksé-
gük, hogy fölszámolják 
a IV. Köztársaságot, 
azoknak ma rend kell. 
S ezzel beteljesül aNou-
velle Vague sorsa, mely 
a politikai és morális 
állásfoglalás kerülése 
folytán sohasem tudott 
gyökeret verni a töme-
gekben vagy a haladó 
gondolkozású értelmi-
ségben. 

AZ AMERIKANIZMUS 
FELÉ 

Érdekes és egyben 
rendkívül jellemző, hogy — 
az Oj hullám megkér-
dezett művészei miben 
látják a válságból ki-
vezető utat. -Utánoz-
zuk Hitchcockot!" — 
kiált fel Truffaut, és 
hozzáteszi: -Ha meg-

gondoljuk, hogy a film 
a szóles tömegeknek 
szóló művészet, akkor 
tudomásul kell vennünk 
azt is, hogy olyan fe-
gyelmezetten kell dol-
goznunk, hogy filmjeink 
teljesek, kidolgozottak 
legyenek. Azért említem 
meg Hitchcockot, mert 
ő egyike azon kevés 
filmművésznek, aki min-
denkinek tetszik, a pél-
da tehát jó." S itt meg 
kell említeni, hogy nyi-
latkozatában Godard is 
elmondja, az eddigi 
gyakorlattal szemben 
legutóbb az -Éli az éle-
tét" című filmjét no-
vella és kész forgató-
könyv alapján készítet-
te el. S hozzáteszi még: 

-Belefáradtam az imp-
rovizálásba." Lényegé-
ben ugyanezt tükrözik 
Chabrol szavai is. 

A Nouvelle Vague te-
hát, úgy látszik, olyan 
-kommandó-harci egy-
ség", mely véglegesen 
beolvad a nagy nyugati 
filmhadsereg zömébe. 
Nem találtak utat a né-
zők tömegeihez, s most 
föladják különleges mód-
szereiket ds, túllépnek a 
pusZtla dokumentáláson 
és — mint a jelek mu-
tatják — példaképül 
nem a megújuló, lírai 
mondanivalójában gaz-
dagodó olasz és angol 
realista kísérletekhez fo-
lyamodnak, hanem — 
Hollywoodhoz. 

Juliette Maynlel és Claude 
Cerval az -Unokatestvérek" 

című filmben 



A MODERN SZÍNHÁZ ÉS A FILM 
Van egy fórum, a Filmvilág, 

amely évek óta próbál felnőtt módra 
beszélni a magyar filmművészet 
problémáiról, s évek óta hangozta-
tott igénye: szólaljanak meg ez 
ügyben a szakma munkásai — az 
-alkotók- — is. Talán nem szerény-
telenség, ha magamat is ez utóbbiak 
közé sorolom; mintegy másfél évti-
zede igyekszem alkotni lankadatlan 
buzgalommal, s már több nevezetes 
bukás áll mögöttem. Gondjaimat és 
gondolataimat nem tartom korszak-
alkotó jelentőségűeikinePrC. Egyszerűen 
arról adnék számot, hogy nekem is 
vannak gondjaim és ! gondolataim. 
Talán ez is jelent egy lépést előre 
azon a többkilomóteres útszaka-
szon, amelyet meg kell még ten-
nünk. 

Sok mindent azóta értek meg 
tisztábban — vagy legalábbis 

ezzel a hiedelemmel áltatom ma-
gam — a modern film természeté-
ről, mióta Csehov és O'Neill néhány 
drámáját újra és újra elolvastam. 
Azt hiszem, ők találták ki azt a mo-
dern irányzatot, amit — óvatosan 
fogalmazgatom a szót — pszicholó-
giai realizmusnak neveznék. , A 
modern film és a modern dráma 
egyik vonulata mindenesetre belő-
lük érthető meg. A másik Brecht-
ből — ám ő inkább a színház em-
bere, a színházat menti meg egy 
időre. Nem is olyan rövid időre: 
Ionescu, de még inkább Dürrenmatt 
bizonyítja, hogy a színháznak ezen 
a vonulaton nagy jövője van még — 
ismeretlen csúcsok felfedezése is 
várható. A másik vonulaton is lát-
szólag rendben van minden: Arthur 
Miller. Thennessie Williams fémjel-
zik. Kirándulást tenni ebben a hegy-
ségben is érdemes — a színház vi-
lágában is. A film világában azon-
ban talán még inkább. 

Az elmélet szakemberei talán 
megmosolyognak gyerekes rajongá-
somért; lehet, számukra mindez köz-

hely; nem szabadulhatok O'Neill-
nak a modern filmművészetre tett 
hJatálsa alól: drámái ideális forgató-
könyvek. öse Csehov. Nincs ment-
ség számunkra: Csehovot mi is Is-
mertük, tanultuk a főiskolán. 
O'Neill-t azonban inem tanították. 
De Csehovot is illő volt úgy érté-
kelni, mint a Zsdánov által megfo-
galmazott irodalmi eszménykép ér-
tékes, ám túlhaladott előzményét. 
Az "-Utazás az éjszakába*, O'Neill 
színdarabja például nagyon tanul-
ságos olvasmány filmesek számára 
is. Meg lehet belőle tanulni azt a 
sarkalatos alapigazságot — s ez 
éppúgy vonatkozik a modem drá-
mára, mint a filmre, amely tulaj-
donképpen, mióta hangosfilm, szin-
tén dráma, méghozzá korunk adek-
vát kifejezésére a színházénál al-
kalmasabb, átütőbb erejű dráma; 
kép, mozgás és hang szabad összjá-
téka egy szigorúbb, szinte zenei 
kompozícióban —, hogy immár il-
leme nem jelenetekben, hanem pszi-
chológiai folyamatokban gondol-
koznunk. 

Ábrázolási módja puritán, tárgyi-
lagos és mélyreható. Egyszóval: 
pontos. Azt hiszem, ez a szó a mo-
dern művészet legfontosabb kategó-
riája. Minden figyelmét az emberre 
koncentrálja; az extenzív cselek-
ményességet elveti, kizárólag a bel-
ső, a lélektani cselekményre épít — 
ez utóbbi azonban első pillanattól 
az utolsóig baljós feszültséggel ter-
hes, s annyira intenzív, hogy szinte 
visszaborzadunk az újabb és újabb 
pokolkörök előtt —, miközben ellen-
állhatatlan izgalom taszít egyre 
mélyebbre az emberi lélek infernó-
jába —hogy végigjárjuk-e? Képesek 
vagyunk-e rá? Nincsenek epizódok, 
-főcselekmény- és "mellékcselek-
mény-, figyelemelterelő pittoreszk 



mozzanatok, melyek -eladnák* a 
hazugságot, vagy akárcsak megke-
rülhetővé tennék az igazságot. Az 
alakok kíméletlenül pontos pszicho-
lógiája úgyszólván egyetlen hatás-
eszköze. Realizmus ez, de újfajta; 
kegyetlenebb, és tulajdonképpen 
drámaibb is, mint a klasszikus ér-
telemben vett realizmus. Tökéletes 
kompozíció jellemzi: drámáiban 
nincs fölösleges figura, s minden 
mozzanatnak jelentősége van; az 
alakok pszichológiai mozgásainak 
összessége a felvetett problémát a 
maga teljességében tárja fel. 

A konvencionális dramaturgia el-
vetése nem jelent naturalista 

dekomponáltságot, mint ahogy a 
felületes szemlélő első pillanatban 
gondolhatná. Holott drámáiban nem 
történik egyéb, minthogy néhány 
egymáshoz tartozó ember minden-
napi szituációk beszélgetései során 
igyekszik elleplezni, majd minden 
eliképzeOhlető rendelkezésre á'lló esz-
közzel leküzdeni a kezdettől fogva 
kísértő leplezhetetlen és leküzdhe-
tetlen válságot. És ezzel vége. Sem-
mi sem ér véget, csupán a téma 
meríti ki önmagát. Bizonyítást nyer 
a cáfolhatatlan tétel: az ember nem 
léphet ki sem önmagából, sem a 
kora meghatározta törvényszerűsé-
gek ikarlátaiból. Kiábrándult? Nem, 
mert egy értelmesebb emberi élet 
reményében leplezi le illúziónkat. 
Az igazi optimizmus nem fél az 
igazságtól. 

O'Neill drámáinak e főbb tulaj-
donságai egytől egyig érvényesek a 
modern film legjobb teljesítmé-
nyeire. A lélekrajz mélysége és kí-
méletlensége, dokumentáris pontos-
ságú környezetrajz, a játékidő és a 
reális idő csaknem azonos tartalma, 
az embenne koncentrált belső cse-
lekményesség, amely nem riad visz-
sza attól, hogy a lélektani folyamat 
szempontjából lényeges mozzanato-

kat a maguk reális időtartamában 
ábrázolja, mégha ez látszólag unal-
mas is, ám ugyanakkor merészen 
ugrik át egy konvencionális drama-
turgiai szemlélet számára minden 
bizonnyal nélkülözhetetlen cselek-
ményfordulatokon — mindez fel-
fedezhető Antonionlnál éppúgy, 
mint; Fellini -Dolce vita*-jában, 
Csuhraj és Wajda alkotásaiban, 
Godard. Trufífaut, Chabról néhány 
kiemelkedő filmjében is. Ezek a tu-
lajdonságok párosulva a kamera 
mozgékonyságának végsőkig fokozá-
sával — a kézikamera, a rejtett ka-
mera technikájának kifejlesztésé-
vel —, a modern pszichológiai rea-
lizmus páratlan lehetőségeit terem-
tették meg a filmművészetben. 

E filmek történetei egyre egysze-
rűbbek; ám éppen ez teszi le-

hetővé a jellemrajzok egyre bonyo-
lultabb sokrétűségét. Csuhraj -Bal-
ladád-ját a konzervatív kritika töb-
bek között azért támadta, mert a 
kialakult konvencióktól eltérően, 
nem a Nagy Honvédő Háború epi-
kus szélességű ábrázolására töreke-
dett — és nem Is a nagy történelmi 
személyiségek megjelenítésére —, 
hanem -megelégedett* egy közka-
tona néhány napos szabadságának 
szimpla kis történetével. Magáról a 
háborúról, tényszerűen, valóban nem 
sokat tudunk meg ebből a filmből, 
de annál többet az emberről, akit a 
háború sújt. A Csuhraj-ábrázolta 
háború nem stratégia és taktika, 
hanem egyszerű emberek minden-
napi élete. Éppen ez a titka a film 
újságának, művészi meggyőző ere-
jének: a nagy, művészi erővel meg-
elevenedő valóság. A figurák fino-
man árnyalt lélekrajzában benne 
vibrál a háború minden borzalma, 
a szovjet nép egész hősiessége. Waj-
da keserű pátosszal vall egy nemze-
dék tragikus sorsáról a -Hamu és 
gyémánt*-ban. Miért kell az em-



bernek szeretnie, ha öl, miért kell 
ölnie, ha szeret? Talán így lehetne 
megfogalmazni elvontan általános 
emberi mondanivalóját. Persze, nem 
az egyetemes érvényű -örök embe-
riről- van itt szó. Az egyéni pszi-
chológia rajza az ábrázolt kor tör-
ténelml-társadalmi viszonyainak 
pontos elemzése, megértése és a hő-
sök egyéni pszichológiájába sűrített 
megelevenítése nélkül nem lehet 
hiteles; a pszichológiai realizmus 
nyilván nem nélkülözheti az egyén 
társadalmi kötelezettségeinek, a kor 
nagy társadalmi áramlataiban el-
foglalt helyének, világnézetének áb-
rázolását, számításba kell vennie a 
kor jegyeit az egyén tudatában, el-
határozó jelentőségét még az érzel-
mi-lndulati szférák mélytengeri vi-
lágában is. Wajda nem tagadja a 
felszabadulás karának hősiességét, 
de kivetkőzteti díszruhájából, le-
hántja róla az óhatatlanul rátapadt 
konvencionális frázisokat: a kelet-
európai népekre jellemző roman-
tikus történelemszemlélet ellen har-
col, amely hajlamos hőstetté szépí-
teni a hiábavaló gyötrelmeket Er-
ről van szó tulajdonképpen Kawa-
lerowicz -Mater Johanná—jában is. 

Mennyire egyszerű ez a történet 
is! Egy XVII. századi lengyel apáca-
kolostarba érkezik a fiatal Suryn 
atya, hogy megszabadítsa és meg-
mentse Johanna főnökasszonyt, akit 
megszállott az ördög. Az ördögűzés 
azonban balul üt ki, a fiatal pap 
beleszeret a szép apácába, s ezért 
tehetetlennek érezvén magát, inkább 
értelmetlen gyilkosságot követ el, 
hogy a bűn és bűnhődés az ő fejére 
szálljon. Ennyi az egész. 

Azt mondták rá: allegória. Hogy 
• a rendezőt az emberi szenve-

délyek és a dogmatikus gondolko-
dásmódösszeütközésének elvont ter-

mészetrajza érdekli. Azt hiszem, ez 
nem igaz. Kawalerovicz nem a mai 
tudatot vetíti vissza a múltba, ha-
nem a múlt olyan emberi vonatko-
zásait állítja reflektorfénybe, ame-
lyek — ha sok tekintetben másképp 
is, de az emberi-pszichológiai lé-
nyeget tekintve ugyanúgy léteznek 
még ma is. Suryn atya tragikumát 
éppúgy meghatározza a kor, amely-
ben él, mint egyéni alkata. Kawa-
lerowiicz szigorúan ragaszkodik az 
igazsághoz, és szuggesztív erővel 
ábrázolja a középkor — vagy helye-
sebben: a középkoriság — egyik 
lényeges emberi konfliktusát. Meg-
ítélésem szerint nemcsak hogy ko-
molyan vette a XVII. századi len-
gyel valóságot, de minden tekintet-
ben abból indult ki, az ábrázolás 
pontossága és nagyobb hitele ked-
véért. A film — éppen, mert máig 
érvényes mondanivalót tükröz —a 
korábrázolás legcsekélyebb pontat-
lanságát sem tűrheti: a figurák pszi-
hológiájának történelmi hitele a 
mondandó mai érvényének arany-
fedezete. Hiszen a Jelen Is történe-
lem: múlt és jövő folyvást megújuló 
küzdelmeinek színtere. 

Mostanában — évek óta — szá-
mon kérik tőlünk, hogy játékfilm-
jeink — jelentős nemzetközi sike-
rek után — miért maradnak el a 
nemzetközi élvonaltól. Ez a kérdés 
mindnyájunk számára égető és kö-
telességünkké teszi az oknyomozást. 
Tisztában vagyok vele, hogy ko-
rántsem merítettem ki a témát. 
Csak néhány gondolatot akartam 
felvetni a sokoldalú problematiká-
ból. Bízom abban, hogy hasonló 
gondokkal küzdő pályatársaim is 
megszólalnak majd, pótolva azokat 
a vitákat, amelyeket szárnypróbál-
gatásaink idején elmulasztottunk. 

NÁDASY LASZLÖ 



Ö R D Ö G Ű Z É S VAGY R Á G A L M A Z Á S ? 
Be kell vallanunk, hogy nem va-

gyunk hallgatói Dezséry László Hét-
végi jegyzeteinek. Sajnos, kinőttünk 
már abból a korból, amelyben az 
ördög kísértései annyira sűrűk és 
erősek, hogy Dezséry segítségével 
kell őt kiűzni magunkból. Eltávo-
vozik az már jószántából is. De mi-
vel ilyen az ördög természete: az 
egyik helyről ki, a másik helyre be 
—, mégsem hiábavaló Dezséry Lász-
ló ébersége. Ű mindenüvé utána 
megy, s felmutatja előtte rettenetes 
Hétvégi jegyzeteit, amitől az ördög 
menten továbbiszkod. Így bukkanha-
tott most fel a magyar filmművészet 
berkeiben — nyomában Dezséryvél 
és a Hétvégi jegyzettel. 

A várt hatás azonban ezúttal el-
maradt. A Sátán nyílván meghall-
gatta Dezsérynek a filmügyről szó-
ló előadását, talán a kéziratot is el-
olvasta, s így szólt magában: ezt az 
ördög sem érti. Sajnos, igaza volt. 
őszinte tiszteletet érzünk laptár-
sunk, a Film Színház Muzsika iránit, 
amelyik mégis megkísérelte, hogy vi-
tába szálljon Dezsáryvel. Nem volt 
könnyű dolga, mert Dezséry Hétvégi 
jegyzetében hol a Film Színház Mu-
zsikából idézett olyasmit, amit mi ír-
tunk, majd ugyancsak a Film Szín-
ház MuzeiJkábó1. olyasmit, amit ők 
írtak, majd a Filmvilágból olyasmit, 
amit nem írt senki . . . 

Laptársunk kritikai megjegyzései-
re Dezséry László most a Rádió és 
TV Újságban válaszolt. Itt közlünk 
egy figyelemre méltó részt a válasz-
ból: "A Film Színház Muzsika — 
titkársági tévedés folytán — előadá-
somnak nem azt a szövegét kapta 
meg, amely valóban elhangzott, ha-
nem egy előzetes munka-
példányt, amit az asztalomon 
találtak, . . . és amellyel kapcsolatban 
munkaközben egyéb meggondolá-
saim támadtak, teljesen átírtam és 
megrövidítettem... Valóban, min-
denki olyan munkamódszerrel dol-
gozik, amilyennel akar. (Az iskolá-
ban mi is készítettünk plszkozatot.) 
Élihez nem is lehetne szavunk. An-
nál inkább ahhoz hogy Dezséry ma 
már egész szokatlan módon megrá-
galmazta a Filmvilágot. Ezt irja a 
Rádió Újságban: „A Film Színház 

Muzsika így idéz tőlem: »A filmesek 
haragszanak arra, aki tőlük szocia-
lista kultúrpolitikát kíván.-" £>e én 
a Rádióban ezt mondtam: "A Film-
világ című lap vezércikke haragszik 
arra, aki szocialista kultúrpolitikát 
emleget.' 

Szóval, a mi vezércikkünk harag-
szik arra, aki szocialista kultúrpo-
litikát emleget. Igen súlyos megál-
lapítás. Legalábbis meg kellene erő-
síteni néhány kiegészítéssel. PéldáuL 
melyik vezércikkünk? Melyik részle-
te? Miben nyilvánul a haragunk? 
stb. Minderről azonban szó sem esik 
Dezsérynél. Ami nem is. csoda, hi-
szen ilyen vezércikkünk, sem ilyen-
hez hasonló vezércikkünk nincsen. 
A dolog örök rejtély maradt volna 
számunkra, ha nem kerül kezünkhs 
a Dezséry által »előzetes munkapél-
dánynak- nevezeti írás. Ebben 
ugyanis szószerlnt a következőket 
írja: "A vita során a filmesek az 
alkotói önállóságot és a kísérletezés 
szabadságát követelik. Lenézik, aki 
tőlük sztorit kíván. Haragsza-
nak arra, aki szocialista 
kultúrpolitikát emiege t..." 

Az »előze!es munkapéldányban-
tehát még a filmesek haragudtak 
arra, aki szocialista kultúrpolitikát 
emleget. Igaz, hogy ez ugyebár 
munkapéldány, s mint Dezséry írja: 
»munka közben egyéb meggondolá-
sai támadták, teljesen átírta .. 
Nem kutatjuk, milyen meggondolá-
sai támadtak Dezsérynek munka 
közben, hogy úgy döntött: mégis in-
kább mi haragudjunk a szocialista 
kultúrpolitikára, de meg kell jegyez-
nünk. hogy megállapítása a filme-
seikkel kapcsolatban legalább oiyan 
képtelen idétlenség mint a Filmvi-
lággal szemben. Keressünk rá ma-
gyarázatot? A legkézenfekvőbbnek 
az látszik hogy az annvi helvről 
kiűzött ördög most bosszúból, vagy 
hogy jobban elrejtőzhessék: a Hét-
végi jegyzetek alkotójának lelkét 
szállta meg. Ennek az ördögnek 
azonban van jó magyar neve is: saj-
tórágalmazásnak nevezik. S kiűzésé-
re megvannak nálunk a jól bevált 
szertartások. 

h. gy. 
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SOPHOKLES MODERNSÉGE 
A tény maga irodalomtörténeti 

közhely. A míthoszok világából a 
földreszakadt ember önmaga meg-
találásáért, a morális helytállásért 
vívott magányos küzdelme több 
mint örök, mondhatnánk — idő-
szerű téma. S a távoli hősök, akik 
e harcban őrlődnek — Antigone is, 
Elektra is — lelki alkatukban, sor-
suk viselésében, érzelemvilágukban 
szinte kortársaink. Így érezte 
Anouilh, O'Neill és Girodoux is, s 
így érzi a mai néző, aki a képer-
nyőn találkozott a meggyilkolt Aga-
memnon busszúra vágyó, magány-
gyötörte, gyász sorsú lányával. A 
klasszikus drámák sallangmentes, 
korhű és a maguk korától mégis el-
vonatkoztatható hitele nem torzul 
el a képcső fényerősségében, s in-
tenzív drámaiságában meggyőző 
marad a képernyőn is. Ez a felis-
merés igazolta — az általános kul-
turális és nevelő célkitűzéseken túl — 
az Elektra előadását. S nemcsak 
igazolta, de irányította is. 

Zsurzs Éva rendezői koncepciójá-
nak a mi korunk Elektrája áll a kö-
zéppontjában. A vérbosszú törté-
nete, a sophoklesi krónika esetle-
gessé válik az erkölcsi dráma inten-
zitásában. A mű gondolatisága hő-

sének önmagát emésztő, környeze-
tét gyötrő fájdalmában, Elektra ma-
gányának rajzában jelenik meg a 
képernyőn. A mértéktartóan ízléses 
konstruktivista díszlet tudatosan 
csak keretet ad a játéknak, s nem 
környezetet, ezzel is csökkentve a 
nézőt a hőstől elválasztó évezredek 
távolát. 

Ez a kapcsolatteremtés a dráma 
televíziószerűségének legfontosabb 
tartalmi jegye. Elszegényítenénk a 
tv-drámák holnapját, ha lemonda-
nánk a kothurnusban járó hősökről. 
De érzelmi kapcsolatot a néző csak 
az olyan kothurnusban megjelenő 
hőssel érez, akinél a korhű jelmez 
estlegesebb, mint a korszerű (pon-
tosabban a kort túlélő) gondolat. 
Zsurzs Éva pedig Psota Irén alak-
jában, és modem rendezői elgondo-
lását követve, ilyen Elektrát állított 
a képernyőre. 
AUDITÍV VAGY 
VIZUÁLIS ÉLMÉNY? 

Nemcsak a premierplanok és to~ 
tálok jó ritmusú, és a drámaiság 
követelményéhez mindvégig alkal-
mazkodó váltakozását, de az egyes 
jelenetek képi kompozícióját is 
nagyfokú esztétikai tudatosság jel-
lemezte. A testvérek búcsúja a lép-
csőn, a két nővér kétfelé vezető út-
jának érzékeltetését például festőien 



oldotta meg az egymást el nem érő 
karcsú karok átlója a képernyőn. 
Hasonlóképpen festőinek éreztük 
Elektra és Oresztész találkozásának 
hosszában tag oil t filmkockáját, ami-
kor a reményt hozó Oresztész alak-
ja a fényben, a reménytvesztett nő-
vér sírásban kiaszott termete a ko-
mor fa szürkeségében jelenik meg, 
a dialógusban villódzó hangulati 
csapongás érzékletes kereteként. 
Klütaimnésztra megöletésének jele-
netét idézném még: a história tető-
pontját (magát a bosszút) nem lát-
juk, de a hang a tv-nézőt is jelen-
valóvá avatja, s közben a képer-
nyőn Mykéne asszonyainak széles 
totálja. A totálkép jobbsarkában, 
kérlelhetetlenül megbontva az ará-
nyokat, Elektra arca jelenik meg. 
A bosszú diadalát ülő, s mégis fáj-
dalomba torzult lélek döbbenetes 
premierplanja. A drámaiság és fes-
tőiség harmóniája tette egyszerre 
auditív és vizuális — mondhatnánk 
azt is: televíziós élménnyé az Elekt-
rát. 

ELEKTRA ALAKÍTÓJA 
És még valami. Elektra maga. 

Nem tudom, milyen Elektra lehe-
tett Jászai Mari. Bizonyára démo-
nibb, s tirádáiban tán tragikusabb 
ls. De a mai nézőhöz, különösen a 
képernyő intimitásában, ez a má-
soknál keserűbb, magányos fájdal-
mát csak jajgatva elviselő lélek ke-
rülhetett igazán közel. Psota Irén 
színészi alkatában hordja korunk 
emberének sokszar vergődő, fájda-
lomra gyűlölettel válaszoló sértett-
ségét. s Elektráját is ez tette meg-
jelenésében és lélekrajzában is, fel-
zaklatóan modernné. Egyetlen perc-
re sem tért el ettől a szerepfelfogás-
tól: klasszikus dikcióra csábító mo-
nológjaiban is érződött a harsány-
ságtól irtózó modern színész fe-
gyelme. 

Ha van vitatható pontja az 
Elektra tv-véltozatának, az való-
ban a kar és a karvezetők szere-
peltetése. Ezen a téren Zsurzs Éva 
mintha megtorpant volna a maga-
vágta ösvényen, nem merte elég 
szabadon stilizálni a kórust. Így, a 
szerepüket egyébként jól megoldó 
karvezetők kiszorultak a dráma fó-
kuszából, de nem nyetrték el a mű 

gondolatvilágában betöltött drama-
turgiai szerepüket. Sőt, néhol szinte 
statisztériává szürkültek. Sulyok 
Mária, Gellei Kornél, Berek Kati és 
Bessenyei Ferenc alakítása viszont 
méltó volt a produkció egészéhez. 

FONTOS TANULSÁGOK . 
Nemcsak a bukásokból, a sike-

rekből is lehet tanulni. Az Elektrá-
ból például azt, hogy a tv intimi-
tása semmiképpen sem zárja ki a 
végletességek drámai ábrázolásának 
jogosultságát. Ezt annál is inkább 
kívánnánk hangsúlyozni, mert a 
még forrásban, alakulásban levő tv-
dramaturgiának vannak olyan teo-
retikusai, akik a hétköznapok 
mikrorealizmusát kívánják a kép-
ernyőn abszolutizálni. A tv-drámák 
életszerűségét követelve Paddy 
Chajefsky, az amerikai tv-dráma 
egyik nagynevű képviselője, a ha-
zánkban fűmen látott Marty kitűnő 
szerzője, például azt vallja, hogy a 
televízió elsőrendű tematikája -a 
hétköznapok csodálatos világa*. S 
ezt a fejtegetést azzal is kiegészíti, 
hogy ő a maga részéről sokkal iz-
galmasabb tv-drámát lát abban, 
hogy valaki miért nősül meg, mint 
abban, hogy miért öl meg valakit. 

A gyakori, és tipikus helyzetek 
ábrázolásának jogosultságát termé-
szetesen nem kívánnánk vitatni. De 
azért, a hazai tapasztalatok mégis 
azt bizonyítják, helytelen lenne 
ennyire leszűkíteni a képernyőre 
vihető világot! Szerencsére, tv-nk 
dramaturgiáját nem is érhetné 
ilyenfajta szemrehányás. S tán nem 
is véletlen, hogy eddigi nemzetközi 
tv-s sikereink két szélsőséges hely-
zetben, szélsőségesen kiélezett drá-
mai konfliktust megragadó alkotás-
hoz fűződnek. (Nő a barakkban és 
Menekülés a börtönbe.) Az Elektra 
művészi és közönségsikere ismét 
érv ebben a vitában: a szélsősége-
sen kiélezett drámai összeütközés 
televíziószerű kifejezésének lehető-
ségét bizonyítja. S egyben azt is, 
hogy a pszichológiai problémák tv-
szerű megjelenési farmája nem a 
statikussá merevedett, szép szavak-
ba oldott melodráma, hanem a 
szenvedélyek leghevesebb — cse-
lekményben kifejezhető! — össze-
csapása. FÖLDES ANNA 



A filmklub-mozgalom — Nyugaton 
1937-ben hét országban alakultak 

filmklubok, vagyis magán-egyesüle-
tek, amelyek tagjai összeálltak, hogy 
olyan filmeket lássanak, amelyeket 
moziban nem tekinthetnek meg. A 
háború után fokozatosan növekedett 
számuk, és 1955-ben, egy angol kör-
kérdés szerint, 2500 klub működött 
29 országban, összesen félmillió tag.-
gial. Ma —, csupán hét évvel később 
— 46 országban működnek film-
klubok és becslés szerint össztagsá-
guk több minit négy millió. Ha azt 
Számítjuk, hogy az átlag klubtag há-
romhetenként egyszer látogatja a 
klub előadásait, évi 68 millió film-
néző tekintélyes számát érjük el. 
valamint 119 ezer előadást, amelyek 
közül egy élőadás gyakran két fő-
filmből és néhány kisfilmből áll. 

Ha összehasonlítjuk ezt a növe-
kedést (amely különösen -televízió-
gazdag" országokban feltűnő) az 
évente csődbemenő normál filmszín-
házak számával, világossá válik, 
hogy az -elveszett közönség" lassan 
ú j forrásokat talál moziszükséglete 
számára. Ugyancsak világossá válik, 
ha közelebbről szemügyre vei&zük a 
klubokban bemutatott filmeket, hog / 
ez a közönség ugyanakkor érettebb. 
A -közönség-ízlés" mindinkább fe1-
lődést mutat. 

A filmklubok bizonyos előnyöket 
biztosítanak a producereknek és az 
egész filmiparnak. A klubelőadások-
nál a tagok maguk állítják össze a 
programot. Ezáltal majdnem, az 
egész drága propaganda-gépezet fö-
löslegessé válik. Továbbá ezek az 
emberek szeretik, gyakran önkénte-
sen magukra vállalják azokat a 
munkákat, amelyek egy mozi üze-
meltetésével összefüggnek. 

Elképzelhető, hogy a filmipar a 
fenti okokb'ól itevókenyen támogat-
hatná a filmklub-mozgalmat. Saj-
nos, egyáltalán nem ez a helyzet. 
Ellenkezőleg. Amióta az első film-
klubok alakultak Angliában, a har-
mincas években, a filmipar gyanak-
vással figyelte a küubmozgalmat. A 
filmszíniházak félnek a konkurenciá-
tól és a producerek félnek a propa-
gandájuk által kitenyésztett közön-
ség ízlésének megváltozásától. Mind-

ennek eredményeképpen a film-
klubok tevékenységiének nagyrésze a 
mai napig szinte mindenütt a kö-
zönyösség, méginkább a bizonytalan-
ság, a -semmi közöm hozzá" légkö-
rében folyik. És így a visszahatás is 
állandóan nő: a klubtagok makacs-
nak és fásultnak kiáltották ki a 
filmipart, amelyet csak a pénz ér-
dekel, és amely süketen áll a film-
művészettel szemben. A filmipar 
számára konjuktúra idejében ez a 
szembenállás nem sokat jelentett, 
ma viszont szükséges lenne, hogy -a 
félek találkozzanak". 

Hogyan tudnának a filmklubok 
hozzájárulni ahhoz, hogy a filmipar 
ismét talpraálljon? Számszerűen, 
egyszerűen piacnak tekintve, a klub-
mozgalom túl kicsi ahhoz, hogy a 
kassza-bevételekben az elveszett te-
levíziós-közönséget pótolja. Do a na-
gyobb távlatban gondolkozó produ-
cerek számára mégis akadnak itt le-
hetőségek. Miután a klubok saját-
maguk választják ki filmjeikot, pon-
tos szeizmográful szolgálhatnak a 
valódi, nem mesterségesen táplált 
közönség-ízlésnek, ami rendkívül 
módon segítségére lehetne a gyártás-
nak,. abban az elhatározásban, hogy 
milyenek legyenek a jövőben a fil-
mek. Talán fontosabb az a körül-
mény, hogy a filmklubok nem egy-
szerűen bemutatják a filmeket, ha-
nem műsorfüzetek és gyakran elő-
adások által hozzájárulnak! ahhoz, 
hogy a nézők számára a filmnézés 
művészi élménnyé, váljék, amelyre 
az ember újra és újra vágyódik. Rö-
viden, a film, ugyanúgy, mint min-
den más művészi forma, ismételten 
-felhasználódik", miáltal a gazdasá-
gi piac természetesen ismét növek-
szik. 

A filmkűubpk hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a filmet végül egyszer 
önálló művészetnek tekintsék. Sok 
tekintetben repertoár-színházakhoz 
hasonlíthatók, mivel a filmművészet 
teljes történelmi panorámáját nyújt-
ják. Ez ismét hozzájárulást jelent 
ennielk az új művészi forma lényegé-
nek megismeréséhez és ugyanekkor 
épít az egyes néző érettségére és 
megértésére. A nemzeti íiilmarchivu-
mokkal és más filmkulturálts' szer-



vezetekkel együttműködve a iklub-
világmozgalom egy olytan nemzetközi 
légkör megteremtéséhez vezet, amely 
elősegíti a jó filmek alkotását. 

Jellemző például, hogy a különbö-
ző - ú j hullámok* rendezői Francia-
országban, Amerikában, Angliában 
és Olaszországban ismételten a film-
klubok iránti hálájukról beszélnek, 
amikor megkérdezik őket, hogyan 
lőttek rendezők. A filmklubban, ahol 
a filmeket megbeszélik és kritikusan 
értékelik, a kezdő filmrendező gyak-
ran az egyetlen becsületes hatást 
észleli, méghozzá egy olyan közön-
ségtől, amely kiismeri magát a 
filmekben. Olyan emberek, mint 
Tiruffaut, Chabrol, Goddard, Anto-
nloni, Ittichardson és mások, itt ta-

lálják az egyetlen lehetőséget ahhoz, 
hagy megismerkedjenek művészetük 
ősi formáival. 

Mégis, annak ellenére, hogy a 
filmművészetben fejlődés mutatko-
zik, és a film végre elérte azt, hogy 
a legszélesebb körökben művészeti 
formának ismerjék el, a filmipar 
továbbra is szkeptikus. A -művész*-
mozinak lassan elismerik jogosságát, 
még ha bizalmatlansággal is. A 
filmklub ezzel szemben továbbra is 
elszigetelt marad a filmszínházak-
tól, mialatt a kassza-görbék tovább 
esnek. Pedig csak arra volna szük-
ség, hogy a klub tevékenységét a 
mozikba helyezzék át, és egy kis jó-
akaratú együttműködés jöjjön létre. 

GIDEON BACHMANN 

NEGYVENHÁROM O R S Z Á G AZ OBERHAUSENI FESZT IVÁLON 

A fehniár 18-án kez-
dődő IX. oberhauseni 
rövidfiűlmf esz táválra ez 
ideig negyvenhárom or-
szág jelenítette be rész-
vételét, közöttük ' a 
Szovjetunió, az Egyesült 
Államok, Franciaország, 
Olaszország, Anglia, Ma-
gyarország, Lengyelor-
szág, Csehszlovákia, Bul-
gária, Jugoszlávia, Spa-
nyolország, Kanada. Ja-
pán, Argentína és Bra-
zília. A nyugatnémet 
rövidfilmek mellbtt kü-
lön műsor keretében 
mutatják be az NDK 
íiimmüvéskzetónlek leg-
újabb alkotásait. 

A zsünl elnöke — 
akárcsak két esZtendővei 
ezelőtt — Bert Haanstiia, 
a világhírű holland film-
rendező, akinek -Üveg* 
című filmjét hazánkban 
is nagy sikerrel vetítet-
ték. A zsűrinek négy 
nyugatnémet, négy nyu-
gat-európai és négy, a 

szocialista országokat 
képviselő tagja van. Ez 
Mtóbhrtafc: Roman Ktar-
men szovjet dokumen-
tumfilm-rendező, Bre-
tislav Pojar, csehszlovák 
trükkfilm-rendező, Jerzy 
Boesak, a lodzi filmfő-
iskola dékánja, és a var-
sói dokumientumfilm-
stúdió művészeti vezető-
je, valamint magyar 
részről Wipdermíainn 
Károly, akinek -Kilenc 
perc* című filmje díjat 
nyert a két évvel ezelőt-
ti oberhauseni fesztivá-
lon. 

A versenyen részt ve-
vő magyar filmeket a 
fesztivál negyedik nap-
ján, önálló magyar mű-
sor keretűében mutatják 
be. A programban sze-
repel Kiss József doku-
mentumfilmje, a -Szent-
kút* —, a -Vigyázat, 
mázolva!* — Korompai 
Márton kisfilmje, és a 
Balázs Béla Stúdió két 

filmje, a -Koncert* és a 
-Variációk agy témára*, 
mindkettő Szabó István 
alkotása. Nagy érdeklő-
dés etlőzi meg Jiri Trnka 
-A kibernetikus nagy-
mama* című trükkfilm-
jének, a lengyel Jan 
Lenica -Lahimiiith* című 
kísérleti filmjének, és 
Beit Haastra legújabb 
rövidfilmjének, a -Delta 
— Phase l*-nek bemu-
tatását 

A fesztivál keretében 
be|muttjatják a felszaba-
dulás utáni lengyel film-
gyártás legjelentősebb 
lalkőtásiait, így Andrzej 
Wajda, Kaairnierz Kutz, 
Andrzej Munk. Jerzy 
Kawalerowicz és Roman 
Pollansky filmjeit A 
filmnapok alkalmából 
nemzetközi films zak-
könyv-k/i állítást is ren-
deznek. 

A IX. oberhauseni 
filmfesztiválon magyar 
filmművész-delegáció is 
részt vesz. 



©LYMPIA AMERIKÁBAN 
A fenti cím nem valamilyen 

Amerikában megrendezett sportese-
ményről akar . tudósítani, nem is 
Molnár Ferenc ••Olympian című 
színdarabjának amerikai előadásáról 
számol be, csak azt a kissé meg-
lepő elhatározást jelzi, amellyel e 
színdarab hősnője a nemrégiben 
készült amerikai filmváltozat végén 
új hazát választ magának. Igen, a 
gőgös osztrák hercegnő beszáll sze-
relme piros automobiljába, és elin-
dul egyenesen Amerika felé, hogy 
ott élje le életét sírig tartó boldog-
ságban. De hogy kerül Kovács 
András huszárkapitány Amerikába, 
és hogyan változott telivér magyar 
lova amerikai gépkocsivá? — kér-
dezheti joggal a magyar olvasó. Ez 
csak nem lehet probléma a technika 
századában. A forgatókönyvírók jó-

voltából a magyar huszárkapitány 
amerikai állampolgárságot nyert, és 
egy nagy alumínium vállalat meg-
bízásából üzletbonyolítási céllal 
Ausztriába utazott. Az ambiciózus 
amerikai fiatalember beügyeskedi 
magát Ferenc József császár udva-
rába, azzal a szándékkal, hogy meg-
próbálja felvásárolni cége számára 
az Osztrák-Magyar Monarchia tel-
jes bauxitállományát. De bauxit 
helyett végül is be kell hogy érje 
a büszke osztrák hercegnő életre-
szóló szerelmével, ami — amerikai 
szemmel nézve — nem az az igazi 
-big bussiness-, de legalább hatá-
sos happy-end. 

Bizonyára van, aki úgy véli, ha-
zafias elfogultság, provinciális sér-
tődöttség az évtizedekkel később 

John G»vtn éi Sophl» Loren 



ellentétben — gentlemanhez mél-
tóan nem él vissza az alkalommal, 
és a házasság szent kötelékének fel-
vétele utánra halasztja szerelme 
beteljesülését. 

L. V. 

Sopht* Loren 

készült filmváltozattól számon kér-
ni az eredeti színdarabot. Lehet. De 
mindenesetre van valami elgondol-
koztató abban a következetesség-
ben, amellyel megfosztották minden 
savától-borsától, leleplező, rebellis 
tendenciájától Molnár Ferenc arisz-
tokráciaellenes színdarabját. 

Molnár Ferenc "Olympiá—jában 
úgy odamondogatott a gőgös és 
fennhéjázó főnemességnek, olyan 
kiadósan megleckéztette őket, hogy 
a hazafias magyar polgár elégedet-
ten állhatott fel zsöllyeszékéből, 
gondolván — ezek aztán jól meg-
kapták. A Michael Curtiz (Kertész 
Mihály) rendezte amerikai filmvál-
tozat édes-cukros bécsi valcerré 
szelídítette az osztrák császári ud-
var világát, ahol az arisztokrácia 
kimérten, de hát végül is rangjához 
illően viselkedik. Az ifjú bauxit-
ügynök — huszárkapitány elődjével 

Sophia Loren mint OlympU hercegnő 



KÉPEK A VIETNAMI FILMMŰVÉSZETRŐL 
Tavaly a moszkvai 

fesztiválon művészek és 
újságírók nagy tapssal 
fogadtak egy szerény kis 
delegációt, köztük egy 
bájos mosolyú, szép ar-
cú, egzotikus ruhájú 
színésznőt, aki aligha 
volt tizennyolc eszten-
dős, de a delegáció töb-
bi tagja sem sokkal le-
hetett túl a húszon, 
szemre legalább. 

Ngoc Lan, a ' fiatal 
-sztár- és szerényen 

hajlongó társai képvi-
selték Vietnam filmmű-
vészetét. A bemutatko-
zást követően levetítet-
ték a -Csapás a máso-
dik frontvonalra- című 
filmjüket, s mikor ki-
gyúltak a Rosnija Film-
színház lámpái, az üd-
vözlés már nemcsak az 
alkotókat, de magát a 
művet is köszöntötte. 

A másnap délelőtti fo-
gadáson azután ezernyi 
kérdés záporozott felé-

»A ki* madár- hősei 

jük. ök elmondották, 
hogy Vietnam a filme-
zést hadi híradókkai 
kezdte. Az első ilyen 
híradó 1945 augusztusá-
ban a függetlenné vált 
Vietnam legfontosabb 
eseményeiről számolt 
be. A felvevőgép ettől 
kezdve majd egy évti-
zedig a haditudósítók 
fegyvere volt. Tizenhat 
milliméteres keskeny-
felvevővel dolgoztak, s 
mindenüvé követték a 
harcoló katonákat. 

A -filmgyár- a dzsun-
gelben létesült. Itt hív-
ták elő és másolták a 
gyakran életveszély kö-
zepette felvett anyagot. 
1952-ben jutottak elő-
ször hangos-felvevőhöz. 
Ebből a korszakból két 
jelentős dokumentáris 
alkotás származik, a 
-Győzelem északnyuga-
ton- (1952), és a -Dien 
Bien Phu-i győzelem-
(1954). 

A francia zsoldosok 
távozása után új kor-
szak köszöntött be. A 
filmesek — a hadsereg-
gel együtt — bevonul-
tak a fővárosba és alig 
két esztendő múltán 
megnyílt a szabad Viet-
nam első filmstúdiója, 
ahol már normál mére-
tű nyersanyaggal dol-
gozhattak. De továbbra 
is csak híradókat, d o 
kimerthum IMmetaet ké-
szítettek. Ennek a mű-
fajnak, igaz, amatőrala-
pon, ámde voltak ha-
gyományai 1945 előtt-
ről Is. 

— S ha így, a semmi-
bői indultak — tette fel 

Njroc Lan a -Ciapáa a má-
sodik frontvonalra- című 
háborús törtínet női fő-

szereplője 



Lam Tol -A két katona-
főszerepében 

a kérdést egy nyugati 
újságíró —, honnan 
kaptak útbaigazítást? 

— 1951-ben kínai, 
1954-ben szovjet, 1955-
ben lengyel, 1956-ban 
csehszlovák segítséggel 
készítettünk koproduk-
ciós alkotásokat — vá-
laszolta a delegáció ve-
zetője. — Nálunk járt 
többek között Roman 
Kar men, a szovjet do-
kumentarista iskola 
egyik legismertebb kép-
viselője. Fiatal gárdánk 
pedig Moszkvában, a 
kínai, a lengyel és a 
csehszlovák főiskolákon 
tanult. 

1959-ben készült az 
első játékfilm: a -Ben 
Hal folyó partján-. Ezt 
követte - A narancsli-
get- és »A fiatal lány 
a műhelyből-, és az 
••Egy eltűnt emlékei-, 
-A. Phou férje- és a 
fesztiválon bemutatott 
••Csapás a második 
frontvonalra-. 

. . . Azóta közel más-
fél év telt el. Ma Viet-

A tizenegy esztendői 
To Vyen »A kis madár-

cimű filmben 
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FEBRUÁRI 
FILMÜJDONSAGOK 

ISTEN OSZI CSILLAGA 
Magyar film 

Széles változatban ls 
14 éven alul nem ajánlott 

EZ IS SZERELEM 
Magyarul beszélő angol 

film 
Széles változatban ls 

Csak 18 éven felülieknek 

namban huszonöt ren-
dező, huszonhárom for-
gatókönyvíró, harmincöt 
operatőr és ugyanannyi 
színész van. Műtermei-
ben rajz-, báb-, híradó-
és dokumentumfilmek is 
készülineki 1959-ben nyílt 
meg a fii mfő iskola is, 
és különféle tanszakain 
sokoldalú művészkép-
zés folyik. 1962-ben már 
első ízben bemutatkoz-
tak a végzősök is. Há-
rom filmet vetítettek a 
városi s a vidéki mozik. 
»Az ősz első napjá—t, 
-A kis madár—t, meg 
"A két katoná—t 

A témakörük egy-
részt a felszabadító har-
cok évei, másrészt a 
mindennapi élet problé-
mái. Alkotói stílusuk-
ban keveredik a hazai 
folklór a külföldön el-
sajátított művészi irány-
zatokkal. Egyes kérdé-
seket még tudatosan le-

egyszerűsítve ábrázol-
nak a hazai közönség 
miatt, mert a mozi so-
kaknak még új. Munká-
jukon azonban érződik, 
hogy bőségesen van 
mondanivalójuk. Alko-
tóikat lelkesedés, ma-
gávalragadó szenvedély 
jellemzi. Színészeik 
többsége fiatal. Még 
nem fenyegeti őket a 
megszokás szürkítő ru-
tinja. 

1939-ben még mind-
össze harminchét film-
színház szórakoztatta a 
franciákat, ma már 422 
vetítőhelyiségben játsz-
hatják saját alkotásai-
kat. Vietnam a hazai si-
kereket követően meg-
jelent a nemzetközi 
fesztiválokon, sőt ver-
senydarabjaikkal diplo-
mákat, díjakat is nyer-
tek: Karlovy Varyban, 
Moszkvában, Kairóban. 

ÁBEL PÉTER 

A KOPÁR SZIGET 
Díjnyertes japán film-

dráma 

A -Ben Hal folyó partján-
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/' f Irat. — Megjelenik minden hónap 1-én 
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Lapkiadó Vállalat. Felelői kiadó: Sala Sándor. — Szer-
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M M W i 
Izgalmas témát filme-

sített meg — másodszor! 
— a világhírű rendező, 
William Wyler "Rága-
lom* címen. A történet 
egy előkelő amerikai in-
ternátusban játszódik. 
Az egyik elkényeztetett 
növendék bosszúból meg-
rágalmazza két tanárnő-
jét, hogy természetelle-
nes vonzalommal szere-
tik egymást. A rágalom-
nak semmi alapja nincs, 
a két nőt mégis meghur-
colják, s bár a bíróság 
felmenti őket, elvesztik 
állásukat, és egy kicsit 
hitüket is az emberek-
ben. Audrey Hepburn 
és Shirley MacLaine 
játsszák a filim főszere-
peit. 

Shirley MacLaine és 
Audrey Hepburn 

Jelenet a filmből 




