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AZ EREDET 
Ismeretes az a gyanakvás, amely-

lyel kiváltképp fiatalaibb rendezőin-
ket , illetjük, ha filmjükben idegen 
hatásokat fedezünk fel. A gyanak-
vás nemegyszer elmarasztalássá erő-
södik. Ellenérzéseink indokai kö-
zött akadhatnak helytállók, amikor 
adott esetekben a minden élmény 
nélküli utánzást, a külföldi divatos 
irányzatok kunj un ki urális meglovag-
lását, az >41yet én is tudok-" bizony-
kodást bíráljuk. Igazunk van olyan-
kor is, ha a rendező egyéniségét 
féltjük a szimpla átmásolástól, eset-
leg az egyéniség hiányának elleple-
zését lá t juk benne. 

Mindezek azonban inkább művé-
szi stílusproblémáknak tűnnek fel. 
Sokkai bonyolultabb a helyzet, ha az 
idegen stílusok követése ideológiai 
kérdésként merül fel, minit iRényi 
Péternek az "Oldás és kötés--ről a 
Népszabadságban írt kritikájában, 
ahol nyíltan szerepelt a kérdés, hogy 
egyes jellegzetes mai kapitalista fil-
mek stílusával kifejezhető-e mai 
szocialisita tartalom, mondanivaló. 
Tisztázó szándékú megállapítása na-
gyon aktuális és nagyon is tisztá-
zatlan filmesztétikái kérdésre ve-
tett fényt. A filmművészet szerves és 
rendkívüli módon összetett fejlődése 
nem kedvez az elméleti egyszerűsí-
téseknek, mint ahogyan viszont az 
ilyen egyszerűsítések sem kedveznek 
a filmművészet fejlődésének. 

Helytelenül járnánk el, ha az esz-
mei ki békíthet ellenséget, a marxiz-
mus—leninizmusnak ezt a sarkala-
tos tói-vényét, amely alól természe-
tesen a filmművészet bem kivétel, 
általában a stílus irányában hang-
súlyoznánk ki. Könnyen eltéveszt-
hetnénk így tényleges feladatunkat: 
rragán az eszmén mérni a mű ho-
vatartozását. Igaz, a stílust több-
nyire nehéz "-leválasztani- az általa 
kifejezett eszméről, hiszen a stílus 
maga is ez eszme szférájába tarto-
zik. De sohasem fordítva! A stílus 
csak alárendelt szerepet játszhat az 
eszméhez képest, csakis annak függ-
vénye lehet. A művészet örök moz-
gástörvénye, hogy az egy-egy adott 

kornak és társadalmi rendszernek 
megfelelő eszme mindig megtalálja 
adekvát kifejezését, a tartalom min-
dig felölti a legjobban ráillő for-
mát. S minthogy a stílus ilyen mó-
dom járulékos — bár korántsem mel-
lékes és lényegtelen — oldala a 
műalkotásnak, realista esztétikai 
szemlélet nem helyezheti a stílust a 
gondolat fölé. Egyedül a stílust val-
latni elégtelen és félrevezető; a mű 
eszmei megítélése dolgában közvet-
lenül a műben rejlő eszméhez kell 
lebocsátkozni. Mi, kritikusok, soha-
sem feledhetjük el, hogy amiképp 
lehetséges formalista mű, éppúgy 
lehetséges formalista kritika is, és 
a tartatomtól elszakított stílusvizs-
gálódás ide vezethet. 

Mindezt azonban elsősorban nem 
a már elkészült filmek jobb meg-
ítélése kedvéért fejtegetem, hanem 
a még csak ezután elkészülő mű-
vek érdekében. Azért, hogy a ren-
dezőket, csakúgy, mint a kritikuso-
kat, még véletlenül se bénítsa sem-
milyen oktalan elméleti és lelkiis-
mereti cenzúra, amellyel esetleges 
meggondolatlan stílustilalmakat ál-
lítanak önmaguk és egymás elé. 
Többnyire amúgy sem arról van szó, 
hegy a rendező eszmeileg és eszté-
tikailag tudatosan értékelt stílust 
'•alkalmaz-" filmjében, hanem jóval 
rejtettebb és bonyolultabb folyamat-
ról. Ezernyi tudottan vagy tudatta-
lanul jelentkező élmény, hatás, re-
miniszcencia »beáramlásáról« a film 
képeibe. Talán nem tévedek, ha az 
"Oldás és kötés« példáját is ide-
sorolom. Mindenesetre, ha a művész 
részéről félig-meddig vagy egészen 
tudattalanul megy végbe ez a fo-
lyamat, a kritikusnak fontos dolga, 
hogy betöltse a "művészi tudat-
szerepét, s elemezze a filmben testet 
öltött hatások eredetét. De csak-
ugyan elemezze és ne kész kategó-
riákba sorolja. 

Bennünket ezúttal is az idegen 
filmekből átvett stílushatások érde-
kelnek. Ezek kutatása és mérlege-
lése általában finom disztinkciót és 
komplex szemléletet igényel. Az 



ilyen hatásokat nem lehet kívülről 
vizsgálni, igyekezni kell az alkotó-
nak a tudatvilágába is belehelyez-
kedni. Figyelembe keld venni, hogy 
a művésznek az egyszer művészi-
leg már ábrázolt világról szerzett 
érzékelése lehet olykor teljesséegei 
passzív tudatműködés folyománya, 
és lehet kifejezetten céltudatos stú-
diumok eredménye is. lAz egyik 
nemrégiben játszott filmünk forga-
tása előtt a rendező stábjával együtt 
beült egy szakmai 'házivetítőbe és 
külön levetítette Antonioni "La 
notte«-ját. önkénytelenül megfogal-
mazódott bennem is a gúnyos meg-
jegyzés: "-Lám csak, készül az új 
magyar Antonion i - f il m.« Aztán ké-
sőbb, a már kész filmet látva, meg-
lepett hogy soha ilyen eredetinek 
nem láttam még ezt a rendezőt, 
mint éppen, ebbgn a filmjében, 
a szocialista életismeret jegyei két-
ségtelenül felismerhetők voltak raj-
ta. Antonioninak kellene tulaj-
donítanunk ezt az eredményt? A 
modern nyugati filmművészetnek? 
Nyilvánvaló képtelenség. Semmi-
esetre sem tagadhatjuk azon-
ban azokat a stílusbeli felisme-
réseket és megérzéseket, amelye-
ket rendezőnk keresett és láthatóan 
meg is talált a híres olasz rendező 
filmjében. <5 maga, témája és az 
általa képviselt eszme alkalmasnak 
bizonyult e külső hatás befogadá-
sára, még hozzá olyan módon, hogy 
eredeti megnyilvánulásokra inspi-
rálta. Nem dicsérni akarjuk ezt a 
metódust, mint az eredetiség meg-
találásának legjobb útját. Minden 
rendező eredeti stílusának termé-
szetesen elsősorban saját, közvetlen 
adottságaiból, élményeiből, impreszá-
szlóiból, leleményeiből kell kinőnie. 
De lehetetlen kizárni azt a lehető-
séget, hogy egyes művészek bizo-
nyos esetekben a múlt vagy a je-
lenkor nagy szocialista vagy kapi-
talista alkotóművészeihez folyamod-
janak a szükségesnek érzett inspi-
rációért és eligazításért. 

Ennek megértése érdekében töb-
bet kellene foglalkoznunk az alko-
tói tevékenység lélektanával is, job-
t an ismernünk kellene öz ebben 
működő és közrejátszó tényezőiket, 
befolyásokat. Hadd pendítsek meg 
itt egy gondolatot. A rendezőben 

már a forgatás előtt megszületik 
leendő filmjének mintegy az "elő-
k é p e i Nevezhetjük ezt afféle elő-
zetes "lelki montázsnak-", hiszen ezt 
a természeténél fogva naevon szub-
jektív természetű felvázolást át- meg 
átszövik a más filmekből, filmstj'lu-
sokból eredő hatások, reminiszcen-
ciák ,is. Vagy ellenkezőleg: ha az 
átvétel tudatos tanulmány eredmé-
nye, ez is telítve van a művész 
szubjektumának >-beleszólásaival«. 
Ügy vélem, erre a benső alkotói 
folyamatra is alkalmazható az ej-
zenS'teini montázselmélet koncep-
ciója. Vagyis ezek á valóságból, 
művészi fantáziából és kész filmal-
kotásokból eredő képek is egymás-
sal való összekapcsolásuk révén nve-
rik el ú j értelmüket, végső arcula-
tukat az alkotó képzeletében, eset-
leg teljesein elveszítve, feloldva ez-
által eredeti jelentésüket. Ilyen mó-
don feltétlenül alkalmas lehet a fim-
rendező a mondanivalójával és saját 
művészi szándékaival összecsengő 
idegen hatások befogadására. 

Minthogy, úgy vélem, nem szorul 
itt különösebb mágyarázatra a többi 
szocialista ország filmgyártásával, 
elsősorban a szocialista realizmust 
legjobb Másszikus és modern film-
jei által megterem,tő és megtestesítő 
szovjet filmművészettel való közvet-
len vérségi és szellemi kacsolatumk, 
és az ezzel járó, a stílusvcnzalmak-
ban is megnyilvánuló szerves 
együttélésünk és együttfejlődésünk, 
ezért erről ezúttal több szót nem 
ejtek. Az ideológiai problémák 
amúgy is a kapitalista filmművészet-
tel való kapcsolatunkban merülnek 
fel. Azonban az innen eredő hatá-
sok is kritikailag megkülönböztet-
hetők. Bizonyos, hogy az olyan, a 
kapitalizmusban született irányza-
tok, rrlint a neorealizmus, az ú j 
hullám, a dokumentarista iskola stb. 
is szakaszokra oszlik, vannak előre-
vivő és vannak hanyatló és torz pe-
riódusaik. Természetesen az irány-
zatok — feltéve, ha azok egészsé-
gesek — kirobbanásának és felfelé 
ívelésének megnyilvánulásai jobban 
rokoníthatók a szocialista művé-
szek gondolkodásával és vonzalmai-
val, mint ugyanezen irányzatok meg-
hátrálásának és széthullásának je-
lenségei. 



A modern nyuetati filmművészei 
elmélyülten foglalkozik a társada-
lomban helyét nem lelő ember ver-
gődésével és kiúttalanságával. Van-
nak a mi társadalmunkban is bol-
dogtalan, helyüket meg nem lelő 
emberek? Varrnak, őket is a mű-
vészi ábrázolás tárgyává kell ten-
nünk, hiszen sorsukban többnyire 
súlyos és feltétlenül kimondásra, 
vizsgálatra váró társadalmi konf-
liktusok feszülnek. Az azonban 
nyilvánvaló, hogy a társadalom 
szerepe és felelőssége merőben más, 
ha talán maga az ábrázolt ember 
nem is, a mi ilyen jellegű konflik-
tusainkban;, tehát még a legjobb és 
legtehetségiesebh szándékú, de nem 
szocialista eszmeiségű nyugati film-
alkotó világlátását, társadalom-
szemléletét és kri t ikáját sem teheti 
a mi vonatkozásunkban magáévá 
egyetlen mlai magyar filmrendező 
sem. Minden stílusvonás tehát, 
amely a társadalomból való remény-
telen kirekesztettséget szuggerálja, 
általában eszmeileg beilleszthetetlen 
a ml filmjeinkben. A stíluson azon-
ban a kifejezési eszközök összességét 
értjük, vagyis még egyetlen filmen 
belül is egyfajta rendszert, szinté-
zist. Minden stílust különféle ele-
mek alkotnak. S miért volna lehe-
tetlen, hogy miközben a nyugati 
rendező stíluseszközeinek egy részé-
vel tőlünk idegen eszmei célokat 
szolgál, más részével viszont e köz-
ben olyan pszichológiai felfedezé-
seket tesz a filmművészet számára, 
amellyel mi is gazdagodhatunk. Mi-
lyen szűkkeblűség írhatná elő, hogy 
az ilyesminek fordítsunk hátat? Á 
mai kapitalista filmművészet stílus-
vívmányait, filmeszköz- és kifejezés-
felfedezéseit egészben, mechaniku-
san elutasítaná, illetve elhatárolni a 
szocialista gondolkodástól, részünk-
ről éppenséggel nem az eszmei biz-
tonság, inkább az ideológiai tétova-
ság jele volna. Eleve bizalmatlan-
ság abban, hogy filmművészetünk 
és filmesztétikánk képes helyes íté-
lőkészséggel -átlátni* a nyugati fil-
meken, és eszméik, stílusaik közt 
kellően szelektálni. Minthogy-a ka-
pitalista filmművészetben a szük-
séges elvi. esztétikai vizsgálódással 
szétválasztható a konstruktív, a 
haladó és a jobbítani akaró a deka-

dens tői,, retrográdtól és ellenséges-
től, ezt a szétválasztást meg is kell 
tennünk, ez együttélésünk objektív 
parancsai. Ez nemhogy megszegné, 
ellenkezőleg, erősíti az eszmei koeg-
zisztencia tagadásának elvét, a mar-
xista—leninista eszmei offenzívát. 
A modern kapitalista filmstílus to-
tális, latolgatás nélküli elvetése, s 
elidegenítése filmművászfclüi.ktöl 
éppoly ártalmas, mint a minden-
faj ta nyugatról érkezett filmstílus 
előtti' behódolás, mert mindkettő el-
mossa, elhomályosítja az eszmei harc 
és kibékíthetetlenség valóságos 
frontvonalait. 

A kapitalista filmművész, hely-
zeténél fogva, minthogy benne 
él az adott világban, s rá az ott 
érvényes társadalmi erők közvet-
lenül hatnak nyilvánvalóan töb-
bet tud számunkra is elmondani 
a kapitalista világ viszonyairól, er-
kölcséről és ellentmondásairól, mint 
a mi filmművészeink. De a legjobb 
kapitalista filmrendező sem képes 
— ha csak nem marxista —, annyit 
megérteni a kapitalizmus válságá-
ból, s az ellene való harcból, mint mi, 
eszméink segítségével. Mi okunk 
van hát félni tőlük? Tapasztalhatók 
még eszmei bizonytalanságok művé-
szeinknél? Ez tagadhatatlan. Talál-
kozunk még nyugati filmstílusok 
örunutogató, eszmeieden átvételével, 
amely még a legszebb, legigazabb 
mondanivalót is komprommitálhat-
ja. De akkor nem az-e az elsőrendű 
feladatunk, hogy konkrétan ezek el-
len a fogyatékosságok ellen küzd-
jünk? 

Filmművészeink éberen figyelik a 
világ filmművészetében végbemenő 
folyamatokat. Tanulni és meríteni 
akarnak belőlük, a korszerűséghez 
ez is hozzátartozik. A művészben! az 
egyéni és eredeti megszólalás vá-
gyánál talán csák egyetlen kíván-
ság eresebb, az, hogy az egyetemes-
ség részének érezhesse magát. Van 
is mondanivalónk az egyetemesség 
más népek, közeli és távoli emberek 
számára, emellett bizonyít az -An-
gyalok földje* sikere is. 

Filmesztétikáink dolga, hogy ilyen-
formán a mi eszméink elterjeszté-
séhez nagyobb segítséget nyújtson 
szocialista filmművészetünknek. 

SAS GYÖRGY 



yPlindenvtap élünk 
Még egy esztendeje sincs, hogy 

Rényii Tamás első játékfilmjével, a 
"•Legenda a vonaton«-nal jelentke-
zett, mely derűs hangvételével, 
közvetlen és igaz képet festett a 
munkások életéről. Vonzó, eredeti 
munkásemberók népesítették be a 
filmet, mintha a hosszadalmas me-
rev póz után fel akarták volna la-
zítani .tagjaikat, kamasizos életöröm-
mel, mókázva és vagánykodva zú-
dultak át egyik kis történetből a 
másikba. 

Második f i lmje világában, temati-
kájában szorosan kapcsolódik az 
elsőhöz, a "-Mindennap élünk" nem 
más, iránt -a "-Legenda a vonaton" 
drámai variációja. Itt is egy brigád 
munkásainak mindennapos életét 
eleveníti meg, a munka természe-
tes közegében. Még a brigádtaigo-
kat megszemélyesítő színészek is jó-
részt ugyanazok: Sinkovits Imre, 
Kcncz Gábor, Bánhidi László. Meg-
őrizték "legendás" jó kedélyüket, a 
tréfára való örökös készenlétet, az 
egymást ugrató, csipkedő beszédstí-
lust. Gyerekesen haszontalanok, 
csínyeken törik a fejüket, bolon-
doznak. imánt az esetlen medvék. 

De akkor egyszerre elsötétül a 
kép, mintha kormozott üveg kerül-
ne a Nap elé. 

Kertész Ákos forgatókönyvében 
két egymástól teljesen elkülönülő 
síkban veti fel a drámai konflik-
tust. Az egyik — a lényegesen érde-
kesebb — tragikus befejezésű. TJj 
embert helyeznek a brigádba, a ré-
giek féltékenységgel és ellenszenv-
vel fogadják. Az ú j munkás —" négy-
gyerekes családapa — dolgozni sze-
retne, "állást" csinálna magának a 
javítandó autóbuszhoz, de senki sem 
segíti, közönyösen nézik-, hadd kín-
lódjon. Talál egy korhadit deszkát, 
a deszka összeroppan alatta, lezu-
han és életveszélyesen megsérül. 
Á szerencsétlenség helyén ott ma-
radó vértócsa rossz lelkiismeretet 
ébreszt a brigádtagokban. 

A Legendában annyira kedves 
anekdotázó hang átvétele, a mun-
kásélat kedélyes ábrázolása és a sze-

replők tényleges drámai megnyil-
vánulásai között furcsa ellentmon-
dás keletkezik. Ezek a vidám, játé-
kos munkások emberségből minden 
esetben rosszul vizsgáznak. Az a 
viselkedés,, ahogyan az ú j embert 
fogadják, nem csupán közönyössé-
get fejez ki, hanem érzéketlensé-
get, rosszindulatot, és mondjuk ki 
nyíltan: kedvetlenséget. Nincs e?" 
sem közöttük, akiben megrezdülne 
az együttérzés, egy-két félszeg mon-
datot eltekintve, mellé állna. Ez pe-
dig már nem "kis emberi hiba« — 
mely a film mondanivalója szerint, 
ha nem tulajdonítunk neki jelentő-
séget, komoly katasztrófához vezet-
het —, hanem alapvető magatartás, 
amit a bolondos hanoúrozás kont-
rasztja nem ellensúlyoz, csak riasz-
tóbbá tesz. 

A munkások a Silm másik drá-
mai összeütközésében is meghök-
kentő szűklátókörűséggel foglalnak 
állást. A brigád két fiatal tagja 
szereti egymást. A fiatalasszony fér-
je is a brigádban dcdgozik. A fé r j 
szemmelláthaitóan nam szereti már 
a feleségét és az igaz szerelem ér-
vével szembem csak olyan sivársá-
gokra tud hivatkozni, hogy mindent 
megadott a,z asszonynak, pénzt, a-
kást, bútort, ruhát, cipőt, táskát. 
A. brigádtagok a férjnek fofHák párt-
ját és a konvencionális közhelyek 
áradatával támadnak. A szerelme-
sek,, persze, a film végére minden 
különösebb érőfeszítés nélkül le" 
rázzák magukról az erkölcsi banali-
tásoknak hamuesőjét. 

Rényi Tamást a "Legenda a vo-
naton*! sikere inspirálta és bátorí-
totta. De amíg első filmjében egy 
brigád közösségének élete, mint for-
mai kere t remekül illeszkedett az 
anekdotázó szerkezethez, itt nem 
biztosít elég teret a komoly drámai 
mondanivaló kibontására. Ott csak 
megvillantak a problémák, de nyom-
ban derűs természetességgel meg is 
oldódtak. A "Mindennap élünk" 
drámai alapállású konfliktusának 
esetében azonban nem bizonyul ele-
gendőnek a szereplöket csak brigád-



viszonylatban bemutatni — teljes 
emberi mivoltukban érdekelnek. 

A 'Legendában a munkások em-
bersége, igazságérzeite, vidám élet-
ereje vált kissé öniróniiikus hang-
súllyal "•legendává", a hősök iránt 
érzett rokon- és ellenszenvünk min-
dig egybeesett az alkotókéval. Itt 
ez az egyensúly gyakran felborul. 
Ügy érezzük, elfogultabbak és meg-
tocsátóbbak muinkásalakjaikkal, 
minit ahogyan azt megérdemelnék. 
Van a filmben például egy epizód, 
mely teljesen összezavar bennünket 
és úgy tűnik, hogy valami egészen 
furcsa perspektívából láttatják ve-
lünk az eseményeket. A brigád né-
hány tagja szabad idejében elvál-
lalja egy karambolozott autó meg-
javítását. Azon vesszük észre ma-
gunkat, hogy jóízűt nevetünk az 
orvos rovására, akit a vtagány és 
dörzsöilt munkások közel ezer forint-
tal becsapnak. Mert ő csak eigy 
nyiszlett értelmiségi? A brigádve-
zető személy szerint nem vesz részt 
ugyan az üzletben^ de mosolyogva 
csóválja a fejét, mint mikor a gye-
rekek rosszalkodnak. 

Ezek a szemléletbeli ellentmon-
dások eredményezik:, hogy végül is 
meglinog az erkölcsi ítéletalkotás 
stabilitása. A tragikus végkifejlet 
láttán nem megrendülést érzünk — 

mint ahogyan azt az alkotók sze-
rették volna —, hanem erős viszoly-
gást. ÍNem felismerés születik, ha-
nem felháborodás, melyet nem csil-
lapíthat le a brigád tagjainak fel-
támadó ideges lelkifurdalása. 

A látszólag véletlen baleset — 
amely valójában sohasem véletlen 
—, gyakori megoldása a mai témájú 
magyar filmeknek. (A tettes isme-
retlen, Dani, Az ígéret földje, .Lo-
pott boldogság.) Egy korszerű tö-
rekvés igyekszik utat törni magának 
ebben a formában — csak, sajnos, 
elég sűrűn ismételt formában —, 
mely a nézőt is be akar ja venni a 
gondolkodásba, az ok-okozati össze-
függéseik csoportosításába, rábízva 
az ítélkezés jogát a felelősség kér-
désében. 

Az író és a rendező a pillanatok 
egyfajta lassú ritmusú láncolatá-
ból, az apró kis mozzanatok meg-
figyeléséből és rezzenésekben ár-
nyalt bemutatásából próbálják épí-
teni a cselekményt. Ez a módszer 
igen jó részleteket eredményez. Az 
almacsutkával való labdázás önfe-
ledt játékára gondolunk, ahogy 
egyik kézből a másikba repül, s mii-
kor végül lepottyan az ú j ember 
elé, a varázslat hirtelen elszáll, s 
a labdából közönséges szemét lesz. 
Ott áll, kezében a csutkával, a tün-



íetően szigorú kopácsolás közepette, 
kirekesztve mindenből, vidámságból, 
közösségből, emberségből. 

Az egyes pillanatok alkotórészecs-
kéire való felbontása azonban csak 
akkor hczhat sikert, ha a téma lé-
nyegéből következik. Itt ás érdemes 
elgondolkoznunk az ábrázolásmód-
szeri ellentmondáson, mely az utób-
bi időben egyre gyakrabban jelent-
kezik filmjeinkben. Filmművészeink 
igyekeznek lépteiket ahhoz a mo-
dern filmtörekvéshez igazítaná, mely 
a szigorú drámai felépítés elhagyá-
sával, levegős szerkezetben, a színé-
szi játék imikrodinamikájára helyezi 
a hangsúlyt. De az ilyen alkotások 
többnyire nem az úgynevezett 
-probléma-filmek*. kategóriájába 
tartoznak. A mii filmjeink pedig ki-
élezetten teszik fel a drámai kér-
dést. Amikor pedig a problémákra 
való nyílt rákérdezésre, nem ugyan-
ilyen módcn hangzik el a feledét, 
a választ nem érezzük kielégítenek 
és természetesnek. 

Elgy példa: A fi lm kezdő képsorá-
ban a szerelmesek között világosan 
felvetődik a kérdés. Mi a kiút a 
kusza helyzetből? Hogyan éljenek 
tovább? A nagy ki magyarázkodás 
jelenete után, ahol érvek és ellen-
érvek hangzottak el, a fiatalasszony 
visszatér otthonába, ide-oda járkál 

Slnkovits Imre 

a lakásban, vizet tölt magának, de 
elfelejti meeinni, leül, feláll, gon-
dolkodik, becsomagol a bőröndbe. 
Legközelebb már csak azt halljuk, 
hogy elválnak. Nemcsak azért ma-
rad hiányérzetünk, mért a főiskolás 
Agárdy Ilona még nem tudja gaz-
dagon kitölteni a hosszú, néma per-
ceket, ezek a pillanatok szükség-
szerűen üresek maradnak, hiszen 
r e m felelnek a más h angregiszter-
ben elhangzott kérdésre, a pi-oblé-
ma lényegére. 

Pedig a pillanatok kibontásához, 
árnyalatok megsejtetéséhez, az at-
moszféra teremtéshez Rényi Tamás-
nak kitűnő érzéke van. Ha ú j 
filmjében nem is tudja elérni a 
'•'iLegenda a vonaton-* belső ökonó-
miáját és arányos rendezettségét, 
itt -is sok szép megoldás vall tehet-
ségéről. Különösen vonatkozik ez a 
fizikai munka átszellemített, költői 
ábrázolására, az épületfalak, ablak-
felületek, vastraverzek, munkaesz-
közök sajátos szépségének, modem 
harmóniájának, a dolgozó ember és 
környezete kapcsolatának újszerűen 
lírai bemutatósára. Ebben a törek-
vésében méltó társának bizonyul 
Forgács Ottó operatőr és Berki Gé-
za zeneszerző. 

A színészek közül ismételten fel 
kellett figyelnünk a fiatal Koncz 
Gáborra, aki külső megjelenésében, 
tehetségében, stílusénzékében egy-
aránt, kiemelkedő filmszínészi adott-
ságokkal rendelkezik. A fi lm leg-
szebb alakítását nyúj t ja . Sinkovits 
Imre és Bánhidi László ugyanazok-
kal a színekkel élnek, mint a Le-
gendában. Horváth Józsefet nehéz 
feladat elé állította az örökké fe-
szengő, helyét nem találó ú j mun-
kás alakja, puha tétovaságában fi-
nom ösztctnnel reagálta le társai je-
ges elzárkózását. 

Valljuk meg, meglehetősen merész 
vállalkozás volt Sándor Károlyt, 
az MTK jobbszélsőjét leszerződtetni 
a fiatalasszony férjének komoly jel-
lemszínészi kvalitásokat követelő 
szerepére. A népszerű Csikar, a ru-
tinos, kitűnő színészek gyűrűjében, 
sajnos, ez alkalommal nem rúgott 
labdába. 

LÉTAY VERA 



1 N E G Y E D I K M A G Y A R R Ö V I D F I L M - S Z E M L E 
A Művészeti Szakszervezetek Szö-

vetségének filmművészeti szakosztá-
lya április \ 8-tól 21-ig negyedszer 
rendezte meg az idén: a magyar 
rövidfilm-szemlét. Lassan-lassan a 
közönségben is kezd felébredni 
némi érdeklődés a műfaj , követke-
zésképp a szemle iránit — a dolog 
azonban megközelítően sincs arány-
ban a rövidfilm jelentőségével álta-
lában, s kiváltképp nincs arányban 
e mostani időszakban, amikor a rö-
vidfilm különböző műfajai — nem 
valamennyi — az egész magyar 
filmgyártás legjobb színivonalát rep-
rezentálják, s nem egy közülük 
nemzetközi viszonylatban is a mai 
legjobb nívót jelenti. Ennek alátá-
masztására díjak és elismerések so-
kaságát lehetne sorolni. 

Vonatkozik ez elsősorban legjobb 
népszerű-tudományos, valamint ki-
magasló rajzfilmjelinkre. A kettő 
közül az elsőről mái- azt mondhat-
juk: hagyományos (hála Homoki 
Nagy István, Kollányi Ágoston és 
mások jeles működésének) — s nagy 
öröm, hogy az ütóbhi évek folya-
mán, elsősorban a nagy nemzetközi 
megbecsülést élvező Macskássy Gyu-
la, Várniay György, s mindinkább 
a közelmúltban jelentkezett Macs-
kássy-tanítványok, Nepp József és 
mások művei révén ez a "hagyomá-
nycsság- hovatovább rajzfilm-művé-
szetünkre is vonatkoztatható. 

Ennél is nagyobb öröm — csak 
természetes, hogy az ú j mindig egy-
ben a legnagyobb öröm —, hogy az 
eddigiekhez képest ú j területen, ú j 
műfajokban is számottevő eredmé-
nyeket könyvelhetünk el. Nevezete-
sen: a nálunk legfiatalabb ágazat, 
a televíziós rövidfilm műfajában, és 
— éppen a hangsúly kedvéért em-
lít jük utoljára — a rövidfilmnek 
egy olyan területén, amelyet a szem-
le zsűrije is jobb híján az »egyéb*< 
keveset mondó >-műfaji- megjelölé-
sével illetett. Ez az utóbbi kategó-
ria éppen azért oly nehezen beso-
rolható bármelyik exakt csoportba, 
mert valamennyi közül leginkább 
alapozódik az alkotók szubjektu-

mára, egyéni látás- és kifejezés-
módjára. 

Ha beszélhetünk — mint ahogy 
beszélhetünk — fejlődésről doku-
mentum- és riportfilmjeink vonat-
kozásában is, ez hasonlóképpen az 
iménti elemek fokozott érvényesülé-
sének köszönhető az említett terü-
leteken. Ilyen értelemben szenzá-
ciója nemcsak a szemlének, hanem 
egész tavalyi filmtermésünknek az 
i f jú alkotópár: Gaál István és Sára 
Sándor fődíjjal jutalmazott doku-
mentumfilmje, a "Oigánydk«, amely 
méltán keltett feltűnést és kapott 
elragadtatott fogadást már a szem-
lét megelőzően. Legfőbb érdemeit 
tekintve, ugyanez áll Kende Márta 
kitűnő tv-filmjére, a "Bognár Anna 
világé—ra — bizonyságául annak, 
begy a művészet fogalomkörébe tar-
tozó alkotások legfonitosább alap-
törvényei minden műfajra érvénye-
sek. Mert a riportfilm-alkotást ezen 
a fekon teljes joggal soroljuk ide. 
A bővebb kifejtés ehelyütt lehetet-
len, s nem is kívánkozik ide — 
pedig nem is volna érdektelen ele-
mezni a rendkívül intenzív hatású 
riportfilm alkotóelemeinek találko-
zását nemcsak a valósággal és az 
igazsággal, hanem egyben a "-ki-
talált- művészet batóelemeivel is. 
A rövidfilm-művészet valamennyi 
ágának át kell ivódinlia az ebből 
fakadó következtetéssel: a helyes 
ötvözés szükségességének tudatával. 
(A »művészkedés- mondjuk a hír-
adó- vagy riportfilmek esetéiben ter-
mészetesen nem tartozik a helyes 
ötvözéshez.) 

Az általános dokumentumfilmek 
színvonala is emelkedett valame-
lyest, de mintha i t t nem érződnék 
az új, korszerűbb nyelven történő 
kifejeződés szándéka eléeeé, vagy 
legalábbis nem elegendő átütő (kon-
venciókat átütő) erővel. Az ide so-
rolódó, kitüntetett filmeknél min-
denesetre szerintünk is leginkább 
érződik ilven törekvés (Mészáros 
Márta: "Kam aszváros-). Megelége-
déssel konstatálhatjuk, hogy a hír-
adófilmezés is távolodik a lehet-
séges helyeken a "korrekt közlés— 



tői, a naturális, lelket nélkülöző tu-
dósítástól az elevenség;, a formai 
változatosság kívánatos irányába. 

A zsűri elemzésének egyetlen 
megállapításához fűzök csak kom-
mentárt — a legteljesebb egyetértés 
jegyében. 3 itt egy pillanatra vissza-
utalok az «egyéb« kategóriával kap-
csolatban mondottakra. Magam is 
úgy vélem: kevés az ilyen termé-
szetű alkotás! Kivált, ha hozzá-
vesszük, hogy lényegében nem is 
erre hivatott filmgyárunk, hanem, 
fiatal tehetségeink tömörülése, a 
Balázs Béla Stúdió hozta létre őket. 
Tisztában vagyunk rövidfilm-gyá-
runk sokféle, felelősségteljes és fon-
tos egyéb feladatával — de az is 
biztos, ho—- e szabadabb, kevésbé 
körülhatárolható, szigorúan, forgató-
könyvileg nem is mindig rögzíthető 
műfajban, ds sokat tehetne és kel-
lene is tennie. Nem >*egyéb«-nek 
érzem ezt a típust a korszerű doku-
mentumfilm-művészetben — hanem 
egyik legfőbb, legnagyobb ható-
erejű, fontos társadalmi kérdések 

rövidfilmben történő megközelíté-
sére is legalkalmasabbb válfajának. 
(Természetesen a "dokumentum* ki-
fejezést itt "jobb hí ján- használ-
tam — véleményem a de facto 
dokumentáló filmek feltétlen szük-
ségességét nem érinti. 

Bizton i emelhető ;— az eddigi 
három szemle, s a szembetűnő fej-
lődés maga tanúsítja —, hogy a ta-
pasztalatok alaposabb mérlegelése 
további fejlődés út ját nyi t ja meg. 
Ez nem formális, szokvány ünnepé-
lyességű zárókivánság — ez a szem-
le valóságos értelme. 

Mindennek, egy további jó hatá-
sáról is meg vagyunk győződve. 
Rövidfilm-művészetünk mozgása, 
pezsgése, fejlődése, a tehetségek itt 
mutatkozó határozott kibontakozása 
semmiképp nem marad hatástalan 
játékfilm-művészetünkre. A hatás 
alighanem máris érződik — az 
ilyesmi sosem közvetlenül kimutat-
ható. Sók egyéb mellett ez is ina-
gyön fontos. 

RAJK ANDRAS 

K I O S Z T O T T Á K A IV. M A G Y A R RÖVIDFILM-SZEMLE DÍJAIT 
A KÉT FŐDÍJAT Gaál István és Sára Sándor „Cigányok", Kende Márta 

„Bognár Anna világa" című filmjéért nyerte. 
RAJZ- ÉS BÁBFILMEK: 1. díj: Macskássy Gyula és Várnai György 

„1, 2, 3 . . . " , 2. díj : New József „Holnaptól kezdve". 
RIPORTFILMEK: 1. díj: Csöke József „Mai Herkulesek", 2. díj: Sipos 

András „Magasban", 3. díj: Borsodi Ervin „Repülőművészek". 
HÍRADÖFILMEK: az 1. díjat nem adták ki, 2. díj: Csöke József és 

Knoll István, 3. dij: Bokor László és Fehéri Tamás. 
DOKUMENTUMFILMEK: az 1. díjat nem adták ki, 2. díj: Mészáros 

Márta: „Kamaszváros", 3. díj: Csöke József „Péterfillérek" 
NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FILMEK: 1. díj: kollányi Ágoston 

„A százarcú anyag", 2. díj: Préda Tibor „Szóról szóra", 3. díjat nem 
adtak ki. 

RÖVIDFILMEK EGYÉB KATEGÓRIÁJA: 1. díj: Nóvák Márk és Tóth 
János „Csendélet", 2. díj: Szabó István „Te". 

TV-HlRADÖFILMEK RENDEZÉSÉÉRT: 1. díj: Pásztor Ferenc, 2. díj: 
Bokodi Béla, 3. díj: Zádor László. 

TV-HlRADÖFILMEK OPERATORI MUNKÁJÁÉRT: 1. díj: Schöber 
Róbert, 2. díj: Szurok János, 3. díj: Molnár Miklós. 

TV-DOKUMENTUMFILMEK: 1. díj: Mátrai Mihály „Szemek, szívek", 
a 2. díjat nem adták ki, 3. díj: Bokor Péter „PanoptikUm"-sorozat rende-
zéséért. * 

A TV-FILMEK EGYÉB KATEGÓRIÁJÁBAN a zsűri az 1. díjat nem 
adta ki, 2. díj: Surányi Lili rendező és Zsombolyai János operatőr: „Termő, 
ékes ág, tie" című közös alkotásukért. 

A IV. MAGYAR RÖVIDFILM-SZEMLE OPERATÖRI DÍJÁT Szabó 
Árpád „A nap másik fele" és a „Repülőművészek" című film fényképezé-
séért kapta; a filmzene díjával „1514" zenéjéért Ránki Györgyöt jutal-
mazták. 



TALÁLKOZÁS EGY FIATALEMBERREL 
ÚJ LENGYEL F ILMEKRŐL 

Először még Pesten láttam, egy 
nemrég bemutatott lengyel film-
ben, a "Kés a vízben- c. alkotás-
ban. Szőke volt, 20 év körüli, és 
dacos. Magatartásából nem volt 
könnyű kiolvasni, hogy kire és 
miért haragszik, de csak úgy feszí-
tette az indulat. És^ ezt az indula-
tot rejtette nyegle, nemtörődöm 
gesztusokba, kihívó modortalan-
ságba, látszólagos szenvtelenségbe. 
Már az is jellegzetes volt, ahogy 
először feltűnt: az országút végte-
lenje villantotta elénk, mintha a 
semmiből pattant volna elő, egy-
szerre csak jelen volt a maga sér-
tett, követelődző tekintetével, za-
varbaejtő magabiztosságával. Mit 
akart? Vajon csak kocsiba ülni, 
yachton vitorlázni, mások szórako-
zását megzavarni? Vagy mást is, 
többet is? Helyet, pozíciót az élet-
ben, versenyre kelni a beérkezet-
tekkel, győzni felettük, és bün-
tetni, amiért nekik már minden 
sikerült? Igen, ezt mindenképpen 
akarta. Minden jó volt, ami ama-
zokat legyűrheti, megszégyenitheti, 
de ha megpróbálunk kicsit jobban 
utánakérdezni, hogy miért is támadt 
ez a bosszú, miből született, csak 
újabb, további kérdésekbe bonyoló-
dunk. A nemzedéki különbséget Po-
lanski axiómaként veszi, a kétféle 
életkor és ebből következő élethely-
zet közötti természetes szakadék ez: 
ő még minden sikeren, egyensúlyon 
innen, amaz már olyan megfellebbez-
hetetlen nyugalommal mindezeken" 
túl, hogy az könnyen irritálhatja a 
most útjára indulót. Sokkai izgatóbb 
probléma azonban az, hogy ez alatt 
a banális életigazság alatt rejlik-e 
mélyebb, korszerű motiváció, mely 
e fiatalember szellemi profilját, ér-
zelmi, indulati világát magyarázza. 
Annyit mindenesetre látunk, hogy a 
»Kés a vízben- ifjú hőse a filfn fo-
lyamán egy percre sem talál meg-
nyugvásra, az egész külvilággal szün-
telen harcban, haragban van, ven-
déglátóinak jómódja, "élnitudása-
éppúgy zavarja, mint az asszony 
unatkozó közönye és a férfi alig lep-

lezett ellenérzése. De még ennél is 
fájóbb a maga ügyetlenségének kí-
nos-szakadatlan átélése, kis hőzön-
géseinek állandó, váratlan leleplező-
dése . . . Ki ez a fiú a maga borzas 
anarchizmusával, vadságával, ma-
kacsságával? 

Üjabb adalékokat erre, érdekes 
módon két másik filmből kaptam. 
Varsóban ú j lengyel filmeket sze-
rettem volna látni és így került sor 
arra, hogy a Wajda után felnöveke-
dett rendezőgárda két újabb remény-
ségének, Wojciech Hasnak és Kazi-
mierz Kutznak müveivel megismer-
kedhettem. És lám, Has -Elválások-
c. filmjének hangulatos bevezető ké-
pei után, egyszerre újból feltűnik egy 
szőke fiatalember. Éppolyan kócos, 
20 év körüli és dacos, mint a "Kés 
a vizben—beli elődje volt. Éppen-
úgy a semmiből bukkan elő, kezében 
az elmaradhatatlan sportzsákot' ló-
bálva, ballonzekéjének hajtókáját 
hanyagul felhajtva. Pimasz bámész-
kodásában kamaszos báj és gátlásta-
lan tapmtatlanság keveredik. Aho-
gyan a finoman idősödő szép színész-
nőt, vonatbeli útitársát szemügyre-
ves:i, abban a magabiztos hódítani 
tudás minden bosszantó és megmo-
solyogtató íze. Mégsem a külső je-
gyek idézik fel kizárólag a másikkal 
való rokonságot. Belső maga tartusa, 
emberi arca hasonlít szembetűnően 
rá, a divat apró különcségei mellett. 
Mit tudunk meg róla e fanyarul 
szentimentális románc során? A hét-
köznapok unott rendjéhez neki sincs 
semmi köze, szabad és önálló akar 
lenni minden áron. álmai zsúfoltak 
és zavarosak: szeretne űrrepülő lenni 
és autóstoppal világot járni, lányokat 
meghódítani és versenymotorozni, de 
közben a tánc, a technika is nagyon 
érdekli. A szellemi világról kétségte-
lenül gyér fogalmai vannak, Romeo 
számára egy szines amerikai film 
hőse és a csendes, meghitt beszél-
getés a legfurcsább, legszokatlanabb 
adomány az élettől, amit valaha ka-
pott. A színésznő az ifjúságtól való 
fájdalmas búcsú fejében megajándé-



kozza magát vele, vagy inkább for-
dítva kellene mondanunk? — oda-
ajándékozza magát neki egy éjszaká-
ra, de fiatal barátunkban ez sem ka-
var fel mélyebb hullámokat. Reg-
gelre eltávozik, eltűnik a semmiben, 
éppolyan váratlanul ahogy érkezett, 
sem a ragaszkodás, sem a cinkos, zsi 
ványbecsület nem elég kényszerítő 
erő ahhoz, hogy legalább szolidari-
tásával elkisérje búcsúútjára az asz-
szonyt. 

Tehát egyszerű kalandéhség és ér-
zelmi üresség, olcsó szórakozások és 
nagy leki igénytelenség jellemezné 
hősünket? Valóban ilyen egyszerű 
volna csak a képlet? Nem hiszem. 
Hiszen' már Polanski filmjében is 
éreznünk kellett, hogy a hanyag vi-
selkedés, nyers modor és flegma kö-
zöny sokkal inkább póz, mint valósá-
gos, belső tartalom — a magatartás 
külső burka többet fed, mint árulko-
dik. De hát a drámai kérdés nem is 
az, hogy megtelt-e már ez az élet 
gazdag tartalommal, hanem sokkal 
inkább az, hogy van-e, maradt-e ben-
ne fogékonyság a szépre, érdeklődés 
és befogadókészség egy igazabb em-
beri világ céljai, alkotásai iránt? 
Nos, ezek a filmek éppen kétarcúsá-
gukban, lázadó nyugtalanságukban 
ragadják meg hőseiket. Azt próbálr 
ják érzékeltetni, hogy gőgös eluta-
sításukban, dacos szembefordulásuk-

Wladyslaw Kowalski — -Elválások* című 
filmben 

ban nem egyszerűen az értetlenség', 
hanem a keresés, a jobbratörés is ott 
feszül. Valamit perelnek ezek a fia-
talok, kétségtelenül, és ez a küzde-
lem éppen az eszmények, életideálok 
újrameghóditásáért, belülről fakadó 
átéléséért folyik. Az öregeknek, -fel-
nőtteknek* két dolgot nem tudnak 
egykönnyen megbocsátani. Min-
denekelőtt, irigykedve talán azt nem, 
hogy -igazi* nagy történelmi kor-
szak tanúi és résztvevőd voltak: a 
háború, ellenállás, élet-halálharc hő-
sei lehettek, — másfelől mostanra, 
mintha sokan elvesztették volna ezt 
a romantikus arcot, belevesztek a 
hétköznapokba, elfáradtak, vagy 
akár elkorrumpálódtak. Polanski 
fiatal hőse szenvedélyes megvetéssel 
adózik a yachttulajdonossá degradá-
lódott, kicsinyesen önző kiváló szak-
embernek — Kutz -Vadlbvak* c. ér-
dekes f.dmjében inkább a másik 
problémát tárgyalja: nem a jómód 
miatti irigységet, hanem a szenve-
dély és hit utáni irigykedő, be nem 
vallott vágyat. 

A Mazuri tavak regényes vidékén, 
az erdő sűrű mélyében épít magá-
nak fészket, kísérleti telepet egy ku-
tató. Egyetlen szenvedélye a munka, 
a világot a nagyvárosi élet nyüzsgé-
sét már régen elfeledte. Feleségével, 
idős szüleivel él a telepen. A házas-
társak kijzött egyre áthatolhatatla-
nabbá nő a távolság, idegenség, ér-
tetlenség. Hiába szerették valaha 
egymást, az asszony nem tudott társa 
lenni férjének. S az unalom idegőrlő 
csendjében egyszerre csak megjele-
nik egy kamaszember. Nem tudni 
honnan került elő, mi célja van. 
Csak úgy kóborol. Sportzekét visel, 
tövidrenyírt haja fésületlen, a kedves 
szót elutasítja, az udvariasságot és 
melegséget nem ismeri. Közöttük 
marad, mert a telep életének külö-
nös, fojtott feszültsége felkelti érdek-
lődését. A férfi magábazárkózott, 
kemény és boldogtalan, az asszony — 
játékból, menekülésből? — érdeklőd-
ni kezd iránta, és a szép, fiatal gya-
kornoklány reménytelenül elérhetet-
len számára. Nagy titka van: célja 
és élettartalma, a munka iránti szen-
vedély hozza közel a férfihez is, aki-
nek szemérmesen társává igyekszik 
szegődni. És a négy ember között 
sajátos vonzási kör jön létre, baljós 
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drámai körtánc, ahol mindenki a 
másikra vágy, hiába és viszonzat-
lanul. A film aprólékosan részletező, 
leíró analízissel rajzolja meg hőseit, 
minden drámai akciót mellőzve, 
utolsó harmadában viszont a hirte-
len cselekedetek egész sora követke-
zik, egyetlen estély keretén belül, 
mely mintegy jelképes összefoglalása 
is lesz az egésznek, valóban tánccá, 
néma arabeszkké alakítva a belső 
viharzásokat. A fiú ebben a párharc-
ban kudarcot vall, hiába akarta gaz-
dáját megszégyeníteni, diadalmas-
kodni felette — ehhez kevés az ereje. 
Tehetetlenül iép vissza a férfi fá j-
dalma láttán, és mikor a lány is 
végképp kidobja, mert bevallja, hogy 
a másikat szereti, elmegy, hajnalban 
eltűnik az erdőben . . . 

Kutz fi lmje annyiban megy tovább 
az eddigi kettőnél, hogy világossá 
teszi hősének konfliktusát a "felnőtt" 
tái-sadalommal. Polanski szemléleté-
vel ellentétben itt a szembenálló ol-
dal végtelenül rokonszenves embert 
mutat, 'tartalmas, vonzó, noha két-
ségtelenül tragikus figura. .Mellette 
a fiatal fiú minden nyugtalansága fe-
lületesnek, bár szinte valóságosnak, 
létezőnek hat. De míg az első két 
film inkább e -szőke fiatalember" 
mitizálására törekszik, elfogultan áb-
rázolja lázadásónak jogosultságát, 
itt sokoldalúbb, mélyebb az elemzés. 
Érti, sőt meg is érti, milyen indula-
tok szorongatják hősét, csak a fö-
lényt, az emberi győzelmet nem adja 
olyan olcsón és egyértelműen szá-
mára. Hisz éretlensége, fegyelmezet-
lensége, járatlansága az életben 
mentsége csak, nem glorifikálandó 
bátorsága, eredetisége. Kutz nem áll 
eleve eltökéltséggel az i f jabb nem-
zedék oldalán. Nem vagy-vagylago-
san állítja fel a kérdést, inkább kö-
rül jár ja a kétféle karakter és maga-
tartás többféle vonatkozását, hogy 
tisztább eredményre jusson. így je-
lenik meg filmjében, az életérzés jel-
zésén túl egy csomó konkrét kérdés, 
mint a munka és a hivatás problémái, 
a szenvedélyes odaadás egyoldalúsá-
gának épitő, de torzító hatása is, a 
kiégettség és érzelmi üresség közötti 
különbség, az alkalmazkodás nehéz, 
fájdalmat okozó kötelezettségei — 
egyszóval olyan kérdések, melyek a 

Zygmunt Malanowlcz — -Kés a vízben" 

nemzedéki különbségek alaptételén 
túl, nagyon is mai gondok, ismerős 
életproblémák. 

Három film, más-más környezet-
ben játszódó történettel, más em-
berekkel, világgal, mégis feltűnő ro-
konságot mutatnak egy tekintetben: 
egy ú j fa j ta hőstípus megragadására 
való törekvésükben. Nem lehet vélet-
lennek tekinteni, hogy ez a bizonyos 
••szőke fiatalember" ilyen konok is-
métlődéssel helyet követel magának 
ezekben a művekben, hogy ezek a 
központi alakok ennyire hasonlíta-
nak egymásira. Nyilvánvaló, hogy 
nem valamiféle elmulasztott tema-
tikai -összeegyeztetés" az oka ennek 
az egybecsendülésnek, hanem szán-
dékos keresés, vállalt, közös ihlető 
é mény áll az egész mélyén. 

A lengyel filmművészet az elmúlt 
néhány év alatt éppen a maga őszin-
teségével, bátor problémaérzékével 
jutott a világ filmművészetének él-
vonalába. Valóban döbbenetes hite-
lességű dokumentumokat, megren-
dítő számadást készítettek a háború 
belső emberi pusztításairól, meg-
vizsgálva a legkényesebb pontokat 
is. S most úgy tűn :k, hogy az újabb 
generáció, mely már túl van ezeken 
az élményeken és a mai élei egészsé-
gesebb közegében nőtt fel, szintén 



noka viszont csupa kedély, eleven-
ség, természetes élnitudás, és bár a 
nagy érzéseket valóban nem ismeri, 
tisztább, egészségesebb, mint sok bo-
nyolult lélek. A legtöbb ellentmon-
dás a "Kés a vízben« kamaszában fe-
szül: i t t lesz — érzésem szerint — 
túldimenzionált a lázadás gesztusa 
és túl mechanikusan, leegyszerűsítet-
ten szembeállított a régi és ú j nem-
zedék. Amellett Polanski nem volt 
képes anra, hogy a fiatalság vonzóbb, 
melegebb, frissebb színeit is felvil-
lantsa benne: csak feszességét, dacos-
ságát hangsúlyozza, amitől ellen-
szenvessé válik, miközben sorsa 
maximálisan ellentmond ennek: a 
teljes diadalt juttatja neki osztály-
részül. 

Akárhogy is nézzük azonban eze-
ket a vitatható műveket, a jóleső 
bennük, hogy a klisék helyett a meg-
ismeréshez vezetnek. A sommás, kí-
vüliről jövő ítéletek helyett, melyek-
nek szégyenteljes közhelyszerűsége 
lássan elborítja a közvéleményt — 
elindulnak a feltárás, elemzés, medi-
tálás útján. Hírt hoznak számunkra 
ezeknek a fiataloknak belső világá-
ról, akik közöttünk élnek és akiket 
oly kevéssé értünk és elismerünk. 

BÍRÓ yvette 

nem akar visszavonulni attól, hogy 
az ú j élet bonyolult, fájó kérdéseit 
felvesse. Igazán nem áMítható, hogy 
képük minden gondolati és művészi 
tévedéstől mentes volna, hogy ne 
akadnának benne túlzások, olykor 
érzelmi elfogultság a divat különböző 
vonzásaival szemben, olcsóbb hatá-
soknak való engedés — mégis hallat-
lanul izgalmassá teszi műveiket a 
felifedezésre való szenvedélyes tö-
rekvés, az ú j jelenségekben való el-
igazodni akarás. Ráadásul nem kí-
vülről közelítenek hőseinkhez: hite-
lességük legfőbb biztosítéka, hogy 
nem rekednek meg a látványos külső-
ségeknél, a modern fiatalság »különc-
ségeinek", az öltözködés, mozgás 
unos-untaían kárhoztatott feltünős-
ködéseinek regisztrálásánál. A belső 
arcot keresik, és jól látják, mennyire 
járulékos elém ebben a szűk nad-
rág, vagy a kefe-frizura. E három 
film azért is olyan érdekes számunk-
ra, mert valóságos családfát adnak 
a típusról, mindegyik máshonnan kö-
zelíti meg hősét. Távol állnak attól, 
hogy egyformák legyenek, Kutz hőse 
pl. a kötelező előírásokkal szemben 
nem tud táncolni, a nadrág sem elég 
divatosan feszül ra j ta , és a sötét ru-
hában még a kisfiús groteszkséget, 
ünnepélyes elfogódottságot sem ta-
gadja meg tőle. Has motorozó baj-



MEZTELEN DIPLOMATA 
Ha valakit fejbe vernek egy pala-

csintasütővel — azon mindenképp 
nevetni kéli. S ha a főbekólintástól 
még bandzsítani is kezd az illető, és 
az alfelére huppan — attól még 
jobban nevetünk. De ha a szeren-
csétlen fickó esés közben lever egy 
virágvázát is, s a váza darabokra 
törik a fején —i az már több a sok-
nál! Azon már kacagunk. Kacagunk 
még akkor is, ha fogalmunk sincs, 
kit tiszteljünk a ntl .balkörmű hő-
sünkben, ki ütötte fejbe, miért ép-
pen palacsintasütővel, és egyáltalán: 
mi értelme az egésznek? 

Legfőbb humorforrásunk, a kár-
öröm, nem kíván se komolyabb ér-
telmet, se magyarázatot. 

Tudták ezt minden idők mulat-
tatói, a nagy bohózaitíróktól a cir-
kuszi pojácáig: ahhoz, hogy a kö-
zönséget — amely a nevetés igé-
nyével,, isiit, eltökélt szándékával 
megy szórakozni — okvetlenül meg-
nevettessük, nem kell más, csak 
egy áldozati fej meg egy palacsinta-
sütő. Persze, a mulatság, csak addig 
tart, amíg a két kellék "együtt-
működik". Utána már nyoma sincs. 
Az igazi vígjáték ritkán érte be e 
gyoils, csiklandczásszerű nevetésin-
gerrel. Chaplin korai némafilmjei-
ben is — ahol igazán rapid hatást 
kellett elénníi — arra törekedett, 
hogy a nevetés automatizmusát — 
ezt a könnyen kiváltható ingert — 
valami mélyebb értelem szolgálatá-
ba állítsa. A Inézőnek nemcsak azt 
kell tudnia: min nevet? Hanem azt 
is, hogy miért? 

S most ugorjunk át Rejtő Jenő— 
Gyertyán Ervin—Palásthy György 
ú j filmbohózatára. 

P. Howard "Vesztegzár a Grand 
Hotelben- című detéktívregény-pa-
ródiáját érdemes volt filmre vinni. 
Érdemes, gyümölcsöző, sőt hasznos 
is. Stílusosak legyünk? Ez a vállal-
kozás — sok vígjátékunk aprópén-
zekből kiguberált humorához képest 
— egy szerencsés bankrablással föl-
ér. Mint a kiborított pénztárfiók-
ból: úgy gurulnak elé az ötletek. 
Csak össze kell söpörni őket. De 
Gyertyán és Palásthy ehhez a ha-

talmas humorállományhoz még sa-
ját tőkéjét is hozzácsapta. Így lett 
a "(Mezítelen diplomatá«-ból az utób-
bi évek geg-ötletekben leggazdagabb 
filmvígjátéka. A közönség nehezen 
is éri utol ezt a vágtató geg-szériát; 
folyton lemarad, légzési szünetekkel 
küszköd; megkésve, "spátreflex«-
szerűen nevet a jeleneiteken . . . 

S közben 'azon sem ér rá töp-
rengeni, hogy mit nem ért? 

A "Meztelen diplomata" — rész-
ben kitágítva az eredeti mű kon-
cepcióját — az úgynevezett "magas 
diplomácia" és a kapitalista gazda-
sági verseny persziflázsa kíván len-
ni; egy "előkelő" világé, amelynek 
több köze van a bárgyú formasá-
gokhoz s a banditizmushoz, mint 
akárcsak az erkölcs látszatához is. 
A film nekeresdi Grand Hoteljében 
— ebben a vesztegzár alá helyezett, 
bohózati rezervátumban — két ér-
dekszövetség harcát lát juk: derék, 
de ütődött diplomaták, oktondi 
pénzemberek, mindenre elszánt 
gengszterek s gyanútlan kívülállók 
kerülgetik, teszik próbára és játsz-
szák ki egymást — egy titokzatos 
"ügyben", amelyben oly mellékes, 
hegy ki kerekedik felül; majd sorra 
hasra vágódnak s halomba zuhan-
nak azoktól a láthatatlan huzalok-
tól, amelyekkel a szerzők keresztül-
kasul átszőtték e különös, bohózati 
terepet. A film két főszereplőjének: 
Félix ügyvéd úrnak és Maudnak, a 
csinos követségi titkárnőnek kevés 
köze van az egész államközi tohuva-
bohuhoz. Nekik — akik a "magas" 
di plomácia szövevényével szemben 
a szerelem még magasabb érdekeit 
képviselik — csak az a fontos, hogy 
a film végén egymásra találjanak. 
S a nézőknek is egyedül értük kel-
lene szurkoln iuk . . . 

De, sajnos, kissé értetlenül kacag-
juk végig ezt a túlzsúfoltan mulat-
ságos komédiát. 

A történet jelentése elhomályoso-
dik az ötletek tűzijáték-fényében. 

A film alkotói mintha elfelejtet-
ték volna tisztázni a frontokat: Fé-
lix és Maud "szerelmi vonalát" 
csakúgy, mint a bűnügyi bonyodal-



mak Okait. Sokáig csak azt tudjuk, 
hogy itt egy üdvözítő olajmezőért 
folyik a küzdelem — de fogalmunk 
sincs, ki melyik félnek a diploma-
tája, ügyvivője, kémje, cinkosa, va-
lódi, vagy áldetektívje? . . . Ezért 
úgy figyeljük a Grand Hotelbeli 
vesztegzár mulattató zűrzavarát, 
hogy bennünk is imdnd jobban nö-
vekszik a zűrzavar: nem ismerjük 
pontosan — néha megközelítően 
sem — a bősök szándékát, a hely-
zetek rendeltetését, a cselekmény 
összefüggéseit; legfeljebb homályos 
sejtésünk támad arról, hogy az előz-
mények alapján — s a tippelési 
esély szerir.it — minek miért kel-
lett történnie? Persze, ez a "tárgyi 
dzsungel- többé-kevésvé tudatos is. 
Igaza lehet a film egyik kritikusá-
nak: Gretyán és Palásthy a kapi-
talizmus abszurd világát akarták 
ábrázolni, ahol minden lehetséges; 
ahol -nem tudni pontosan, ki miért 
zuhan bele egy üres hordóba, vagy 
miért kólintják főbe a konyakos-
üveggel?- Másrészt ne feledjük: a 
"Meztelen diplomata- nemcsak a 
diplomáciai érintkezés karikatúrá-
jára törekszik, hanem a bűnügyi 
izgalmak paródiájára is. Tehát a 
film alkotói — P. Howard stílusát, 
követve — a ponyvaregények művi 
"titokzatosságát- a tudatos zavar-
keltés módszerével is kívánták érzé-
keltetni. A módszer mértékén azon-
ban már vitatkoznunk kell. Koránt-
sem mindegy, mit hallgatunk el 
szándék nélkül — és haszontalanul! 
—. túl sokat bízva a nézők kombi-
natív készségére, s mit hagyunk ho-
mályban tervszerűen, a magunkra-
vállalt stílus érdekében! A hősök 
szerepét, a cselekmény fő vonalát 
azért is jobban tisztázni kellett vol-
na, hogy egy-egy mellékesemény 
logikátlansága mélyebb, leleplező ér-

telmet kapjon. Különben a közönség 
kellő beavatottság nélkül vesz részt 
a műveletben. Csak a játék teóriáját 
ismeri, de nem a szabályait. Remek 
poéneket 'kap. a csattanók előzmé-
nyei híján. S a nevetés automatikus 
öröme mögött egyfajta értelmi nyug-
talanság kezd feszengeni; úgy érez-
zük, hogy előbb r á kellene jönnünk, 
miért érdemes mulatná egy-egy je-
lenetem, amelyen oly ellenállhatatla-
nul nevetünk? 

Szerencsére, Palásthy György ren-
dező bőven él a forgatókönyv lehe-
tőségeivel. Iraz, a film bohózati 
rendetlenségében nem tud kellő, 
kompozíciós rendet tartani, s né-
mely alaptrükköt fölöslegesen is 
megismétel — viszont roppant fel-
szabadult, friss, rakoncátlan ütemet 
diktál a játéknak, ötletei megállít-
hatatlanul bukfenceznek át egymá-
son. De kár, hogy a történet, amely 
oly tág teret nyit a nézők fantáziá-
jának, környezetileg rendkívül szűk 
térbe szorult. A film »mondain-
luxusszállodáját mintha egy csőd 
szélén álló magánvállalkozó műter-
mében rendezték volna be, valahol 
Skóciában — kölcsönkért díszletek-
kel és kellékekkel. — A szereplők 
közül Szendrő József és Garas De-
zső játéka felelt meg leginkább a 
howardi groteszk humornak Már-
kus László a mímelt komolyságá-
val neveit!ette meg a közönséget. 
Krencsey Marianne Maud-alakítá-
sát azonban szerepcsztási tévedés-
nek kell tartanunk: merevségéből 
hiányzott a vonzerő. A népes sze-
replőgárdából Rátonyi Róbert, Rajz 
János, Ascher Oszkár és Peti Sán-
dor egy-egy epizódalakítása érde-
mel még dicséretet 

galsai pongrác 



PÁRIZS = CANNES ELŐTT 
Cannes előtt mindig 

szükségszerűen felmerül 
az évi filmtermés mér-
legének igénye Francia-
országban. Ez általában 
egyszerű: néhány statisz-
tikai adat 'ás a nagyvi-
lágból érkező kritikák 
összegyűjtéséből, értéke-
léséből áll. Idén azon-
ban némiképp más a 
helyzet. A francia film-
életben jelentős változá-
sok történtek. A legfon-
tosabb: megváltozott a 
filmgyártás állami tá-
mogatásának elve. A fil-
mesek régebben alkotá-
saik külföldi sikere alap-
ján részesültek az álla-
mi filmalap térítéseiből 
és jutalmaiból, az idén 
azonban, első ízben — a 
módosított filmtörvény 
értelmében —, a belföldi 
sikerek alapján történik 
majd a térítés és jutal-
mazás. 

Ez a látszólag egysze-
rű intézkedés valójában 
nagyon ás mélyreható. 
Egyik következménye, 
például, Ihogy pusztán a 
rendelet kibocsátásának 
hire egyetlen csapással, 
a legteljesebb anyagi 
válságba és csődbe taszí-
totta, az egész úgyneve-
zett ú j hullámot. A fia-
talok fi lmjei ugyanis, 
kevés kivétellel sikerte-
lenek maradtak a fran-
cia közönség széles tö-
megei előtt, míg külföl-
dön némileg jobb ered-
ménnyel játszották őket. 
Az állami .támogatás el-
vének megváltozásával 
azonban egyetlen gyár-
tónak sem volt érdeke 
többé, hogy külföldi si-
kereket szorgalmazzon, 
így az ú j hullámosok je-
lentős része, krónikus 
tőkehiánnyal 'küzdve, 
más (asszisztensi vagy 

egyéb) elfoglaltságot ke-
resett . . . 

Ma már a kritikusok 
és a szakemberek egy-
aránt azt állítják: a 
múlt évi francia film-
termés színtelen és 
gyenge volt, és az idei 
év sem ígér csodát. A 
produkciók számát te-
kintve, ugyan nem mu-
tatkozott nagy változás, 
a filmek jellegének vizs-
gálatánál azonban, nyil-
vánvaló a csirájában 
már évek óta meglevő 
újabb filmtípusok teljes 
térhódítása. Ezek a fil-
mek a legszélesebb kö-
zönség igényeit szándé-
kozzák szolgálni. 

Az ú j filmtörvény 
eredményeképp kiala-
kult művészi helyzetet 
jól jellemezhetjük há-
rom, legutóbb elkészült 
francia f i lm bemutatá-
sával. 

Marilu Tolo Shlrln hercegnő szerepében a »Seherezáde—ban 



Catherine Diamant e» Jean-
Pierre Honore a -Szűzek-

másodlk epizódjában 

Az élső, a Franciaor-
szágban is mdnd nép-
szerűbbé való szuper-
produkciók egyik hazai 
változata: a »Seherezá-
dé«. A festői környezet-
ben játszódó, színes 
francia—olasz—spanyol 
film nemcsak tucatnyi 
nagy sztárt szerepeltet, 
de felépítésében, tartal-
mában, eszközeiben is 
utánozza, művészi kivi-
telében pedig versenyre 
kel a látványos mam-
mut-fiimekikel. Kalandos 
története 809-ben játszó-
dik, amikor egy frank 
lovag diplomáciai kül-
detéssel indul Harun-al-
Rasidhoz. Űtközben ki-
szabadítja a beduin rab-
lók kezéből a szépséges 

Catherine Díamant, Mocky 
felfedezettje a -Szűzek—bcn 



Jelenet Mocky -Szüzek- cimü filmjéből — Charles Bel 
mont és Stefania Sandrelli 

Dinarzadet, Sehereaade 
húgát. így találkozhat 
azután Seherezádéval, 
aki nem kevés megpró-
báltatás és küzdelem 
után a felesége lesz. 

A -Seherezádé- ko-

moly művészi igénnyel, 
de minden mélyebb 
mondanivaló nélkül ké-
szült. Stílusában a -Ki-
rálylány a feleségem-
hagyományait folytatja, 
azonban annak értékei 

-Amerika patkánya- — 
Marle Latorét 

Marie Laforet és Charles 
Aznavour az -Amerika pat-

kánya- ffiszereplöi 



nélkül ismétel egyes 
megoldásokat. A nézők 
már egész sorozatot lát-
hattak ezekből a filmek-
ből, amelyek közül eddig 
a Jean Marais-vel ké-
szült -Púpos* és -Fra-
casse kapitány kaland-
jai* lett világhírű. Ta-
valy, a hirtelen divatba-
jött Jean Pierre Cassel 
és Jósé Ferrer csatlako-
zott e sorozathoz a 
-Cyrano D'Artagnan el-
len*-nel, idén pedig már 
két hasonló jellegű pro-
dukciót fo rga tnak . . . 

Az újabban igen gyak-
ran jelentkező második 
filmitipus: égető társa-
dalmi kérdéseket érint. 
E filmek ősét ' a nagy-
sikerű -Özönvíz előtt*-
ben kereshetjük, igazi 
példaképeik azonban, 
Carné -Csalók«-ja és 
-Senki földje« (Terrain 
vague). Ez utóbbiakra 
jellemző, hogy csak fel-
vetik a társadalmi prob-
lémát, de 1 azután vagy 
megkerülik, vagy egész 
felületesen tárgyalják. 
A napi élet összetett 
problémáit leegyszerűsí-
tő, azokat némi pikan-
tériával vagy sexual.itás-
sal megtöltő filmek 
ügyeskezű mestere Jean-

Pierre Mocky, aki annak 
idején a -Les Dra-
geurs«-el lett híres. Évek 
óta hasonló kérdéseket 
feszeget Hossein és Va-
dim is, ők azonban Moc-
kyval ellentétben nem-
csak bemutatják, hanem 
valamiféle romantikus, 
szentimentális, olykor 
szenvelgő köntösbe is 
öltöztetik a rideg ténye-
ket. Mocky nemrégiben 
készült el ú j munkájá-
val a -Szüzek«-kel. Az 
öt történetben, öt mai 
lány, első odaadásának 
históriáját idézi fel. Jól 
kiválasztottak a típusok: 
a rezervált, a flörtölő, a 
számító, a nagy regény-
re váró és az érzéki 
lány a film mégis köze-
pes, mert felületes. 

Mind gyakrabban je-
lentkezik a harmadik 
filmtípus is — a nagy, 
klasszikus filmsikerek 
hagyományait követő al-
kotások csoportja. Az 
idesorolható filmek min-
dig a valamilyen szem-
pontból feltűnést keltett, 
mai regényeket viszik 
filmre. A sorozat tavaly 
készült legérdekesebb 
darabja, kétségtelenül, 
Roger Vailland-regénye 
nyomán, a -Les Coupes 

des Mouves* volt; egy 
magát gyilkosnak érző 
világhírű autóversenyző 
félelemérzetének beteges 
története, amely valódi 
gyilkosságig vezet. Az 
elmúlt napokban készült 
el egy, még a Vailland-
műnél is nagyobb sikert 
ígérő, másik ilyen típu-
sú film, amelyet 1962 
őszén Paraguayban 
kezdtek forgatni, csak 
három szereplője van. 
(Charles Aznavour, Ma-
rie Laforet, Franco Fab-
rizi). Története egy há-
ború után leszerelő fia-
talember megrázó histó-
riája, aki kivándorolt 
szülei után indul Para-
guayba, de pénze fogy-
tán, nem képes munkát 
találni. A szerelem ré-
vén azonban állásihoz 
jut: forradalmár felke-
lők ellen vonuló kor-
mánycsapatok egyik 
szállítmányának sofőr-
je lehet. Az emberfeletti 
nehézségek és megpró-
báltatások közepette 
visszatérő, csupán nyu-
galomra vágyó ember, 
végül is, drága áron 
ugyan, de megleli bol-
dogságát . . . 

Az -Amerika patká-
nya* komoly művészi 
igénnyel készült, de az 
elkeserítő levertségen 
kívül mást nem tud ad-
ni. Ezt a filmet még be 
sem mutatták, de máris 
újabb hasonló készül, 
Camus -Pestis«-ének 
filmváltozata, amelyről 
a regény ismeretében, 
nem nehéz megjósolni, 
hogy még 'kilátástala-
nabb, még sivárabb vi-
lágot tükröz majd, mint 
az -Amerika patkánya*. 

FENYVES GYÖRGY 

Fausto Tozzi a -Sehere-
záde« cimü fi lmben 



' Í M S M i l l 
A BALTI-TENGER PARTJÁN 

A Lenfilm Stúdió egyik leg-
nagyobb szabású vállalkozása 
Shakespeare "Hamlet" című tra-
gédiájának megfilmesítése. Grigo-
rij Kozincev rendező hét esztendei 
tervezgetés után néhány hónappal 
ezelőtt kezdte meg a "Hamlet" 

film forgatását Innokentij Szmok-
tunovszkij círhszereplésével, akit a 
magyar közönség az "Egy év ki-
lenc napja" című Romm-filmből 
ismerhetett meg. A belső műtermi 
felvételek után a stáb most rövi-
desen Leningrádból átköltözik az 

Innokenti j Szmoktunovszklj a -Hamle t - címszereplője és Gt-lgorij Kozincev rendező 
a (elvétel szünetében 



És Ilyen lesz Helslngc 

észtországi Tallin város mellé, ahol 
a tengerparton hatalmas makett-
kastély épül: Helsingőr vára. 

— "Ha Dánia börtön, Helsingőr 
vára Dánia börtöne — mondja G. 
Kropacsev, a film fiatal tervező 
építésze. Rengeteg múzeumi, könyv-
tári archív anyagot tanulmányoz-
tunk át, míg a román, a gótikus és 
a korai reneszánsz architektúrájá-
nak vegyítésével megterveztük 
Shakespeare és a XVI. század 
észak-európai építészeti stílusának 
megfelelő várkastélyt. Ez a fel-
vonóhídakkal övezett, fenségesen 
komor kastély sötétséget áraszt, 
termeibe csak gyéren jut be a vi-
lágosság. A magasba szökő szigorú 
bástyafalak, a nehéz, ezüstveretű 
ajtók mind-mind a bezártságot, az 
elkerülhetetlenül közelgő tragédiát 
hangsúlyozzák. Az ilyen hely a ful-

Folyosórészlet a dán 

vára elkészülte u tán 

lasztó intrikus légkörnek kedvez, 
ahol csak a sötétlelkű Claudiusok 
és talpnyalóik érzik jól maguka t -

A "Hamlet- film érdekessége, 
hogy Grigorij Kozincev forgató-
könyve olyan figurákkal — halá-
szokkal, parasztokkal, mesterem-
berekkel — gazdagodott, akiket 
Shakespeare jól ismert, de a tra-
gédia színpadi változatában nem 
szerepelnek, ö k népesítik be a hel-
singőri vár tereit, utcáit, velük 
szót ért a humanista királyfi. 

A "Hamlet« filmforgatását nagy 
figyelemmel kíséri a szovjet kultu-
rális sajtó. Az Iszkussztvo Kino és 
a Szovjetszkij Ekran nagy, képes 
riportokban számolnak be a Balti-
tenger part ján májusban megkez-
dődő külső forgatásról. 

potoczky julia 

irályi várkasté lyból 

á 

Folyosórészlet a dán királyi várkastélyból 

£s Ilyen lesz Helslngőr vára elkészülte u tán 



VIDÁM 
FILMEK 

FESZTIVÁLJA 
Néhány hete zajlott le 

Bécsben a "Vidám fil-
mek fesztiválja", ame-
lyen számos ország részt 
vett, így hazánk is, a 
Kabos Gyuláról szóló 
»Emlékalbum egy nagy 
komikusról" című film-
mel. Chaplin, Buster 
Keaiton, Roda Roda, 
Douglas Fairbanks és 
más világhírű komiku-
sok nevettették meg a 

A "Gombháború~ című francia film egyik epizódja 

nagyszámú osztrák és 
nemzetközi közönséget. 
Rendkívüli sikert aratott 
a japán Hiromiohi Hori-
kawa "A meztelen ge-
nerális" című filmje, to-
vábbá De Sica "Az utol-

só ítélet" című olasz— 
francia koprodukciós 
filmje, és a lengyelek 
"Egy szokatlan karrier" 
Hollywoodot parodizáló 
rajzfilmje, Tadeusz 
Wilkosz alkotása. 

A svédek Ingmar 
Bergman "Szerelmi lec-
k é d é v e l , az angolok a 
nálunk is nagy sikert 
aratott "Csak ketten 
játszhatják", a csehek a 
"Miénk a világ", a f ran-
ciák a rövidesen nálunk 
is bemutatásra kerülő 
"Gombháború" című fil-
mekkel vettek részt a 
vidám filmek nemzet-
közi seregszemléjén, 
amelyet nagy sikere 
miatt az osztrákok 
rendszeresítenek. 

P. GY. 

Jelenet a "Meztelen gene-
rálist című japán filmből 

Eva Dahlbeck és Gunnar 
Björnstrand a "Szerelmi 
lecke" cimű, Ingmar Berg-

man filmben 



A Z O K T A T Ó S Z E N V E D É L Y 
B E S Z Á M O L Ó Ü J R O M Á N F I L M E K R Ő L 

Kiilenc nagy filmet és 
harminc rövidfilmet lát-
tam négy nap alatt Bu-
karestben, az elmúlt év 
román filmtermésének 
majdnem egészét. Több-
ségében mai témát fel-
dolgozó művek vcltak. 
Vagyis, ú j építkezések, 
roppant méretű kocka-
házak díszleteiben mai 
színezetű karakterek tör-
ténetei peregtek; de ter-
mészetesen néhány film 
a két háború közötti ro-
mán munkásmozgalom 
múltjából merített és 

Lucián Bratu kétrészes, 
szélesvásznú fi lmje a 
-Tudor Vladimiresco-
az 1821-es forradalmi 
megmozdulás vezérének 
szentelt történelmi mű 
is helyet kapott soruk-
ban. Sajnos, nem nyílt 
alkalom megnézni a 
Henri Colpi rendezésé-
ben készült francia—ro-
mán közös produkciót — 
amellyel a román film-
gyártás a cannes-i fesz-
tiválon képviselteti ma-
gát az idén —, Panait 
Istnati Codine című re-

. i 

gényéböl dramatizált fil-
met. 

Ha valami közös je-
gyet akarnánk találni 
egy esztendő román 
filmjeiben, elsősorban 
nem a művek színvo-
nala, vagy színvonalta-
lansága tűnne szemünk-
be. Minit minden más 
film gyártó országban, 
itt is akadnak kulturált 
rendezek és olyan film-
emberek, akiknek sejtel-
mük sincs az atmoszfé-
ra megteremtéséről. Az 
összekötő vonás e har-
minckilenc filmalkotás 
között — legyen bár 
népszerű ismeretterjesz-
tő, vagy játékos rajz-
film, nagy játékfilm, 
vagy dokumentum —, az 
oktató szenvedély. 

Mircea Drágán ren-
dezte a -Lupény 29«-et 
(Lupeni 29), amely a 
nagy gazdasági válság, 
az ipari túltermelés ide-
jén játszódik s az 
1929-es lupényi bányász-
sztrájknak állít emléket. 
Sokat hasznosít a két-
részes film rendezője a 
harmincas évek szovjet 
munkásmozgalmi film-
alkotásaiból, de a túlsá-
gosan magyarázó jellegű 
expozíció a teljes első 
részt fölöslegessé nyújt-
ja. A zsilvölgyi bányász-

Mircea ü ra^an fi lmje, a 
-Lupény 29« 

»Codine« 



Papalani a -Te is hibás 
vagy- című film főszereplője 

Franclsc Munteanu f i lmje: 
a -Rács nélküli ég-

sztrájk kirobbanása, 
majd vérbefojtása vi-
szont rendezői remeklés, 
Eisenstein tömegjelene-
teinek egyénített monst-
ruózus népmegmozdulá-
saira emlékeztet. Ilyen 
gonddal és ilyen mére-
tekben művészileg meg-
valósított statisztériát-
azonban még a milliós 
költséggel készült ame-
rikai és olasz bibliai 

csúcs-produkciókban 
sem lehet látni. A méltó-
ságteljes némasággal 
gyászoló munkástemetés 
képsorai feledhetetle-
nek: a piciny bányász-
házikók tetején, a roz-
maringos kertekben, fá-
kon és a hegyek olda-
lán tömött tömbökben 
emberek, asszonyok, 
gyermekek száraz sze-
mekkel kísérik a rend-
őrök között vonuló ha-
lotti menetet. 

(A film női főszerep-
lője Lica Gheorghiu 
[Gheorghiu-Dej leánya], 
aki a tavalyi cannes-i 
fesztiválon is képviselte 
már a román filmművé-
szetet s ez negyedik 
filmfőszerepe.) 

-Rács nélküli ég- a cí-
me Francisc Munteanu 
filmjének. A harmincas 
években játszódó törté-
net egy tehetséges pa-
rasztfiú útját ábrázol-
ja. akit egy gazdag bur-

zsoá mükritikus felfedez 
egy vidéki templom 
freskóinak restaurálása 
közben. Beprotezsálja a 
fiút a Képzőművészeti 
Akadémiára, ahol aztán 
a fiatalember belekerül 
a fásizálódó ifjúság és 
a kommunista fiatalok 
harcaiba. Végül egy fél-
illegális újság agitációs 
grafikáit rajzolja s mű-
vészetével harcra szólít-
ja fel a munkásosz-
tályt. 

Sok tehetség van eb-
ben a filmben, érzékle-
tesen festi meg az egy-
korú román főváros éle-
tét: mind a polgári sza-
lonok, mind pedig a kül-
városok hiteles légkörét. 

Munteanu rendező ne-
vével a "Te is hibás 
vagy- (Partea ta de vi-
ná) című film címlistá-
ján is találkozunk. Itt 
mint forgatókönyvíró 
szerepel. Mircea Mure-
san rendezte a vidéki 
építkezésen játszódó tör-
ténetet, amelynek hőse 
Mihail Brad, az északi 

hegyekből jött csizmás-
lábú paraszt fiú. Mihail 
csak pénzt akar keresni 
az építkezésen, nem 
érintette meg őt a tár-
sadalmi változások szele. 
Kuporgatja fizetését, 
még egy ú j inget sem 
vesz magának. Elidege-
nedetten lézeng társai 
és az ifjúsági szervezet 
aktívái között. Végül a 
közösség ereje boldog és 
öntudatos munkássá te-
szik őt is. 

Az " ö t ember az 
úton- (Mihai BUCUT és 
G/i. Barta rendezésében) 
hasonló témát dolgoz fel, 
hasonló elevenséggel: 
egy szocialista brigád 
viszontagságait és közös-
séggé kovácsolódását 
meséli el. 

Egy tízéves kisfiú és 
egy veterán kommunis-
ta harcos barátságát 
mutat ja be a mai kör-
nyezetben játszódó "Az 
én barátom volt- című 
mű Dumitru Carabat és 
Mircea Mohor forgató-
könyvéből Andrei Blaer 
rendezésében. A kisfiút 
részeges apja, aki cirku-
szi clown, teljesen el-
hanyagolja s a modern 
bérház lakói, (különö-
sen egy idős nyugdíjas) 
nevelik. Részt vesz a 
gyerek a legkülönfélébb 
családi konfliktusokban. 



Előtte peregnek a sze-
relmi drámák is. Végül 
a játszótéren sikertelen 
öngyilkosságot követ el 
Apja megrémül ettől és 
megváltozik. Azt tanítja 
a film, hogy szükség 
van a szeretetre és a 
gyermekeket nevelni 
kell. 

»A cirkusz kék kupo-
lája alatt- című színes 
játékfilm az esztrádfil-
met keveri a gyermek-
pszihológiával és a kö-
zépfajú társadalmi szín-
mű elemeivel. Egy kis-
fiúról és kedvenc kutyá-
járól szól. A kutya el-
szökik kis gazdája mel-
lől és jelentkezők artis-
tának a cirkuszba, ahon-
nan előadás közepén a 
gyermek visszaviszi ma-
gához. Fantasztikus 
áloníbetétek és ügyes 
revüelemek váltogatják 
egymást a kissé zavaros 
elgondolású és megvaló-
sítású filmben. 

A vígjátékok valami-
vel elevenebbek, mint a 
társadalmi kérdéseket 
feszegető munkák. And-
rei Calarasu két vígjá-
téka közül -A két pék-
kissé a harmincas évek 
kabaré stílusában be-
széli el két komikus 
péklegény kalandjait, 
akik szégyelve foglalko-
zásukat, orvosnak adják 
ki magukat, ezzel ter-
mészetesen töméntelen 
félreértést teremtve ma-
guk körül. Calarasu má-
sik munkája a "Vaká -
ció a tenger mellett- cí-
mű színes, szélesvásznú 
revüfilm. Fiatalókból ál-
ló egyetemi dzsessz-ze-
nekar jutalomüdülésre 
Mamajába utazik, ahol 
fel akarnak lépni egy 
közös koncerten, d« 
nincs női szólistájuk 
Miinden szemrevaló nya-
raló lányt leszólítanak, 

nehogy a hangversenyen 
szégyent valljanak. A 
fiatalok nagyon jóké-
pűek, és gondtalanul jó-
kedvűek. Tele van a 
film fürdőruhás lányok-
kal, szebbnél szebbek-
kel. Jó a zenéje, kelle-
mesen fülbemászó 
sweet-stílusú. 

A román filmművé-
szet értékes tehetségeit, 
világszínvonalú színé-
szeit, nagyszerű rende-
zőit vonultatja fel egy 
archivfilm-antológia, az 
"Emléklámpás-. Egész 
estét betöltő schnitt-
film, amely 1912-től 
napjainkig bemutatja a 
román film és színház 
nagyságait. Látjuk egy 
1925-ös, kissé esős fel-
vételen a kolozsvári 
Poór Lilit a Toscában; 
részleteket mutat a film 
a Sára temetése című 
tragikus zsidó-drámábód. 
A népi melodráma fil-
men ma már kissé ko-
mikusnak hat naivitá-
saival, akár csak a Lia 
című polgári szerelmi 
történet Gheorghe Vra-
cával a főszerepben. Az 
"Ilyen az élet- klasszi-
kus remeklésű burleszk-
film, egy elegáns, jobb 
házból való úrfi állás 
utáni haiszáját ábrázol-
ja. Tréfái Mac Sennet 
legjobb ötleteivel egyen-
értékűek. Feltűnik a fil-
men Tony Bulandra is. 
a nagyszerű jellemszí-
nész (a nemrég elhunyt 
Lucia Sturza-Bulandre 
férje), akinek a "Kísér-
tetvonat- egyetlen film-
szerepe, miként Törzs 
Jenőnek a "Meseautó-. 
(Hasonlít is egymáshoz 
a két nagy színész fa-
nyar stílusa.) A pompás 
és ellenállhatatlan Síroe 
és Vasilache komikus-
pár az 1935-ös »Bing-
Bang- című énekes ko-

médiában villan fel és 
a film legnagyszerűbb 
kockáin a híres Tánáse, 
ez a hatalmasfejű, rop-
pant orrú, páratlan ko-
mikus faarcú jellemáb-
rázolását élvezhetjük. 
Egy old-boy-találkozón 
Grigoras Dinicut a ná-
lunk is ismert könnyű-
zene szerzőt látjuk hege-
dülni, egyszóval való-
ságos sztárparádé, amely 
Jean Georgescu rende-
zésében és szövegével 
nagyszerűen reprezen-
tálja a román filmmű-
vészet nagy hagyomá-
nyait, világviszonylat-
ban is kiemelkedő egy-
kori tehetségeit. 

A rövidfilmek sorából 
meg kell említeni Ion 
Popesco-Gopo új színes 
rajzfilmjét, az alig tíz-
egynéhányperces "Lá-
tom, hallom- (Audeo, 
video) címűt, amelyet 
ahogy a Macskássy— 
Várnai-pár nálunk az 
"1, 2, 3.—at, az UNES-
CO megrendeléséra ké-
szített el. A Homo sa-
piens-szerű pucér em-
berke a hatalmas föld-
gömbön békésen öntöz-
geti virágait, miközben 
hol mennykövek, hol 
bombák csapnák le mel-
lette. A kisfilm a táv-
közlési eszközök fejlő-
déséről szól: a tam-tam 
doboktól, a rovásíráson, 
a galambpostán, a fény-
jeleken keresztül a drót-
nélküli távíróig, a tele-
fonig és a távolbalátó 
készülékig, amely mel-
lett a jelképes emberke 
(az Ember) már nyugod-
tan öntözgetheti kis 
kannájából kertjének 
virágait. Gopónak ez 
nem a legjobb műve, de 
játékos bájjal érvénye-
sül benne tudományos 
didaktikus szenvedélye. 
molnár cál péter 



AMERIKA 
AMERIKAIAK SZEMÉVEL 

l 
Az utóbbi időben a 

magyar nézőnek nem 
egy alkalma adódott 
Amerikát megismernie; 
amerikai szemmel (Ro-
gosin, Cos savebes) és egy 
francia szemével (Rei-
chenhach). A -Kegyetlen 
szerelem- és -A sfípista« 
két, látszólag standard 
amerikai f i lm kapcsán 
is erre keresünk vá-
laszt. 

-Elvis Presley fi lmje 
ugyanolyan esemény 
lesz, mint néhány éve 
Marion Brandoé« — 
hirdeti a Fox szinopszi-
sa. Filmélmény híján 
hadd ér jük be — leg-
alábbis egyelőre — né-

hány olyan gondolattal, 
amely minden kételyünk 
ellenére, a tartalmai is-
mertetésből levonható. 
Mert a szinopszis mégis 
sokatmondó. Arról vall, 
hogy az amerikai film-
gyártás átveszi, jobban 
szólva áttranszponálja 
Hemingway, Faulkner, 
Steinbeck hangját ké-
szülő alkotásaiban; hogy 
az említett írók sajátos, 
amerikai realizmusa az 
irodalom rokon-művé-
szeteiben is egyre in-
kább tért hódít. 

A -Kegyetlen szere-
lem" — a forgatókönyv 
írója: Clifford Odets, a 
rendező: Philip Dunne 
— történetét minden-
esetre a három Nobel-
díjas bármelyike megír-

hatta volna. Vad törté-
net, egy Lázadó fiatal-
ember históriája, akit a 
körülmények, gyilkossá 
tesznek. S aki voltakép-
pen kevésbé bűnös, mint 
az a névtelen ellenlábas 
— nem, nem rivális —, 
akinek a vádlottak pad-
ján volna a helye. 

A durvaság, úgy tet-
szik, itt is a társadalom 
hajótöröttéinek mentő-
öve. Ebbe kapaszkodnak, 
ez az egyetlen segítség, 
melynek felhasználásá-
val életük teljességét kí-
mélni vélik. Elfojtott ál-
mok, kompenzáció és 
valóság — összevetésük-
ből nem kétséges, me-
lyik kerül ki győztesen. 

Glenn Tyler (Elvis 
Presley), az érzékeny 



lelkű s féktelen fene-
gyereik tehát elbukik — 
milyen más sons is (vár-
hatna rá? Hiszen ez a 
fenegyerekeik sorsa —, 
ám közben végigtapasz-
talja a ridegséget, szen-
vedést és reménytelen 
szerelmet; a kiszolgálta-
tottságot és a megpe-
csételtek szomorúságát. 
Egy világot, amely kö-
zönyösen tekint kínlódá-
sára, s csak akikor avat-
kozik közbe, amikor a 
bírói szigor hangját kell 
hallatnia. 

••A sipista« — Robert 
Rossen műve, főszerep-
ben Paul Newman nel, 
Jackie Gleasonnal, Piper 
Laurie-val és George C. 
Scott-tal —, úgy tetszik, 
erre a kérdésre keres 
választ. Itt is egy bukás 
története kerül filmre, 
de egy olyan bukásé, 
amely látszatra győze-
lem. Drágán megfizetett 
győzelem, talán még a 

vereségnél is lélekölőbb. 
Mert Eddie Felsőn, a si-
pista, ihiába lesz biliárd-
bajnok, hiába nyer foga-
dásaival hatalmas össze-
geket, elveszti szerelmét, 
azt, ákiért idegőrlő ka-
landokba hajszolta ma-
gát. 

Csalódás, céltalanság, 
értelmetlen küzdelem — 
a "Kegyetlen szerelem-
és »A sipista- egy sivár 
világról fest sivár képet. 

G. GY. 

i i . 

"Megálmodom a tá-
rnát, megcsinálom a sze-
reposztást, felveszem a 
rendezőt, • elvégzem a 
végső simításokat — és 
utána eladom a filmet — 
így jellemezte produceri 
munkáját Stanley Kra-
mer, aki ma egyike 
Amerika legnevesebb 
rendezőinek. Mint ön-
álló filmvállalkozó, kez-
detben maga nem fog-

Jeienet a "Kegyetlen szere-
lem- című filmből 



Spencer Tracy az -Aki sze-
let ve t - című Stanley Kra-

mer fi lmben 

la 1 kozott rendezéssel, de 
már ebben az időszak-
ban is szenvedélyesen 
kereste a vitákat fellob-
bantó bátor és időszerű 
témákat. 

Kramer 1913-ban szü-
letett New Yorkban. Már 
egyetemi évei alatt is 
irt forgatókönyveket. 
Hollywoodba került, de 

forgatókönyv-íróként 
nem volt sikere. Pályája 
szempontjából hasznos, 
de számára nem kielé-
gítő munkakörök sorát 
töltötte be. Dolgozott a 
Metro Goldwyn Mayer- ten ^ U n i t e d A i r U s t s m e g _ m i k o r l á u á k > : h o g y 
nél a kutatasi osztályon, útján öt filmjét hozta a film számos nagyvá-
volt vágó és segített a forgalomba, a -Bátrak rosban mekkora sikert 
szerepekhez megfelelő o t thona- volt az első aratott. A -Bátrak ott-
színészek kikeresésében. f j l m > a m e i y bátran nyúlt honá—t Arthur Laurents 
A háború után segéd- a n é g e r kérdéshez. So- darabja nyomán Mark 
producer lett az MGM- ( k a n a .-Megbilincseltek"- Robson rendezte. Hőse 
nél, 1947-ben önállósí- n é l j s jobbnak, erede- egy néger katona, az 
totta magát. tibtonek tartják. Az egyetlen néger abban az 

B!ső filmje -Íme, ez Egyesült Államok déli önkéntes csoportban, 
New York" volt. A for- államainak filmforgal- amely egy japánok által 
gatókönyvet Carl Fore- mazói nem akarták a megszállott sziget feflde-
man írta Ring iLardner filmet műsorra tűzni és "tűsét vállalta a máso-
vígjátékából. Richard ezt az elhatározásukat dik viágháboiú a la t t 
Fleischer rendezte. 1949- csak akkor változtatták Kővetkező filmjében, 

a -Bajnok"-ban egy el-
keseredetten ambiciózus 
hivatásos bokszoló tör-
ténetét vitte vászonra, 
aki, miután megnyerte 
karrierjének legfonto-
sabb mérkőzését, agy-
vérzésben meghal. A fő-
szereplő Kirk Douglas 
volt. 

1950-ben készült film-
jében, a -Férfi«-ben egy 
gerincsérülésben megbé-
nult ember történetét 

A -Sip is ta - című film fő-
szereplője: Paul Newman 



elevenítette meg rendkí-
vül erőteljes vonások-
kal. A sérült fiatal had-
nagyot Marlon Brando 
alakította. A felvételek 
előtt három hetet töltött 
gipszben, hogy minél hi-
telesebben .tudja szere-
pét eljátszani. Alakítása 
óriási sikert aratott. 
Kramer a legnagyobb 
élő színésznek nevezte, 
ami talán túlzás volt, de 
Úgy tűnt, hogy ezzel 
Marlon Brando megala-
pozta a londoni Old Vic 
társulathoz vezető útját. 

A -Cyrano de Berge-
rac* című filmje után a 
Columbia Társaság ki-
váló feltételekkel szer-
ződést kínált neki. ö t év 
alatt harminc filmet kel-
lett volna számukra ké-
szítenie. A szerződést 

aláirta. Ebben a perió-
dusban filmesítette meg 
az -Ügynök halálá*-t. 
Elekor már két másik 
Arthur Miller darab is 
filmre került, de a kriti-
ka szerint ez a másik 
•kettőnél (-A salemi bo-
szorkányok* és a -Pil-
lantás a hídról*) sokkal 
gyengébb volt. 

Kramer szerződése a 
Columbia Társasággal 
eredetileg 1954-ig szólt, 
de a részvényesek egyik 
ülésén elhangzott kije-
lentés miatt <-nem díja-
kat akarunk, hanem pro-
fitot*) Kramer idő előtt 
felbontotta a megálla-
podását. 

ö t , ezt az időszakot 
követő filmje közül 
egyik sem jelenített 
rendkívüli eseményt, bár 

mindegyik magán visel-
te Kramer sajátos téma-
választásának jellegze-
tességeit íme, három az 
öt közül: -Az esküvő 
résztvevője* című egy 
tizenkét éves lány báty-
jával és annak esküvő-
jével kapcsolatos sze-
xuális-pszichológiai prob-
lémáiról szól. -A gyil-
kosok lázadása* című 
filmjének középpontjá-
ban egy háborús sérülé-
séből eredően tébolyult 
ember áll. -A vadaik* 
című — a főszerepben 
ismét Marion Brando-
val — fiatal huligánok-
ról szól, akik egy város-
kát rémuralmuk alatt 
tartanak. 

1955-től évenként csak 
egy-egy fimet készített, 
ismét saját vállalkozó-



sában, és ekkor kezdte 
el filmjeit maga rendez-
ni. Első rendezése a 
-Nem mint idegen* című 
film volt. A -Büszkeség 
és szenvedély« C. S. Fo-
rester -Ágyú« című re-
gényéből készült. 1810-
ben néhány elszánt spa-
nyol egy óriási ágyút 
vonszolt fél Spanyolor-
szágon keresztül a fran-
ciák megszállta Avilá-
hoz. Az óriási statiszté-
ria, a tizenhat segéd-
rendező, a nagy műszaki 
felkészültség ellenére a 
siker elmaradt, 'bár Kra-
mer Sophia Lorent is 
szerepeltette. 

A nálunk is bemuta-
tott -Megbilincseltek* 
című filmje világsikert 
aratott. Messze kima-
gaslott a néger kérdés-
sel foglalkozó sok film 
közül. Nevil Shute regé-
nyéből készült -Az utol-
só part* című filmje, 
amely Dél-Ausztrália la-
kóiról szól, akik az észa-
ki féltekén lezajlott 
nukleáris háború követ-
keztében radioaktív csa-
padék leihullásától ret-
tegnek. 

A kommunista-gyanús, 
feketelistás Nedrick 
Young írásából készült 

-Aki szelet vet*,' egy 
fiatal tanítóról szól, akit 
törvény elé citálnak, 
mert tanítványainak 
Darwin tanairól beszél. 
A -Nürnbergi ítélet* cí-
mű. három óránál hosz-
szafcb filmjében Kramer 
a náci háborús főbűnö-
sölk perét eleveníti meg. 
A film végén megmu-
tatja, hogy az 1949 jú-
liusában befejeződött 
perek harminckilenc el-
ítéltje közül ma már 
egy sincs tjprtönben. 
-Egy gyermek vár« cí-
mű filmjében a szelle-
mileg visszamaradott 
gyerek problémáját vitte 
vászonra. (Ezt is, a 
-Nürnbergi ítélet«-et is 
Abby Mann televíziós 
játéka alapján készítet-
te.) Következő filmje -Ez 
a bolond, bolond világ* 
lesz, Spencer Tracy-val 
és még egy féltucat nagy 
sztárral. 

Kramer kétségtelenül 
jelentős egyénisége az 
amerikai világnak, bár 
sok kritikus szerint 
filmjei egyre inkább 
csak pompás dialógu-
sokból ós jó témákból 
állanak. Legjobb film-
jeit az ötvenes években 
készítette, mint függet-

Burt Lancester a -Nürn-
bergi per—ben 

len filmes, legnagyobb 
művészi érdeme a viha-
ros, nagy témák meg-
választásában és a holly-
woodi konvenciókkal 
való szembeszállásában 
rejlik. 

CS. M. 



A színész mint filmhős 
A film sokszínű vilá-

gában játszódó, a film-
gyártás mindig izgalmas 
kulisszatitkait leleplező 
regényekről, színdara-
bokról és filmekről ír-
tam e hasábokon néhány 
héttel ezelőtt. Ebbe a 
kategóriába tartozik az 
az angol regény és az az 
amerikai színdarab is, 
amelyek nemcsak a 
film világából merített 

témaválasztásuk — 
mindkét mű hősei színé-
szek, — miatt érdemlik 
meg az ismertetést, ha-
nem ezen túl még azért 
is, mivel az egyikből ké-
szült filmet már be is 
mutatták, a másik pedig 
rövidesen az író fősze-
replésével kerül filmsza-
lagra. 

Az angol mű a film-
jeiből (Tövis és boros-

tyán, Bunbury stb.) va-
lamint magyarországi lá-
togatása alkalmából sze-
mélyesen is megismert 
angol Shakespeare-szí-
nész, Michael Redgrave 
első és egyetlen regénye: 
The Mountebank's Tale 
(A sarlatán története.) 

Redgrave új regénye 
egy rejtélyes sorsú, ho-
mályos — állítólag ma-
gyar — származású nagy 
színész életútját meséli 
el az első világháború 
utáni Bécstől Párizson és 
Londonon át a new yorki 
Broadway-ig és Holly-
woodig. Maga a szorosan 
vett mese, a már sokszor 
megírt, de a színpadi 
háttér előtt különösen 
izgalmas Doppelgánger-
motivum. A regény 
tervbe vett angol film-
változatában a pará-
dés kettős filmszere-
pet természetesen Red-
grave maga játssza, leá-
nyát pedig — aki a re-
gényben egyforma tö-
kéllyel alakítja Violát 
és Sebastiant, Mirandát 
és Lady Macbethet — 
a színész-író színésznő-
leánya: Vanessa Red-
grave alakítja, aki egyéb-
ként kiváló Shakespeare-
alakításaiért 1961-ben 
-az év legjobb angol' szí-
nésznője« címet nyerte 
el. 

Tennessee Williams 
legújabb drámája, Az i f -
júság édes madara 
(Sweet Bird of Youth) 
ugyancsak a filmvilág 
mikrokozmoszának mű-
vészi, morális és etikai 
kérdésein keresztül vizs-
gálja mélységesen allego-
rikus elfenpontozással 

Vanessa Redgrave a »Cym-
bellne- egyik Jelenetében 



Ed Begley és Shirley Knight az " I f júság édes m a d a r á -
ban 

egy egész társadalom 
válságának legsúlyosabb 
alapproblémáit. (A da-
rab Broadway-bemutató-
jának előszavából egyéb-
ként megismerhetjük 
Tennessee Williams ars 
poeticáját is: számára 
az írás az elviselhetetlen 
élet-realitásból való me-
nekülés eszköze, és csak 
a különböző aspektusok-
ból vizsgált "főtéma- — 
az amerikai társadalom 
belső rothadása és dez-
integrálódása — egy-
egy sikerültebb megfo-
galmazása tudja benne 
rövid, átmeneti idősza-
kokra fel-feloldani a 
teljes hiábavalóság és ér-
telmetlenség állandó ér-
zését.) 

A Sweet Bird az egyik 
jellegzetes variánsa nem-
csak általában ennek a 
williamsi "fótémának", 
hanem ezen belül külö-
nösen az Orfeusz alá-
száll-nak, amelynek négy 
hósét_és egész álapszitu-
ációját helyezi át itt az 
író más környezetbe és 
megváltozott körülmé-

nyek közé. Vali Xaviert, 
a vándor gitárost most 
Chance Wayne-nek hív-
ják, és annakidején szép-
reményű filmszínészként 
indult; 30 éves korára 
elzüllött, reménytelenül 
kiégett gigoló lett. Lady 
Torrance itteni neve 
Kosmonopolis hercegnő, 
született Alexandra del 
Lago: valaha világhírű, 
most már kiöregedett, 
karrierje csúcsán messze 
túljutott, fiatal fiúkban 
feledést kereső nimfomá-
niás hollywoodi exfilm-
sztár a williamsi panop-
tikumban a római ta-
vaszt kergető Mrs. Stone 
újabb változata. Talbott 
sheriff itt Boss Finley, 
egy floridai kisváros de-
magóg polgármestere; 
lánya, Heavenly pedig, 
Chance hajdani szerel-
me, az Orfeusz Carol-fi-
gurájának áthangszerelt 
variánsa. 

Tennessee Williams ú j 
drámájában azonban 
nemcsak a szituáció, a 
konfliktus és a karakte-
rek hasonlósága idézi az 

Michael Redgrave, a "Ványa 
bácsi—ban 

Orfeusz alászáll-t, hanem 
ezen.messze túlmenően a 
darab egész alapkoncep-
ciója, valamint annak 
számos konkrét drama-
turgiai részletmegoldása 
is. Szemben az Orfeusz-
szal, a Sweet Bird végén 
fizikailag nem hal meg 
ugyan senki; hőseinek 
élete azonban értelmét 
és tartalmát vesztette: 
sorsuk a függöny lehullá-
sakor a halálnál is vég-



A 
M O K É P 
jelenti 
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MINDENNAP ELÜNK 
Magyar film 

Széles változatban is 
10 éven alul nem ajánlott 

Főszereplők: 
SINKOVITS IMRE 
AGÁRDY ILONA 
SÁNDOR CSIKAR 
KONCZ GÁBOR 

AMIG AZ UTOLSÓ 
VENDÉG ELMEGY 

Angol társadalmi film-
dráma 

Széfes változatban is 
14 éven alul nem ajánlót ' 

A S A R G A CIPÓ 
TÖRTÉNETE 

Régi história egy kis 
művészről 

Magyarul beszélő színes 
lengyel film 

Ed Begley és Shirley Knight az " I f júság édes mada ra , 
ban 

érvényesebben megpe-
csételtetett. 

A Vágy villamosát idé-
zi viszont a darab szim-
bólum-világa, amely töl-
tésében talán még maga-
sabb feszültségű aman-
nál. A szimbólumhordo-
zók itt nem pusztán al-
legorikus epizódfigurák, 
mint amott a Pénzbesze-
dőfiú és a Virágárusasz-
szony, hanem maguk a 
főszereplők, amire már a 
névszimbolika is utal: 
Chance a fiatalkorban 
adott lehetőségeket jel-
képezi, Heavenly az if jú 
kor mennyei tisztaságát, 
Kosmonopolis hercegnő 
a nagyváros, a felső tíz-
ezer és a nemzetközi 

filmvilág mocsarát; és 
így tovább. 

A Sweet Bind filmvál-
tozatának két főszerepét 
ugyanazok alákítják, 
akik a new yorki szín-
padi premierét: Geral-
di Page, aki Laurence 
Harvey mellett az ezelőt-
ti Tennessee Williams-
film, a Nyár és füst női 
főszerepét is játszotta, 
és Paul Newman, az utol-
só karlovy vary-i feszti-
válon bemutatott He-
mingway-film, az Egy 
fiatalember kalandjai 
egyik főszereplője. A 
Sweet Bird-öt Richard 
Brooks rendezte. 
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P Á R I Z S -
C A N N ES 

E L Ő T T 
Újságíróból lett író, 

íróból pedig filmrende-
ző öt esztendővel ezelőtt 
Jean-Pierre Mpcky, aki 
műveiben a polgári fia-
talok erkölcsi problé-
máival foglalkozik. Leg-
újabb filmjében, a "Szü-
zeké-ben öt fiatal lány 
történetét mondja el. 
Cikkünk a 15. oldalon. 

.Catherine Diomant — Ge-
nevléve szerepében 

A "Válás olasz módra -
cfmű fi lmben megismert 
Stefánia Sandrelli és Cathe-
r ine Diamant a -Szüzek-

egyik jelenetében 




