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GRIGORI] CSUHRAÍ: 

HŐSÖKKEL VACV HŐSÖK NÉLKÜL 
Az emberiség szolgálatában a 

társadalom iránti felelősségérzettel, 
az emberi egyéniség nemcsak a ki-
bontakozását, hanem a halhatatlan-
ságot is megszerezte. „Emberek, én 
szerettelek benneteket. Legyetek ébe-
rek!" — írta Julius Fuőik röviddel 
a kivégzése előtt. „Ne sírjatok ér-
tem és ne sajnáljatok" — kiáltotta 
Zoja Koszmogyemjanszkaja. 

Természetesen napjainkban sincs 
hiány markáns és erős egyéniségek-
ben. De különös módon ezek a pol-
gári művészek látószögén kívül ma-
radnak. ő k figyelmüket a társada-
lomtól elszakadt egyén tragikus 
konfliktusára összpontosítják. Ezt a 
folyamatot vizsgálják, tükrözik visz-
sza és emelik a művészet szférájába. 
Alkotásaik hőseit — akik a társada-
lomhoz való kapcsolatukat elvesztet-
ték — bánat, magányosság és elke-
rülhetetlen bukásuk sejtelme tölti el. 
Tanácstalanok, menedéket keresnek 
és, ha ezt nem találják meg, kétség-
beesetten könyörögnek istenhez, vagy 
dühödten ledöntik azt. A pusztulás 
megbűvöltjel, összeomlanak mind-
attól, amit maguk körül látnak, vagy 
félnek és világgá kiájtják magányos-
ságukat. A kiváló olasz rendező, 
Michelangelo Antonioni egyik film-
jének éppen ez a címe: „A kiáltás" 
(II Grido). De Antonioni egész alko-
tása nem más, mint a tragikus ma-
gányérzetből eredő kétségbeesett 
kiáltás. 

Chabrol antlheroizmusa 
Amikor a polgári társadalomban 

az egyéniség elszürküléséről beszé-
lünk, folyamatot, tendenciát értünk 
alatta —• s természetesen nem azt, 
hogy a kapitalista országokban min-
den egyéniség elszürkül. Nemrégiben 
alkalmam nyílt arra, hogy a francia 
„új hullám" egyik képviselőjével, 
Claude Chabrol rendezővel találkoz-
zam. Ismertem filmjeit és, bár az 
azokban érintett problémák számom-

ra Idegenek voltak, megértettem, 
hogy őszinte művésszel, az életről 
egyénien gondolkodó és az árnyala-
tok iránt fogékony filmalkotóval ál-
lok szemben. Nagyon örültem, hogy 
megismerhettem. Egy kis párizs-
környéki városkában találkoztunk, 
ahol Chabrol „Ophelia" című új 
filmjét forgatta. Ott alkalmunk nyílt 
arra, hogy alkotói elveinket is meg-
vitassuk. 

Chabrol álláspontja ebben a kér-
désben az antiheroizmus, a hősies-
ség művészi jelentőségének tagadása 
volt. Véleménye szerint nincsenek is 
hősök, csak egyszerűen emberek, 
akik élni akarnak. A hősiességre 
való felhívásban Chabrol csak ál-
szent hazugságot lát. Mint művészt 
nem a hőstettek szelleme, hanem — 
ahogy ő kifejezte — a „mechaniz-
musa" érdekli legfeljebb. 

Én nem értettem vele egyet és el-
mondtam érveimet a heroizmus mel-
lett. Raymond Dien példájára hivat-
koztam, aki a sínekre feküdt, hogy 
a hadianyagokat szállító vonatot fel-
tartóztassa, a tüntetők tömegeire, 
akik életüket kockáztatva mennek ki 
az utcára, hogy jogaikat megvédjék. 

— De mi a garancia arra, hogy 
valóban igazuk volt? Hogy valóban 
szükséges és hasznos volt cselekede-
tük? — kérdezte Chabrol. 

Ellenvetettem, hogy összekever 
két kérdést: a kétség, hogy a hős 
helyesen cselekszik-e, magát a hő-
siesség létezését nem zárja ki. Sze-
mélyes háborús élményeimet fel-
idézve próbáltam meggyőzni. Hi-
szen én, aki részt vettem a háború-
ban, láttam az igazi hősiességet és 
láttam igazi hősöket is. A mai világ 
nekik köszönheti létezését. Emlékük 
szent kell hogy legyen mindnyájunk 
előtt. 

Chabrol gondolkodóba esett. 
— Talán az ellenállás idején volt 

Franciaországban hősiesség. . . . De 
most e z . . . — legyintett. 

Megértettem, hogy az antiheroiz-



mus, amit Chabrol szomorú bizony-
talansággal véd, nem kiérlelt, végle-
ges álláspontja. Tanulmányozza g 
hősiességet, meg szeretné érteni a 
„mechanizmusát" és — ez meggyő-
ződésem — feltétlenül meg is fogja 
érteni! 

Az antihéroizmus igen elterjedt 
és divatos elmélet, amelynek ma 
nyugaton mélyek a gyökerei. A he-
roizmus mindig az emberi szellem 
egyik legmarkánsabb megnyilvánu-
lása volt. Jeanne d'Arc, Zoja Kosz-
mogyemjanszkaja, Savonarola, Gior-
dano Bruno, Frédéric Joliot-Curie, 
Julius Fuéik mind hősök, akiknek 
tette — függetlenül minden egyéb 
körülménytől — mindig értékes esz-
tétikai értelemmel és jelentőséggel 
bír. 

Ami a heroizmus természetét illeti, 
kétségtelenül az a legfontosabb 
benne, hogy az egyén felismeri a 
társadalomhoz, az emberiséghez, 
vagy akár az egyes emberek szű-
kebb közösségéhez való tartozását, 
és minden erejével, tudatosan har-
col boldogulásukért. 

Ha azonban az egyén a társada-
lomhoz való kapcsolatát elveszti, a 
hősiesség érthetetlen és megmagya-
rázhatatlan lesz számára. A modern 
individualisták számára is tévedést 
vagy csalódást jelentenek a társa-
dalmi eszmények, az embereket 
pedig értéktelennek és egymással 
ellenségesnek tekintik. A hősiesség-
re képes emberek egyszerűen fana-
tikusoknak tűnnek számunkra, a 
hősiesség pedig értelmetlen agyrém-
nek. Pedig az emberiség szolgálata 
az emberi egyéniség természetes 
igénye és megnyilvánulása. Ha el-
vesszük az embertől a lehetőséget, 
hogy a közösséget szolgálja, ez szá-
mára súlyos megpróbáltatást és tra-
gédiát jelent. 

Resnais álomvilága 
Nem találván menedéket és nem 

látva bármilyen értéket maga körül, 
az ellaposodott individualista egyé-
niség az álmok világában próbál 
vigaszra találni élete nyomasztó 
szürkeségéért. E törekvés egyik 
legmarkánsabb megnyilvánulása a 
francia rendező, Alain Resnais 
„Tavaly Marienbadban" (L'année 
derniére á Marienbad) című filmje, 
amely nagy izgalmat keltett és sok 
egymással ellentmondó véleményt 
váltott ki. Mivel keltette fel ez a 
film a figyelmet? 

Először is formájában szokatlan. 
Valami különös és kimondhatatlan 
van benne, ami meghökkenti a né-
zőt. Alain Resnais hősei nem élnek 
reális életet. A reális élet nyomasztó. 
Ebben nem maradt meg más, csak 
pózok, megszokott mozdulatok és rí-
tusok. A Hotel „Marienbad" lakói 
csak unatkozó bábuk. Nincs elfog-
laltságuk, nem érdeklődnek semmi 
iránt, csak kínlódva hordják kereszt-
jüket — a halálos unalmat. Életük 
tartalma csak gallérokkal, szalagok-
kal és frizurákkal álcázott nagy ür. 
De létezik egy álomvilág — ide 
menekülnek az unalmas élet elől. 
Ezek az álmok zavarosak és érthe-
tetlenek. Vannak benne utalások, 
valami kifejezésre jut bennük, amit 
sem a szerző, sem a közreműködő 
személyek nem tudnak megmagya-
rázni. Ebben a különös és érthetet-
len formában megpróbál és szeretne 
a közönség valamilyen tartalmat 
találni, de a valóságban nincs a 
filmnek tartalma. 

Sok kritikus szerint ez a film újat 
hoz a művészetbe. Különösen el 
vannak bűvölve a realitás világá-
ból az álomvilágba átvezető, való-
ban tehetséges és hatásos momen-
tumoktól. 



Tarkovszkíj hősei 
Ha erre a módszerre gondolok, 

amely nyugaton annyi kritikust el-
bűvölj büszkeséggel és szívesen em-
lékezem meg a fiatal szovjet ren-
dező, Andrej Tarkovszkíj „Iván 
gyermekkora" című költői és bátor 
filmjéről, amelyet a legutóbbi ve-
lencei fesztiválon a nagydíjjal tün-
tettek ki. Az „Iván gyermekkora" 
egy gyermekről szól, aki a második 
világháború forgatagában eltéved, 
egy fiúról, akitől elrabolták a gyer-
mekkort . .V 

. . . Úgy kezdődött a gyermekkora, 
mint mindenki másnál: az örömmel 
és a békével, napsütéssel és mosoly-
gó mamával. És egyszerre — egy 
kiáltás, egy robbanás és . . . és nincs 
többé semmi. . . Csak háború, grá-
náttölcsérek torzította föld és egy 
kisfiú, aki árván maradt. 

Ez a film is két szinten épült fel: 
a reális életben, ahol borzalmas és 
dicsőséges harc folyik és az álmok 
világában, amelyben emléktöredékek 

utalnak csak arra, amit elvettek és 
összetapostak, atvégtelenül drága és 
távoli gyermekkorra. Ez a módszer 
jelentős ideológiai követelményeket 
támaszt és talán ezért gyakorol 
olyan mély és erős hatást a nézőkre. 
A film hősei nem unatkoznak, nem 
kínozza őket a saját értéktelenségük 
tudata. Tudatuk világos és tiszta. 
A háború szennye nem változtatja 
őket állattá. Ellenkezőleg, az embe-
rek iránti kötelességérzet a hősök 
egyéniségét széppé és energikussá 
teszi. 

A rombolás, szenny és halál köze-
pette is egészségesnek láthatjuk 
egyéniségüket, amely nem vesztette 
el emberi melegségét és — nyugod-
tan mondhatjuk — nagyságát. Ezek-
ben az emberekben minden embe-
rien egyszerű. Ismerik a szeretet, a 
barátság értékét. Számukra a he-
roizmus csupán bölcseleti nézet. 
Nem beszélnek a heroizmusról, egy-
szerűen hősökként élnek. 

Kolja Burljajev, Andrej Tarkovszkíj 
•Iván gyermekkora^ cimű filmjében 



KÖZEL AZ EMBERHEZ, DE HOGYAN? 
- NÉHÁNY ÓRA GEORGES SADOUL-LAL -

— Különböző módszerekkel lehet 
az emberekhez közelíteni s titkaikat 
megismerni. Van rendező, illetve 
operatőr, aki lesi őket, elbújva, ész-
revétlenül, rejtett kamerával. Van, 
aki kérdez, s csak akkor állítja be 
a kamerát és a magnót, ha megfe-
lelő választ kap. Olyan módszerrel is 
dolgoznak, hogy a kamerát magát is 
szinte személyként használják: hat 
és ellenhat, aszerint, hogy ki hogyan 
reagál r á . . . 

A Balázs Béla stúdió fiataljaival 
folytatott izgalmas, érdekes beszél-
getés végén a cinéma vérité-vel kap-
csolatban fejtegette Georges Sadoul, 
neves francia filmesztéta a fentiekét 
s ezzel mintegy tudatosította bennem 
az interjúnak azt a kicsit szokatlan 
módszerét, amit én alkalmaztam, idő 
híján — vele. Minthogy arra már 
nem vállalkozhatott, hogy csak az 
én kérdéseimre válaszoljon, elkísér-
tem őt többször a filmklubba, ahol 
először "-felnőtt* rendezőkkel, később 
a Balázs Béla stúdió fiataljaival ta-
lálkozott. -Bekapcsoltam a magnót 
és a -kamerát*, amikor elkezdett be-
szélni, aztán mikor megvolt az anyag, 
következett a filmben szerinte is leg-
fontosabb művelet: a vágás. Kiszedni 
egy cikkre valót az egy füzetet be-
töltő anyagból. 

— Valóban válságba került-e az 
új hullám? — kérdezte Máriássy 
Félix vitaindítóul. 

— Az egész mozi van válságban, 
gazdasági válságban. A francia mo-
zik az elmúlt évben sok millió nézőt 
vesztettek s százhúszról kilencvenre 
csökkent az egy év alatt készített 
filmek száma. Űj hullám? Nem a 
kifejezés a lényeg. 1959 óta legalább 
száz új, elsőfilmes rendező tűnt fel 
a francia filmgyártásban, ezek kö-
zött tíz tehetséges, a következő tíz 
csak egy kicsit tehetséges, a többi 
pedig . . . nem érdemes beszélni ró-
luk. Egyébként az én véleményem 

szerint az olasz "új hullám*, ha már 
ennél a kifejezésnél maradunk, ér-
dekesebb, gazdagabb arculatú, jobb, 
mint a francia. A franciák között 
Alain Resnais-t tartom a legtehetsé-
gesebbnek, ő sem olyan nagyon fia-
tal már — negyven körüli. De hány 
olyan fiatal rendezőt ismerek, aki 
nagyon öreg és hány öreg rendezőt, 
aki fiatal filmet készített! Nem a ko-
ron, nem az elnevezésen múlik . . . 

— Mit gondol, mennyiben járul 
hozzá a tv a mozi előbb említett 
válságához? 

— Minthogy magam soha a tv-t 
nem nézem, csak annyit tudok mon-
dani, hogy gazdasági téren feltétle-
nül konkurrenciának tartom a tv-t. 
De csak annyiban, amennyiben pél-
dául az autó, a mosógép, a frizsider 
is konkurrencia. Ez is egy gép, ami 
részletre vásárolható s ha az embe-
rek nagyon sok pénzt költenek a 
hónap elején a részletekre, nem ma-
rad már mozira. Azt hiszem a tv je-
lentősen segít abban, hogy a film 
fejlődjön. A tv-teohnika forradal-
masítani fogja a film technikáját. Ha 
pedig általánossá válik a magnetos-
cope, vagyis a képet is felvevő mag-
netofon, az, azt hiszem, felborít min-
den eddigit. Fontos megjegyezni azt 
is, hogy a közönség, ha kevesebbet 
megy moziba, igényesebb a mozival 
szemben. Nagyon egészséges jelen-
ségnek tartom, hogy míg azelőtt az 
emberek moziba mentek, ma — film-
hez mennek, sőt: színészeket keres-
nek. Megtörténik az is, hogy ren-
dezőt — ez már a fejlődés igen ma-
gas foka. Nem, én nem hiszek ab-
ban, hogy a tv leszoktatja az embe-
reket a mozibajárásról. Az otthoni 
ima nem pótolja a misét, az otthoni 
koszt nem pótolja a vendéglőt, az 
otthon főzött kávé az eszpresszót. 
Mikor feltalálták a rádiót, sokan at-
tól féltek, kiürülnek a koncertter-
mek. Nem igy történt. Mikor felta-



lálták a hangos filmet, a rádiót, szín-
házat féltették... 

— Ezek szerint a film válsága? 
— Átmeneti, nem számít. Francia-

ország kis pont csak — a filmről, 
mint a legegyetemesebb művészetről, 
csak világméretekben érdemes be-
szélni. Nos, a számok megnyugtatók: 
világszerte óriási méretekben növek-
szik a mozilátogatók száma, jelenleg 
évente hárommilliárd ember jár mo-
ziba, más szóval: évente hatszor megy 
moziba egy-egy ember a világon. 
Soha nem volt a filmnek annyi né-
zője, mint ma. Vegyük például az 
előbb említett tv-t. A tv programjá-
nak tetemes része éppen filmek köz-
vetítése. A francia tv »Téléciné« mű-
sorainak — pedig csak régi filmeket 
vetítenek — általában hat-hétmillió 
nézője van. Néhány évvel ezelőtt 
rendkívüli sikernek számított, ha egy 
filmnek egymillió nézője volt! 

Ez a beszélgetés, Máriássy Félix-
szel, Bán Frigyessel, Herskó János-
sal, Nemesküntyvel, ott végződött, 
ahol két nappal később, a Balázs 
Béla stúdió tagjaival kezdődött: a 
cinéma vérité-nél. És egy tizenhat 
milliméteres újfajta kameránál, ami, 
úgy. látszik, a rövidfilm-készítőkkel 
együtt Sadoul-t is annyira lázba hoz-
ta, hogy vissza-visszatérően erről be-
szélt: 

— . . . Fantasztikus, remek talál-
mány. Képzeljék el: egy hat-hét kilós 
kamera, amellyel teljesen zajtalanul 
lehet dolgozni, tizenhat milliméteres 
filmre vesz fel, de harmincötösre na-
gyítható, szinkron-magnetofonnal 
dolgozik, tehát nemcsak szem, ha-
nem fül is. Vezetékek nélkül, érzé-
keny filmmel, teleobjektívved — fél 
órán át, egyetlen beállításban, illetve' 
a kamerát mozgatva, szállítva lehet 
vele megszakítás nélkül filmezni. Azt 
hiszem, ezé a kameráé a jövő! Olcsó, 
nem kell hozzá nagy felszerelés, 
technikai bázis . . . Nagyon tetszett 
nekem például Szabó kisfilmje, a 
„Te" — kép szempontjából. De hang 
nincs benne, csak kedves, nyilván 
utószinkronnal felvett zene, tulajdon-
képpen olyan, mint amikor a néma-

filmhez zongorakíséretet alkalmaz-
tak. Milyen másképpen tudott volna 
ezzel a kamerával dolgozni! 

Szabó megmagyarázta, hogyha a 
kamerával együtt a zajokat is fel-
vették volna, válogatás, »vógás« nél-
kül, abból valami élvezhetetlen zűr-
zavar támad, mert beszéd, zene, 
utcazaj, minden együtt, egyforma 
erővel hangzik. Sára Sándor viszont 
— akinek a -Cigányok- című filmje 
Sadoul-ra láthatóan rendkívül nagy 
hatást tett, sokat kérdezgette is őt a 
módszereiről — a .teleobjektív ellen 
emelt szót. 

— Nem mindegy, hogy egy fejet 
tizenöt vagy két méterről veszek fel. 
Szerintem inkább olyan körülménye-
ket kell teremteni, hogy a kamera 
ne zavarja az embereket... A kame-
rával együtt dolgozó magnetofonnál 
is jobban szeretem a szinkront, mert 
azzal sűríteni lehet. . . 

Ezen a találkozáson egyébként Sa-
doul többet kérdezett, mint a fiata-
lok. Tetszettek neki válaszaik, na-
gyon érdekelte őt minden, sűrűn je-
gyezgetett is közben. 

— Milyen témákkal foglalkoznak? 
— nemcsak a jövőbeli terveket, fel-
írta azt is, amit hallott a kész fil-
mekről, amelyeket nem volt ideje 
megnézni. És tovább: — Mi tetszik 
a mai filmekben? Ki az a rendező, 
akit a legjobban szeretnek és miért? 

— Szeretjük Truffaut-t, mert me-
sélni tud, főleg a -Jules et Jim—et, 
Wajda-t, mint a társadalom ismerő-
jét, és Antoriáonit, akinek a pszicho-
lógia a legerősebb oldala . . . Sadoul 
megszavaztatta őket Resnais-ről, ki-
derült, hogy nem egyértelműen lelke-
sednek érte. A --Marienbad'"-ért még 
kevésbé, ennek, lehet, Sadoul nem 
nagyon örült, de én, úgy is mint jöv* 
filmjeik egyik nézője — annál in-
kább. 

— Azokat a filmeket szeretjük, 
amelyek gondolatgazdagok, a ren-
dező hitvallását tükrözik... — fej-
tegette Szabó. — Általában: a nyer-
sebb, izgatóbb valóságábrázolást... 

Később, mikor Sára elmondta új 



témáját: a maganyról készít doku-
mentumfilmet s egyelőre magnóval 
vallatja a gyerekeket, fiatalokat, öre-
geket, akikről ugyan gondoskodik a 
társadalom, de így vagy úgy egyedül 
maradtak — került sor újra a film-
technika fejlődésére. Ez, Sadoul vé-
leménye szerint inemcsak a cinéma 
vérité, tehát a dokumentumfilmek, 
hanem a játékfilmek alkotóira is, 
művészeti vonalon is nagy hatással 
lesz. Rouch az "Egy nyár krónikájá—t 
például részben úgy készítette, hogy 
a »-szereplők«, tehát a kérdezettek 
nyakkendőjére úgynevezett "nyak-
kendő-mikró«-it helyezett, így a be-
szélők hamarosan elfelejtették, hogy 
valami készülék figyeli őket s ter-
mészetesen, őszintén vallottak. Sa-
doul szerint ugyanez a szerepe a tele-
objektívinek is. Messziről lehet fi-
gyelni az embereket, s nem kell őket 
megzavarni a közeli felvételekkel. 
Mert Sadoul azt mondja: a cinéma 
vérité legfontosabb tényezője a vá-
gás. Fel lehet és fel is kell venni 
fél órát két érdekes percért, s aztán 
utólag kell a válogatást, sűrítést 
megcsinálni, hanggal,. képpel. 

— Nemrégen láttam egy olasz ren-
dező, Baldi, kis színes filmjét, "öz -
vegyek háza- címmel — mesélte Sa-
doul. — A szereplők: húsz öreg, öz-
vegyasszony, akik egyedül élnek egy 
szegényházban, s hajdan a legtöbb-
jük cseléd volt. Baldi egy hónapig 
járt ki hozzájuk, kezében a magnó-
val, hamarosan barátjuk lett, az asz-
szonyok megszokták és szívesen be-
széltek, meséltek neki. A magnóra 
felvett szöveget az asszonyok és a 
rendező együtt hallgatták meg, 
együtt válogattak belőle és csak ez-
után került sor a felvételre. Addigra 
már könnyű volt megszokniuk a ka-
merát is, a világítást is. Szomorú, 
szép film ez az öregségről, a ma-
gányról . . . 

— Hát igen, ez a főprobléma: kö-
zel az emberhez! De hogyan? Lyon-
ban nemrégen részt vettem egy ci-
néma vérité fesztiválon. A bemuta-
tott művek: egy-egy kis darab élet. 
S érdekes módon, ez az objektív 
fényképezés mégiscsak nagyon szub-
jektív, mert mindegyik dokumentum-
film alkotóját, rendezőjét is bemu-
tatta. Nem véletlen ugyanis, hogy ki, 
mit lát meg az életben és hogyan 
látja. Aki ostoba, ostobaságokat vesz 
észre, aki okos, az okos dolgokat... 
Az elmúlt év szerintem legjobb film-
je Chris Marker-é: "A szép május«. 
Arról szól, hogy mi történt 1962-ben 
Párizsban. Nyolcvan, kilencven órás 
anyagiból válogatott össze három iz-
galmas órára valót. Ő Rouch-sal ki-
csit ellentétben csak, mint figyelő 
tanú dolgozott, a kamerát nem cse-
lekedtette, de azért ebben a filmben 
az ő egyénisége éppenúgy benne van, 
mint Rouch-é, az "Egy nyár króniká-
já«-ban. Hogy a cenzúra mit szól 
majd ehhez a filmhez, nem tudom.. . 
Mert nemcsak egy 'májusáról szól, ha-
nem egy februárról is, benne vannak 
az antifasiszta tüntetések, a tőzsde, a 
munkások, értelmiségiek . . . Szatiri-
kusán szerepel az Arc de Triomphe 
és de Gaulle, aki fasiszta módon 
emeli tisztelgésre a kezét, mellette 
pedig a nem éppen rendkívüli intel-
ligenciát sugárzó arcú tábornokok . . . 

Már búcsúzni kellett, mire a be-
szélgetők észrevették, hogy játékfil-
mekről alig esett szó. 

— Nem baj — nevetett Sadoul —, 
fogjuk fel dialektikusan a dolgokat. 
Tulajdonképpen azokról is beszél-
tünk, hiszen egyik hat a másikra, a 
technika pedig a művészetre s a mű-
vészet a technikára. Magukon, a mű-
vészeken múlik, hogy mennyit és ho-
gyan használnak fel ebből a sok köl-
csönhatásból. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 



TIZE N HATODS Z 0 R 

M i l I I 
Kilencedikén reggel a 

szokásos ünnepélyes ke-
retek között kezdődik 
meg a tizenhatodik Can-
nes-i Filmfesztivál. 

Nehéz lenne előre ké-
pet alkotni arról, hogy 
mi várható ettől a fesz-
tiváltól. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan rendkí-
vül igényesnek látszik 
az olaszok műsora: négy 
filmet mutatnak be. A 
legnagyobb érdeklődés 
természetesen a két vi-
lághírű rendező: Fellini 
és Visconti filmjeinek 
szól. Fellini önéletrajz 
jellegű -Nyolc és fél-
című filmjét nem bo-
csátja a zsűri döntésre, 
csak a záróünnepség 
keretében, versenyen kí-
vül fog bemutatásra ke-
rülni. Érthetően nem ki-
sebb az érdeklődés Lu-
chino Visconti legújabb 
filmje, - A párduc-
iránt sem. Lampedusa 
remekművét vitte fűm-
re olyan főszereplőkkel, 
mint: Burt Lancaster, 

Alain Delon és Claudia 
Cardinale. A fiatalabb 
nemzedékhez tartozó 
Marco Ferreri filmjét. 

Virgil Al. Platón és Francoise Brlon a -Codine- című 
román filmben 

a -Méhkirálynő—t nem 
kis vihar előzte meg; az 
olasz cenzúra előbb be-
tiltotta, és csak hosszas 
tiltakozások után enged-
te bemutatni a filmet. A 
negyedik olasz film ren-
dezője, Ermanno Olmi, a 
legfiatalabbak közé tar-
tozik, a most bemutatás-
ra kerülő -Jegyesek- a 

második filmje, de már 
első filmje az -II pos-
to- (-Az állás-) ismert-
té tette a nevét. 

Franciaországot Nico 
Papatakis -Mélységek-
című filmje képviseli; 
az Egyesült Államokat 
három film: Robert Mul-
ligan -Megölni egy csú-
folódó rigót- című film-

schubert Éva és Gábor Miklós a -Kertes házak utcájá—ban 



Jelenet a -Megölni egy csúfolódó rigót- című filmből: Gregory Peck és (a kép bal-
szélén) Brock Peters 

je, főszerepben Gregory rak—at ugyancsak ver- dlá—ja kerül bemutatás-
Peck, aki egyébként senyen kívül mutat- ra. Csehszlovákia Woj-
ezért az alakításáért ják be. tech Jasny filmjét 
nyerte el idén az Oscar- A szocialista országok -Amikor a kandúr jön-, 
díjat. Robert Aldrich csaknem mindegyike já- Bulgária a -Dohány-
filmje a »Mi is történt tékíilmet is küldött ki című filmet Korabov 
Jane Babával- két rég Cannes-ba. A Szovjet- rendezésében, Románia 
nem látott nagy művész- unió fesztivál-filmjéről egy francia—román 
nőt szerepeltet, Bette lapzártáig még nem koprodukciós filmet a 
Davis-t és Joan Craw- döntöttek, de a hírek -Codine--t, amelyet Pa-
ford-ot. Hitchcock leg- szerint, Szergej Szam- nait Istrati regénye alap-
újabb filmjét, - A mada- szonov -Optimista tragé- ján Heniri Colpi, az 

Jelenet * -Dohány- című bolgár fesztivál-filmből 



Bette Davis és leánya, Barbara, a -Ml la történt Jane 
Babával* című amerikai filmben 

»Ilyen hosszú távollét-
tel megismert fiatal 
francia rendező vitt 
filmre, Lengyelország 
Has "Szerelemre vá-
gyom* cimű filmjét ne-
vezte be. A film bemu-
tatása hosszú ideig bi-
zonytalan volt, mert 
Lengyelország megszál-
lásával kapcsolatos rész-
letei bántottak Nyugat-

Németországban bizo-
nyos érdekeket. Kuba is 
részt vesz a fesztiválon, 
ezúttal első ftben. "A 
másik Christobal* című 
filmet mutatják be, an-
nak az — egyébként 
francia — Armand 
Gatti-nak a rendezésé-
ben, akinek remek "Be-
kerítve* című filmje 
sajnos, oly hamar fele-

Marta del .Val és Simon 
Andreu, Francisco Beguel-
ro: "A Jé szerelem* cimű 

filmjében 

désbe ment. Anglia két 
filmmel képviselteti ma-
gát: Peter Brook "A 

Jelenet VojtechJasny cseh-
szlovák filmrendező "Ami-
kor a kandúr Jön* cimű 

•ÚJ alkotásából 

Marcello Mastroianni a "Nyolc és fél« cimű FeUJnl-film-
ben 



Zbygniev Cybulaki » -Szerelemre vágyom- című lengyel filmben 

A -Méhkirálynőt című 
olasz fesztivál-film két sze-
replője: Pater Mariano és 

Marina Vlady 

Jean-Louis Rondi, Fran-
ciaországot pedig Robert 
Hossein, Armand Salac-
rou. Vilfrid Baumgart-
ner, Francois Chavane 
és Jean de Baroncelli 
képviseli. 

Magyarország, mint 
ismeretes, Fejér Tamás 
filmjével, a -Kertes há-
zak utcájá—val, vala-
mint Macskássy—Várnai 
- 1 . . . 2 . . . 3 - című rajz-

legyek királya- és Regueiro - A jé szere- filmjével vesz részt a 
Lindsay Anderson -This lem- című filmje. fesztiválon. A -Kertes 
Sporting Life- című Természetesen nincs házak utcája- május 15-
filmalkotásával. Kár is mód az összes bemuta- én kerül a zsűri és a 
kísérletezni az angol tásra váró filmek felső- közönség elé! Ha díjat 
cím fordításával, igazi rolására, de az említet- nem is várunk, remél-
gúnyoros ízét úgysem tek ígérkeznek a légér- Jük, hogy filmjeinket 
lehet visszaadni, válasz- dekesebbeknek. A meg- rokonszenvvel fogják fo-
szuk inkább, a francia lepetések természetesen gadni. 
címét: -Egy ember ára«. nem kizártak. Tavaly A XVI. cannes-i nem-
Anderson az Osborne és ilyenkor ki gondolta zetközi filmfesztivállal 
Tony Riohardson köré volna, hogy egy brazil párhuzamosan rendezik 
tömörülő fiatal angolok film nyeri majd a nagy- meg a tv-filmek VI. 
közé tartozik, új filmje, díjat? nemzetközi fesztiválját, 
a hírek szerint radikáli- A zsűri tagjai között május 13—19. között. A 
sabb e -dühöngő fiata- van Jurenev szovjet fesztiválon harminchét 
lok- eddigi filmjeinél is. filmrendező, a nyugat- ország tv-íilmjét mu-
Japánt Kobayashi sza- német Bemard Wicki, a tatják be, közöttük Há-
muraj története a -Ha- spanyol Edgar Neville, móri Ottó és Mihályffy 
rakiri- képviseli, Spa- az amerikai Rouben Imre -Utak- című mű-
nyolországot pedig egy Mamoulian, az angol vét. 
fiatal rendező, Francisco Stewe Pallos, az olasz DÓSAI ISTVÁN 



(Csodálatos 
Maugham mindig előzékeny olva-

sójóval, soha nem követne el olyan 
udvariatlanságot, hogy leszállni kény-
szerítse az érzelmek és gondolatok 
sötét és zegzugos mélységeibe, ahon-
nan netalán ziláltan és meggyötörve 
kerülne ismét napvilágra. Aki vele 
indul útnak, biztos lehet, hogy fris-
seségén és eleganciáján nem esik 
csorba, s a lelki egyensúlyára kényes, 
de azért nívós szórakozásra vágyó 
olvasók népes tábora világszerte há-
lásnak is bizonyul ezért. 

» 
oaQy, ^Júlia 

lemes pórbeszédeket, sőt humorba és 
bölcsességbe oldva az emberi tragi-
kumnak némi kis felvillanását is, 
persze éppen csak annyit, hogy a 
néző álmát meg ne zavarhassa. 

Az öregedő színésznő hirtelen fel-
lobbanó szerelme a nálánál jóval fia-
talabb, csinos fiú iránt, tulajdon-
képpen csak az alkalmat szolgáltatja, 
hogy mulatságosan leleplező, de 
ugyanakkor tiszteletet ébresztő kis 
tanulmány szülessen a színész és a 
nő lelkialkatáról. Ha ezt a kettőt 

Charles Regnler és LUll Palmer 

A -Szinház-K talán legjobb regénye, 
és az ebből készült osztrák-francia 
filmváltozat megőrizte mindazt, ami 
Maugham írásművészetét jellemzi: a 
könnyed és fordulatos cselekményt, 
az érzékletes megjelenítést, a szel-

egyáltalón külön lehet választani. 
Hiszen ki tudná pontosan megmon-
dani, hol húzódik a határ a színész 
női és a nő színészi ösztöne között? 
Mikor használja fel a színész a női 
rutinját, és mikor a nő a színészit? 

(3sodálatos oaáy, ^Júlia 



őszinteség és póz, természetesség 
és raffináltság, a tehetség találé-
konysága és a színészi beidegződések 
állandó kettőssége adja Julia Lam-
bert, a hires színésznő jellemének 
vibrálását. A színészi alkatnak az a 
különös adottsága, mely ösztönösen 
egymásba olvasztja a valóságot és 
illúziót, a színpadon megteremti 
maga körül az élet atmoszféráját és 
az életben a színpadét. Vérbeli ko-
médiásként mindig játszik, hol tuda-
tosan, hol öntudatlanul. Megjátssza 
az utolérhetetlen művésznőt, az oda-
adó hitvest, a lángoló szeretőt, az 
elnéző és ünnepelt anyát. Időnként 
rajtakapja magát — vagy rajtakap-
ják —, hogy nem is a saját szavait 
mondja, hanem valamelyik szerepé-
ből idéz. "Te nem is létezel, te csak 
az a megszámlálhatatlan sok szerep 
vagy, amit játszottál!* — veti sze-
mére nagyranőtt kamaszfia, akit leg-
szívesebben elrejtene a világ szeme 
elől. És mégis, Julia ellenállhatatla-
nul vonzó egyéniség, mert minden 
modorossága ellenére képes arra, 
hogy őszinte legyen önmagával. A 
külső szerepjátszás és a belső szó-

kimondás mulatságos ellentétét ki-
tűnően fejezi ki a filmnek a regény-
ből átvett módszere: az egyes szituá-
ciók képel alatt Julia iróniával teli, 
találó gondolatait halljuk. 

A néző szórakozás közben mint-
egy bepillantást nyerhet a színészi 
alkotás folyamatába is, megtudhat 
egyet s mást a művészi megformá-
lás titkaiból. Talán legérdekesebb a 
regény az a méltán híres részlete —, 
melyet a film hűségesen elevenít meg 
— amikor Julia, szerelmi szakításá-
nak minden fájdalmát beleérzi a 
színpadon szerepébe és önmagától 
elragadtatva azt hiszi, soha életében 
nem játszott jobban. Legnagyobb 
megdöbbenésére férje, aki egyben 
rendezője, azzal fogadja: förtelmes 
volt. "De hiszen minden szót átél-
tem* — tiltakozik jogosnak vélt fel-
háborodásában. "Semmi közöm ah-
hoz, hogy átélted-e, ha egyszer nem 
játszottad meg*. És Julia ráébred a 
színészi teremtés egyik furcsa alap-
igazságára, azért volt rossz, mert 
hagyta, hogy érzései eluralkodjanak 
rajta, érzett és nem játszott. A szí-
nésznek át kell élni az érzéseket, de 

Jean Sorel és Jeanne Valérle 



Középen: Jean Sorel és Charles Boyer 

csak akkor tudja játszani őket, ha 
már túl van rajtuk. - A költészet 
forrása az az érzelem, amelyre az 
ember nyugalomban emlékszik visz-
sza-. 

Hogy a történet nem süllyed el a 
banalitásban, azt csak mindvégig 
résenlevő humorának köszönheti. Az 
öregedő, elhagyott asszony szeren-
csére nem szenveleg az idő tüné-
kenységén, hanem mosolyognivaló 
bölcsességgel felfedezi, hogy a test 
örömeit pótolni tudják a test más-
fajta örömei, és megfogalmazza a 
film végső nagy tanulságát: mit ér a 
szerelem egy adag sült húshoz és 
sült krumplihoz képest?! 

A színésznő teremtő tehetségének 
felragyogtatásával nemcsak bosszút 
képes állni hidegszívű, fiatal vetély-
társnőjén, de az ábrázolás és önkife-
jezés szenvedélye kárpótlást nyújt 
számára az életben elszenvedett 
csalódásért. És itt a film, a maga 
derűs, szórakoztató módján egy ko-
molyabb tanulságot is megfogalmaz. 
A fiatalság elmúlásával a nő csak 
akkor tudja megőrizni életkedvét és 
belső harmóniáját, ha tartalma van 
életének. 

A fordulatos és hatásos forgató-
könyv (Guy Bolton és Marc-Gilbert 
Sauvajon munkája) és Alfred Wei-
denmann rendezése nyomán a -Szín-
ház- világa mit sem vesztett színei-
ből és csillogásából. A sikerben ter-
mészetesen méltó részük van az 
olyan kitűnő és népszérű színészek-
nek, mint a rég nem látott Charles 
Boyer (döbbenetes öregsége, a film 
minden bíztató tanulsága ellenére, 
melankolikus gondolatokat ébresz-
tett) Jean Sorel, Jeanne Valérie, 
Charles Regnier. De elsősorban Lilli 
Palmer szellemes és fölényes alakí-
tásáról kell beszélnünk, akit a film 
címszerepe szinte megoldhatatlanul 
nehéz feladat elé állított: egy zseniá-
lis színésznőt kellett eljátszania. Ezt 
pedig vagy zseniálisan lehet, vagy 
sehogy. Lilli Palmer tökéletes illú-
ziót tudott kelteni. Érzékenységével, 
intelligenciájával, humorérzékével és 
ami még fontosabb, öniróniájával el-
érte a legtöbbet, amit színésznő el-
érhetett, elhittük amit a filmben 
annyiszor mondanak: -Csodálatos 
vagy, Julia ! -

LÉTAY VERA 



E S Z T É T I K A I K I F O G Á S O K „ C S I K A R ' - Ü G Y B E N 
A „Mindennap élünk" című új 

játékfilmünk kritikusai kivétel nél-
kül kitérnek Sándor Károlynak, 
Labdarúgó válogatottunk híres 
jobbszélsőjének szerepeltetésére — 
fél mondatnál azonban nem igen na-
gyobb terjedelemben. A dolog szerin-
tem fél mondatnál többet igényel, 
kivált, ha nem egy személy szerepel-
tetésére, hanem ennek az egész do-
lognak a szerepére tesszük a hang-
súlyt. Ez utóbbitól el ikell határolód-
nunk mind a jóízlés, mind a tárgyi-
lagos esztétikai mérlegelés, mind a 
filmművészet nevében és érdeké-
ben — ideértve természetesen ezt a 
filmet önmagát is, amelyben káros és 
hamis megfontolások alapján ítélték 
helyesnek a maga „pályáján" ért-
hetően népszerű „Csikar" szerepel-
tetését. 

Távol áll tőlem az akadékoskodás: 
Rényi Tamás rendező tehetsége azon-
ban éppenséggel megkívánja a figyel-
meztetést és a belülről fakadó tilta-
kozást, mihelyt helyes törekvéseivel 
homlokegyenest ellenkező süppedé-
kes talajra teszi a lábát Bizonyos-
fajta apróbb engedményekre, ame-
lyeket a népszerűség érdekében' oly-
kor óhatatlan .tenni kell, s amelyek 
néha nagyigényű alkotásokban is fel-
lelhetők — nem használnánk ilyen 
nagy szavakat. Ez a türelem azon-
ban nem terjedhet ki olcsóságokra, 
a művészettől és a műtől idegen, vá-
sári fogásokra — márpedig bocsás-
son meg a világ: ami itt történt, az 
nem egyéb. S ha valami kárát vall-
ja: nos, elsősorban a film maga. 

A „Mindennap élünk" — egyéb 
fogyatékosságai mellett, amelyek hi-
bának is rangosabbak, mint az itt 
szóvátett közönségfogás — nagy-
mértékben áldozatává vélt a vá-
logatott csatár szerencsétlen szere-
peltetésének. Ezt a közönség telje-
sen érthető félrereagálásaiból is le 
lehet mérni. Egy film hatása legfő-
képpen az eszmetársításoknak a 
komplikált rendszere, az a néma fo-
lyamat, amely a nézőkben végbe-
megy: vagy a film eredendő szán-
déka szerint — vagy éppen ellen-
kezően. „Csikar" puszta jelenléte 

mindenben a „Mindennap élünk" 
ellen dolgozik — ha ugyan lapos 
megalkuvással a film „érdekének" 
nem tekintjük, hogy segít a szó sző-
re® értelmében becsalogatni a közön-
séget. 

Nem egy glosszába, egy közepes 
méretű esztétikai fetegetésbe sem fér 
el mindaz, ami művészi szempont-
ból ellentmond egy hírneves futbal-
lista szerepeltetésének egy ilyen: ter-
mészetű filmdrámában. 

Minden kezdő esztéta tudja: a mű-
vészet nem tűri a lényegével ellen-
kező, a légüres térbeni álló, az indo-
kolatlan dolgokat. A falon függő 
puskának a darab folyamán drámai 
szerepe kell hogy legyen. De a 
beexponált futballistának ugyanígy! 
A nézők — teljes joggal — nem azt 
várják feszült figyelemmel, mi lesz 
a szerelmesek morális problémájá-
val, az új brigádtag emberi fájdal-
mával, hanem azt: mikor jön hát 
végre az a rész, ahol a Sándor foci-
zik. Nem szégyellem bevallani — 
végtére publikum is vagyok, nem 
csak kritikus — én is vártam. El 
nem tudtam képzelni azt a képtelen-
séget, hogy Sándor Károly „csak 
úgy" benne van egy magyar filmben. 
Mondanom sem kell, filmbéli szere-
pével egyetlen tizedmásodpercre sem 
voltam képes azonosítani, s nem hi-
szem, hogy er/e bárki képes lehet. 

Egy sor további következtetést 
mellőztünk. Csak egyet belőlük: mi 
történik, ha mondjuk a néző egy-
egy percre mégis elfogadja ezt a per-
nahajder figurát, a korlátolt önzés-
nek, a kispolgári szűklelkűségnek, 
anyagiasságnak stb. ezt a reprezen-
tánsát. Elkerülhető-e, hogy nyomban 
vissza ne kapcsoljon egy a műtől és 
művészettől mindig idegen vonat-
kozásra: az alakító ezúttal személy-
teleníthetetlen személyére és hivatá-
sára? Holott ilyesmi a mű alkotód-
nak természetesen eszük ágában 
sem volt. Mindez csak olcsó meg-
alkuvásuk sajnálatos következménye 
egy filmben, amelynek semmi szük-
sége nem volt efféle önmagának is 
ártalmas zsonglőrködésre. 

RAJK ANDRÁS 



BABELSBERG, 
1 9 6 3 

A rendkívüli tél okoz-
ta kényszerszünet után a 
műtermekben teljes gőz-
zel folyik a munka. 
Szembetűnő azonban az 
új és jó forgatókönyvek 
hiánya. 

Változatosságot egy-
előre a koprodukciók je-
lentenek. Ebben az év-
ben két koprodukció ké-
szül a DEFA részvételé-
vel: a -Dinamit a bő-
röndben- a prágai Bar-
randov filmstúdióval és 
a -Preludio 11-, a kubai 
ICAIC'studióval. A -Di-
namit a bőröndben« 
Milos Makovec rendezé-
sében Prágában játszó-
dik a Wermacht-meg-
szállás előtti éjszakán. 
A forgatókönyv az ismert 
német író, Koplowitz el-
beszélése nyomón ké-
szült. A -Preludió- — 
így nevezik Kubában az 

Jelenet - A San Marengo-1 tolvaj- című filmből 

Manfred Krug és Chrlstel Bodensteln az -Egy nyár törté-
nete- című filmben 

ellenzék gyorsan levert A film a tizenegyedik 
támadásait — annyit je- ilyen -előjátékot- mu-
lent mint -Előjáték- — tatja be. ősszel Kubában 
az ellenforradalomhoz, folytak a felvételek, ja-



Ulrich Theln a -Most és halálom óráján—ban 

é 
nuárban Babelsbergben 
dolgoztak. A film fősze-
replője a kubai Aurora 
Depestre, rendezője 
Kurt Maetzig professzor, 
egyike a régi generáció 
nagyjainak. Munkatársa 
Slatan Dudow, aki a há-
ború,után -Asszonyi sor-
sok- című filmjével vált 
ismertté, az idén új film 
forgatásához kezdett, 
amelynek könyvét is 
maga irta. A film té-

mája körül még heves 
viták folynak. A film 
címe: -Krisztina- és hős-
nője hajadon — öt gyer-
mekkel. A férifak, akik 
közül az ötödik végül is 
elveszi Krisztinát, társa-
dalmunk különböző jel-
legzetes típusai. 

Üjabban készül egy 
opera-film is: Joachim 
Herz a lipcsei operaház-
ból jön Berlinbe, hogy 
átvegye a -Bolygó hol-

landi- rendezését. Az 
-Egy nyár történetei-
sikere után most egy 
másik könyvsiker kerül 
megfilmesítésre; -Wer-
ner Holt kalandjai« cí-
men. 

ősszel kezdenek egy 
Kari Liebknecht életé-
ről szóló filmet forgatni. 
Forgatókönyvíró: Mi-
chael Tscherno-Hell, a 
Thálmann-filmek írója. 

-Krimi- (bűnügyi film) 

Jelenet Groschopp: - A Glatzkopfbanda- című Illmjéból 



Ivan Palec és Jutta Hoff-
mann a -Dinamit a bőrönd-
ben- cimű koprodukció® 

filmben 

három várható: - A skar-
látvörös dominó« kém-
történet a lipcsei vásár 
forgatagában. - A halál 
számára fenntartva« egy 
zónaközi vonat utasai-
ról szól. A -Most és ha-
lálom óráján" című film 
Egon Günther -A fekete 
Limusine« című regénye 
nyomán egy nyugat-

Jutta Hoffmann az -Es Juli a 
él« című film főszereplője 



Aurora Depestre a -Pre-
ludio u - kubai főszereplője 

német újságírónő sorsát 
mutatja be, aki Jeruzsá-
lembe utazik, hogy részt 
vegyen az Eichmann-per 
tárgyalásán. Mikor a 
múlt felidézése már el-
viselhetetlenné válik 
számára, visszautazik, de 
csakhamar észreveszi, 
hogy a Német Szövetségi 
Köztársaságban a múlt 
még egyáltalán nem halt 
meg. 

A mai élet ábrázolásá-
val még mindig nehéz-
ségek vannak. A kapita-
lizmus problémáiról és a 
múltról már voltak jó 
DEFA-filmek, de a jelen 
ábrázolása elfogadható 
történet keretében, egy-
előre nehezen sikerül. 
Az "Egy nyár története-
szerencsés kezdeménye-
zés volt, remélhető, hogy 
ebben az évben néhány 
további igazán jó, mai 
film is elkészül. Nagy 
várakozás előzi meg a 
"Karbid és sóska- című 
filmet Geschonekkel, az 
ismert jellemszínésszel a 
főszerepben. A film 
Drezdában játszódik, 
1945. után. Az egyik 
lebombázott gyárat, 
amelynek tulajdonosa 
Nyugat-Németországba 

ment, a munkásoknak 
kell felépíteniük. Az ak-
kori események zűrza-
varában teljesen maguk-
ra vannak utalva. Első-

sorban karbid hiányzik 
a meggörbült vasgeren-
dák helyrehozásához. 
Úgy hírlik, Wittenberg-
ben lehet karbidot kapni. 
Egy Kalle nevű munkást 
indítanak útnak három-
száz kilométerre. Ez ab-
ban az időben nehezebb 
feladat volt, mint a 
postakocsi korszakában. 
Kalle vegetáriánus, út-
közben főleg sóskával 
táplálkozik, és minden-
féle kalandokon megy 
át. Frank Beyernek, a 
"Farkasok közt védte-
len- című film fiatal 
rendezőjének, első vi-
dám filmje lesz ez a pro-
dukció. 

A DEFA munkatársai 
sokat remélnek a most 
leforgatott "És Julia él-
című filmtől, amelynek 
rendezője Frank Vogel, 
aki "És a te szerelmed 
is- című filmet készí-
tete. A közeljövőben fe-
jezik be a "Lannekken-i 
esküvő- forgatását is. A 
film Herbert Nachbar 
regénye nyomán készült 
és egy halászati termelő-
szövetkezet fejlődéséről 
és viszályairól szól. A 
filmet egy Keleti-tengeri 
kis szigeten forgatják, 
ahol a forgatócsoport 
hallatlan nehézségek kö-
zött dolgozik. 

Az első DEFA-musi-
calt "A San Marengo-i 

tolvaj—t júliusban, a 
nyári filmfesztivál alatt 
szándékoznak bemutat-
ni. A forgatókönyv írója: 
Maurycy Janowski, a 
Film Magazin vezetője. 
"Vodka, whisky és mat-
rózok- címet viseli egy 
új revü forgatókönyve. 
Egy igen erkölcsös tenge-
részt és állítólagos min-
taférjet a többi matróz 
rávesz, hogy feleségét 
hozza magával a hajóra, 
és a tengeri út folyamán 
mutassa be milyen a 
mintaházasság. A "min-
taférj- azonban éppen 
elvált, ezért megkéri volt 
feleségét, hogy a ked-
véért menjen bele a já-
tékba. A . "Strandkon-
cert- zenésfilm és a Ke-
leti-tengeri főidény lár-
máját gúnyolja ki. A 
"Szeretett fehér egér« 
egy közlekedési rendőr-
nőről szól. 

Hogy a humor hatása 
mennyire különböző, 
arra jellemző, hogy a 
"Szerelmes és rovott-
multú« című film, amely 
a mi újságíróinkat meg-
nevettette, gagjeivel egy 
nemzetközi sajtóbemu-
tatón egyáltalán nem ha-
tott. Az a jelenet, ami-
kor a kapus szigorúan 
kéri az igazolványt, az-
tán meg se nézi, vagy a 
film más részei, úgylát-
szik túlságosan nemzeti 
jelenségek ahhoz, hogy a 
külföldi publikum tipi-
kusnak és komikusnak 
találja. 

Egyébként a DEFA cél-
kitűzései közé tartozik, 
hogy a jövőben nem any-
nyira a dialógusra, mint 
inkább a film képi érté-
kére helyezi a hangsúlyt. 

EVA SALZER 



A KRITIKUSI SEMLEGESSÉGRŐL 
Sas György legutóbb itt megjelent 

cikkétől (»Az eredet-", Filmvilág 
1963. május 1) nem lehet megta-
gadni bizonyos eredetiséget — így is 
illik a cikk igényes címéhez. Csak-
hogy ez az eredetiség nem annyira 
elgondolkoztató igazságokkal, mint 
meghökkentő megállapításaival lepi 
meg az olvasót. 

Kezdeném mindjárt azzal a he-
lyes tételével, hogy - a stílus csak 
alárendelt szerepet játszhat az esz-
méhez képest, csakis annak függ-
vénye lehet*. E helyes tételből azon-
ban antidialektikus konzekvenciá-
kat von le. Ugyanis figyelmen kívül 
hagyja, hogy a művészettörténet a 
forma és a tartalom szinte szaka-
datlan harcának története, amely-
nek általános törvénye, hogy az új 
tartalom kezdetben mindig a régi 
formában jelentkezik és csak fok-
ról fokra küzdi ki a maga új for-
máit. Ezt a harcot nem lehet külön-
választani a régi tartalom és az új 
tartalom harcától. Pedig Sas ezt 
teszi, amikor attól óv, hogy a stílus-
nak túlzott jelentőséget tulajdonít-
sunk. Könnyelmű leegyszerűsítés azt 
deklarálni, hogy a tartalom -min-
dig felölti a ráillö formátegyszó-
val a tartalom jelenlétét olyan té-
nyezőnek beállítani, amely automa-
tikusan, s konfliktusok nélkül kiala-
kítja a maga formáját. Az új tarta-
lom győzelme a régi tartalom felett 
mindig csak a régi formával való 
viaskodásban teljesedik ki, válik 
végletessé és tartóssá. Hisz mi más 
az a forma, mint az előző tartalom 
burka, amely a maga struktúrájá-
ban, a maga kompozíciós és ábrázo-
lási elveiben még a régi tartalom 
maradványait őrzi? 

Ezt a harcot, éppen azért, mert a 
tartalom elsődlegességét valljuk, 
nem nézheti a marxista kritika 
részvétlen szemlélőként, mint holmi 
másodrendű, az ideológiai szférán 
kívül álló, vagy alárendelt folyama-
tot. Az ideológiai harc a művészet-
ben véglegesen voltaképpen itt dől 
el, a tartalom csak altkor győzött, 
ha a formában is győzött, ha meg-
találta a maga adekvát formáját. Te-

hát primér módon ideológiai harcról 
van szó, amelyet mechanikus, auto-
matikus folyamatnak tekinteni — 
lényegében lemondás a régi tarta-
lom teljes felszámolásáról. S ez gya-
korlatilag azonos a régi tartalommal 
való kompromisszummal. Másszóval 
annak az elvnek a feladásával, ame-
lyet pedig Sas György is a magáé-
nak vall, hogy tudniillik nincs ideo-
lógiai -együttélés-": a szembenálló 
világnézetek kibékíthetetlen ellent-
mondásait nem szabad összecserélni 
az egymással szembenálló társa-
dalmi rendszerek harcának békés 
módszereivel. Sas behelyettesíti a 
kívánatost a lehetségessel, amikor 
kijelenti, hogy a stílus csak aláren-
delt szerepet játszhat az eszméhez 
képest. Helyesen akkor fogalmazott 
volna, ha azt írta volna: a haladó 
művészet mindig is arra törekszik, 
hogy a stílus alárendelt szerepet 
játsszon az eszméhez képest, vagyis 
helyesebben: teljes egészében szol-
gálja az új eszmét. A valóságban, 
enyhén szólva, nem mindig így van. 
Sőt, az új tartalom még zsenge ele-
mei gyakran fuldokolnak, sőt meg 
is fulladhatnak a régi forma her-
metikus szorításában. S ha az ese-
tek többségében nem is ennyire ki-
élezett az ellentét a forma és tarta-
lom között, a művészet fejlődésében 
mégis állandóan ható tényező, míg 
a tartalom és forma tökéletes össz-
hangja többnyire csak a művészeti 
korszakok csúcsain, s ott is csak in-
kább a remekművekben valósul 
meg. Aztán újra megbomlik. (És ez 
a jó, mert enélkül el sem lehetne 
képzelni a szüntelen fejlődést!) 

Óvakodni szeretnék attól a hibá-
tól, amelyet Sas György — ha jól 
értettem —, a tőlem idézett írásban 
vélt felfedezni: nem szeretném az ő 
álláspontját sem leegyszerűsíteni. 
Sőt, igyekszem nyomon követni, mi 
vezette őt az említett hamis konklú-
zióhoz. Gondolom, nem kis szerepe 
van itt a tisztázatlan terminológiá-
nak, különösen annak, hogy a mi 
kritikáink a stílus fogalmát a leg-



különbözőbb értelemben használják, 
mindenféle rokonfogalmakkal azo-
nosítják, nem elég pontosan külön-
böztetik meg vele hasonló, de nem 
azonos fogalmaktól. Az az elterjedt 
és önmagában teljesen helyes for-
mula, miszerint a szocialista realiz-
mus megtűri, sőt egyenesen feltéte-
lezi a stílusirányzatok sokrétűségét, 
különbözőségét — félrehallás foly-
tán — azt a benyomást kelti egyes 
kritikusokban, hogy a marxista kri-
tika semleges a formával szemben. 
Ez azonban nem igaz, nemcsak azért 
nem, mert nincs kinai fal tartalom 
és forma között, és minden forma 
tartalmi elemek hordozója, hanem 
mert forma és stílus nem egymással 
helyettesíthető fogalmak. (Pedig mi 
gyakran egymás helyett használjuk.) 
A fenti meghatározás a stílusirány-
zatok sokféleségét nem korlátlan ér-
telemben érti: benne csak a szocia-
lista szemlélettel összhangban álló 
stílusirányzatok sokféleségéről van 
szó. Ezt fejezi ki a meghatározásban 
a szocialista realista módszer fogal-
ma. 

A módszer persze általánosabb fo-
galom, mint a stílus, de már magá-
ban foglalja a valóság művészi meg-
közelítésének bizonyos sajátosságait, 
vagyis a stílus irányába mutat. 
Helytelenül fogja fel a stílusok sok-
féleségéről szóló elméletet, aki ezt 
a korlátozást nem hangsúlyozza, aki 
"meggondolatlan stílustilalmakról* 
beszél és azt a benyomást kelti', hogy 
a szocialista módszer bármilyen stí-
lussal összeegyeztethető. Az Irány-
zatok sokfélesége alatt Itt nem több 
és nem kevesebb értendő, mint 
mindazoknak a művészi kifejezési 
rendszereknek, stílusoknak az ösz-
szessége, amelyek a szocialista rea-
lista módszer általános ismérveinek 
megfelelnek. Ezek az ismérvek (a 
forradalmi fejlődés megragadása, a 
történelmi konkrétság, a tipikus hős, 
a tipikus körülmények, stb.) nem 
olyan konkrétak, hogy meghatároz-
nák egyetlen stílus ismérveit, de 
nem is olyan elvontak, hogy nem 
zárnának ki egész sor stílust a szo-
cialista művészetből (amely persze 
nem azonos a mi átmeneti korunk 
művészetével). 

Ami pedig a vitatott példát, Jan-

csó Miklós filmjét, az "Oldás és kö-
tést« illeti: meglehet, hogy én is pon-
tatlanul használtam a terminológiát, 
de az, úgy hiszem, kiviláglott a kri-
tikából, hogy nem valami szűken ér-
telmezett stílus átvételéért bíráltam 
a filmet, hanem éppen az ábrázolási 
módszer miatt, amelyet nem tartot-
tam összeegyeztethetőnek a film esz-
mei szándékával. Hogy "kész kate-
góriákba* soroltam, vagyis — nyíl-
tabban — beskatulyáztam? Katego-
rizálás nélkül persze nincs analízis, 
de aligha hinném, hogy a legfino-
mabb disztinkcióval és a legkomp-
lexebb szemlélettel oda kellett volna 
kilyukadni, ahova Sas György lyu-
kadt ki — vagyis oda, hogy hagy-
juk csak a művészeket magukba 
szívni a nyugati dekadencia inspi-
ráló hatását, amely "passzív tudat-
működés folyományaként* majd 
csak eligazítja őket a mi valósá-
gunkban. Elismerem, hogyne ismer-
ném el az alkotói tevékenység sajá-
tos lélektanát, még azt sem taga-
dom, hogy erre a kritikának tekin-
tettel kell lennie, de mire való a 
művészeti kritika, ha nem minde-
nekelőtt 'arra, hogy a művet, az 
eredményt értékelje, hogy össze-
vessük — amennyire csak tudjuk, 
tudományos objektivitással — a mű 
igazságát az élet igazságával? 

Sas kicsit bűvészkedik, amikor 
csak azt a lehetőséget említi, hogy 
az eszmeileg idegen talajon született 
formák az alkotó szándékában meg-
levő szocialista koncepcióban felol-
vadnak, elveszítik »eredeti jelenté-
süket*. De ml történik aíkkor, ha 
nem veszítik el ezt a jelentésüket, 
ha mattot adnak a koncepciónak és 
a maguk képére formálják az esz-
mei szándékot? (Majdhogynem erre 
volt példa az Elveszett paradicsom.) 
Ilyenkor is bámuljuk bűvölten a 
"belső alkotói folyamatot*, ilyenkor 
sincs jogunk a formában átvett esz-
meiséggel vitázni? Készséggel elis-
merem, forma és forma között 
van különbség. Vannak "laza« for-
mák, amelyeket egy nagylyukú háló-
hoz lehet hasonlítani, amelyek sok 
mindent áteresztenek, a bennük 
konkretizálódó tartalomnak nagy 
szabadságot engednek — az Elektra-
történet "formájában* például egé-



szen modern tartalmakat is el lehet 
mondani — de ilyenkor a forma 
erősen dekonkretizált, nem szoros 
béklyó. (De még ezekben a formák-
ban is van valami az eredeti, őket 
létrehozó eszmeiségből, tartalom-
ból.) Ezzel szembeD sokkal inkább 
ideológiai jellegűek azok a formák, 
amelyeket a mi mai filmjeinkbe 
vesznek át a nyugati modern film-
iskolák kelléktárából. Itt az atmosz-
férától a színészi játékig, a fényké-
pezés módjától a meseszövésig ter-
jedő komplex átvételről van szó, és 
korántsem -a mondanivalóval össze-
csengő« hatások átvételéről. Hogyne 
kerülne ilyenkor konfliktusba egy-
mással a kifejezésmód és a monda-
nivaló. Az -OZdás és kötés--nél ez a 
-játszma- forma és tartalom között, 
egy olyan -döntetlennel-, végződött, 
amelyben az átvett forma és az ere-
deti tartalom szinte semlegesí-
tette egymást. Ezt a -patt—ot én — 
más -játszmák- mattjához képest — 
nagyonis pozitívnak értékeltem. De 
most Sas György cikkéból úgy tű-
nik, kár volt ezzel az értékelő kísér-
lettel fáradoznom: a kritikusnak, az 
ő felfogása szerint, az a dolga, hogy 
tudósítson a mérkőzésről, de ne ele-
mezze az eredményt. 

Ez a kritikusi semlegességet hir-
dető álláspont korántsem olyan 
semleges, ha tovább olvassuk fejte-
getéseit. Egyfelől a -hatásosabb- ér-
velés kedvéért azt a nézetet tulajdo-

nítja (gondolom) nekem, hogy a nyu-
gati filmművészettől semmit nem 
tanulhatunk. Én ezt nem állítottam, 
sőt, konkrétan kimutattam, hogy 
mit tekintek értéknek Jancsó mun-
kájában, olyan részeredménynek, 
amelyet a rendező a szóbanforgó 
filmművészettel való viaskodásban 
kiharcolt magának: »Olyan értékek 
ezek — így szólt a konklúzió —, 
amelyeket meg kell őrizni, amelyek 
a maguk helyén, mint eszközei egy 
átfogóbb, egy mélyebb és realista 
koncepciónak, meggyőző erőt adhat-
nak az ábrázolásnak.- Ehhez nincs 
mit hozzátennem. De ahhoz igen, 
hogy Sas, miközben homályosan, el-
vileg és általában a nyugati film-
irányzatok differenciálását követeli, 
nagyon is konkrétan, mint - ideoló-
giai tétovaságot- bírálja azt a kriti-
kát, amely igyekszik -elhatárolni a 
szocialista gondolkodástól- idegen 
hatásokat. Ez az egyfrontos harc az, 
ami -elhomályosítja az eszmei harc 
és kibékithetetlenség valóságos 
frontvonalait-. Pedig amire ma nagy 
szükség van, s ami a feltétele annak, 
hogy -filmesztétikánk eszméink el-
terjedéséhez nagyobb segítséget 
nyújtson* — hogy Sas befejező in-
telmeit idézzem — az a mi eszméink 
elterjedése, nem pedig a kritikusi 
semlegesség hirdetése a tőlünk ide-
gen eszmei és stílushatásokkal szem-
ben. 

RÉNYI PÉTER 

ÚJ S Z O T - D l J A S F I L M M Ű V É S Z E K 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa évről évre rendszeresen díjazza 
azokat a művészeket, akik alkotásaikban híven fejezik ki a munkásosztály 
életét, eleven kapcsolatot tartanak a dolgozókkal, segítik a szakszervezetek 
népművelő tevékenységét. Az idén a filmművészek közül hárman részesültek 
SZOT-díjban: 

15 000 forint összegű megosztott díjat kapott: Gaál István és Sára Sándor, 
a Balázs Béla stúdió két fiatal művésze az -Oda-vissza- és a -Cigányok- című 
dokumentumfilmek rendezői, illetve operatőri munkájáért. 

10 000 forintos dijat kapott: Rényi Tamás filmrendező, a -Legenda a 
vonaton- című film rendezéséért, és a Ganz-MÁVAG-ban végzett népművelő 
tevékenységéért. 



INTERJÚ 
Qean- (Miaudé Brialyiuil 

A Saint-Maurice Stú-
dióban a -Karambol-
című legújabb filmjét 
forgatta, amikor Brialy-t 
felkerestem. A Champs 
Elysées-ről indultunk, s 
a Szajna partján autóz-
tunk csaknem félórán át, 
míg egy igénytelen épü-
lethez értünk. Majd-
hogynem Budapesten, a 
Hunnia Filmstúdió előtt 
éreztem magam. Oda-
bent egy felvétel elő-
készítése folyt. A darura 
szerelt felvevőgép egy 
szálloda emeleti folyosó-
ját és lépcsőházát, lift 
előtti térségét célozta 
meg. A reflektorok fé-
nyében egy kissé illumi-
náltan peckes fiatal-

ember állt, intésre végig-
játszotta a jelenetet. Az-
tán kérdő mosollyal né-
zett a rendezőre. A ren-
dező bólintott és kiadta 
az utasítást: -Monteur!-
A fiatalember, Brialy 
újra ott állt peckesen 
imbolyogva az előbbi he-
lyen és a közben előpa-
rancsolt csendben meg-
kezdődött a felvétel. 

A film: mai nyugati 
karrier-történet. De ezt 
már Brialy mondta el az 
öltözőjében: 

— A -Karambol- gú-
nyos fintor az úgyneve-
zett -nagyfőnökök--ről, 
akik semmiféle hasznos 
munkát nem végeznek, 
csak fontoskodnak. Én 

ebben a szatírában azt a 
kezdőt alakítom, akinek 
azért, hogy előbbre jus-
son, felül kell múlnia a 
főnököt. Egy véletlen 
baleset alkalmával a ha-
lálát is okozza, azaz nem 
büntethetően megöli és 
ő bekerül a helyébe . . . 

— Hogyan találkozott 
ezzel a szereppel? — 
kérdeztem, mert érde-
kelt, hogy a szerep-
kiválasztásban mekkora 
része van. 

— Olvastam a regényt, 
a filmvállalkozó adta a 
kezembe sok egyéb kö-
zött, hogy keressek ne-
kem való témát. Ezt 
ajánlottam, mert meg-
tetszett az epés-szelle-

Claudia Cardlnale és Brialy a -Kiszabadult oroszlánokéban 



mes hangja és a szá-
momra kínálkozó szerep. 
Szó volt arról is, hogy 
játsszam az önöknél ké-
szített -Germinal—ban. 
Nem vállaltam, mert erre 
a romantikus szerepre az 
alkatom nem megfelelő. 
Ehhez Jean Söreire volt 
szükség. 

— Ennyire ismeri szí-
nészegyénisége határait? 

— Ezt legalábbis. Tel-
jes definíciót nem tudok 
adni erről az egyéniség-
ről, ahhoz még csak rö-
vid ideje ismerem ma-
gam. De hogy a roman-
tikától igen messze esem, 
abban már bizonyos va-
gyok. A színészt afelől, 
hogy mi telik még tőle, 
az újfajta szerepek vizs-
gáztatják és én nagyon 
remélem, hogy sikerül 
majd néhányszor meg-
lepődnöm. Egyelőre ak-
kor érzem magam iga-
zán jól, ha a velem egy-
korúak örömét és gond-
jait fejezhetem ki, ha 
modern mai fiatalember 
lehetek a kamera előtt. 

— Erre, úgy tudom, 
elég sok alkalma volt 
eddig is. Az ön kar-
rierje egyidős az úgy-

nevezett -ú j hullám-
mal, ha nem tévedek. 

— Igen, ez igaz. Ami-
kor Párizsba jöttem, 
olyan emberekkel ismer-
kedtem meg, akiknek 
szinte csak egy állandó 
témájuk volt: a film, 
mint az akkor még új-
ságíróként dolgozó Truf-
faut, Godard, Chabrol. 
Közben kis szerepeket 
játszottam kommersz-
filmekben. Chabrol az 
egyik napon felajánlotta 
az -Unokatestvérek-
egyik főszerepét. Nagy 
örömmel készültem az 

Nagy volt a film sikere 
az egész világon, ennek 
köszönhetem, hogy sztár 
lettem. Húsz filmem 
volt eddig, két nagy TV-
szerepem, az egyik Coc-
teau -Rettenetes szülők-
című drámájának TV-
változatában, a másik 
Colette -Chérie- című 
darabjában... A szín-
pad persze más. Laurent 
Terzieff-nek például na-
gyobbak a drámai adott-
ságai, ő játszhat a szín-
padon bonyolultabb, ne-
hezebb szerepeket is. 
Persze, lehet, hogy két-

»Érzelmek iskolája-

-Érzelmek lskolája< 

élvhajhász, cinikus, fele-
lőtlenségével tragédiát 
okozó fiatalember szere-
pére. De Chabrolnak 
nem volt pénze. Ezért le-
forgatta előbb szabad-
ban, egy kis faluban, 
igén kis költséggel a 
»Szép Serge«-t és az-
tán az így szerzett pénz-
zel láttunk hozzá az 

"Unokatestvérekéhez. 



három év múlva már én 
is. Idősebb leszek, ta-
pasztaltabb és lesz. re-
mélem darab is. 

— önt tehát a »nou-
velle vague* emelte fel. 
Biztosan magasra érté-
keli ezt az irányzatot? — 
kérdeztem. 

— Nem. A francia mű-
vészetben, irodalomban 
rendszeresen előfordul-
nak bizonyos forradalmi 
periódusok. De ezek nem 
igazi forradalmak. Akad-
nak művészek, akik is-
meretlenül, kis pénzzel 
kezdenek, aztán sikerül 
nekik valami, egyre töbh 
pénzük lesz, vedettekké 
válnak, s már nem ők a 
forradalmárok, kezdődik 
minden — most már ve-
lük szemben is — elöl-
ről. Valójában természe-
tes folyamat ez: kiöre-
gednek a rendezők, s jön-
nek a helyükbe a fia-
talok. Jön száz új ren-
dező, közülük tíz ha te-
hetséges, a többi kilenc-

ven amatőr, aki azt hiszi, 
a kamera mozgatása elég 
a filmkészítéshez... 

— Egy ilyen roham te-
hát csak arra elég, hogy 
félreállítsa az öregeket? 

— Ezt se lehet általá-
nosságban érteni. Egy 
René Clementnek, vagy 
egy René Clairnek sem-
mit se árt az új rende-
zők tömeges jelentke-
zése, ők tehetségesek, te-
hát továbbra is az élen 
maradnak. Még akkor is, 
ha pár év múlva jön egy 
újabb nouvelle vague, 
újabb fiatalokkal... 

— És az a tíz tehetsé-
ges, aki egy-egy hullám-
mal felszínre kerül? 

— ö k nemcsak formai 
változásokat hoznak, ha-
nem valahogy frisseb-
ben tudják elmondani a 
kor gondolatait, érzéseit, 
közvetlenebb a kapcso-
latuk mindazzal, ami új. 
Truffaut »Jules és Jim«-
je például azért jó, mert 
őszinte emberi érzések-

nek, a mai ember huma-
nizmusának ad hangot. 
Ezért fogott meg lelkem 
mélyéig Cannes-ban a 
"Ballada a katonáról* 
című szovjet film. Egy-
szerű, de szép történet 
két emberről, akiknek az 
érzései azonosak a mai 
emberek érzéseivel és 
tisztán, őszintén tárul-
nak elénk. Ennek a film-
nek méltán volt nagy 
sikere. Számomra az 
ilyen alkotások bizonyít-
ják újra és újra, hogy a 
művészet eszközeivel fel 
lehet mutatni a legrej-
tettebb érzéseket is. 

— És ebben, vélemé-
nye szerint, a színésznek 
mekkora része van? 

— Az a jó, hogy na-
gyon sok. Chabrollal ba-
rátokként dolgoztunk 
együtt, ö leírta nagyjá-
ból a történetet, a rész-
leteket azonban már kö-
zösen dolgoztuk ki. Én 
nemcsak figurát akarok 
játszani, hanem jellemet 
is. Akkor tudok igazán 

Mlchéle Morgan és Jean-Claude Brialy a -Három igazság kútja- című filmben 



jót produkálni, ha érzem, 
hogy a szerephez magam 
is hozzáadhatok valamit. 
Vallom, hogy a film ak-
kor hat, akkor válik él-
ménnyé, ha több rokon-
ízlésű, tehetséges ember 
közös alkotása. Amit 

egymástól független 
egoisták hoznak létre, az 
kaotikus mű lesz, csak 
arra jó, hogy a nézőt 
megzavarja, kedvetlenné 
tegye. 

Beszélgetett volna még, 
de megjelent a film-

net a --Három igazság Kút,lá-

gyári interjúk kegyetlen 
félbeszakítója, az ügyelő. 
Folytatni kellett a for-
gatást. Brialy elnézést-
kérően búcsúzott és el-
indult, hogy karriert csi-
náljon a »Karambol«-
ban. KÜRTI LÁSZLÓ 

ból 

Jean-Claude Brialy a -Kiszabadult oroszlánok- cimű filmben 



TELJESEBB VALÓSAQOT! 
M A R I O RL/SPOLI A „CINÉMA-VÉRITÉ"-RŐL 

Az új francia dokumetáris irányzatnak Jean Rouch mellett egyik leg-
jelentősebb elméleti és gyakorlati alkotója Mario Ruspoli. A francia televízió 
nemrég külön osztályt létesített a filmezés új útjat, módszerei kikísérlete-
zésére, és ennek vezetésével őt bízta meg. Ruspoli ez alkalommal írásban 
fejtette ki véleményét műfaja néhány problémájáról. A Cinéma 63. márciusi 
számában megjelent cikkével kívánjuk az alábbiakban megismertetni olva-
sóinkat, annál is inkább, mivel a francia filmtörténeti és esztétikai folyóirat-
ban megjelent irás azokat a kérdéseket is érinti, melyek a lapunk hasábjain 
folyó vitában merültek fel. 

A MŰFAJ FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE: 
Ruspoli a néhány éve kialakuló új 

műfajt kifejezetten a film technikai 
és esztétikai fejlődési folyamatába il-
leszti bele, s ezzel kapcsolatban töb-
bek között az alábbiakat mondja: 

— A Cinéma-Vérité fogalma a 
Kino-Pravda szóból származik. An-
nak szó szerinti fordítása. Ezt a fo-
galmat első ízben Dziga Vertov hasz-
nálta, a híres orosz filmművész, aki 
ennek az új film-irányzatnak az elő-
futára. Jean Rouch 1961-ben saját 
művei meghatározására Vertov em-
lékének adózva használta e fogalmat. 
Ámde napjainkban a fogalom körül 
komoly véleményeltérések keletkez-
tek, s a magam részéről úgy látom, 
hogy tevékenységünk megjelölésére 
megfelelőbb a »-ánéma-direct« meg-
határozása. Azonban akár így, akár 
úgy nevezzük, tisztáznunk kell, mit 
értünk alatta. 

Ruspoli a továbbiakban három 
olyan ismérvet nevez meg, amely 
alapvetően különbözteti meg az új 
műfajt az eddigi filmprodukció egé-
szétől. 

1. A filmművész a megfigyelő és 
a kutató magatartását ölti fel, ami 
azt jelenti, hogy alkotásának tár-
gyát közvetlenül az életből, a tár-
sadalomból meríti, nem alakítja át, 

• úgy mutatja be, ahogy szemünk előtt, 
vagy a kamera előtt megjelenik. 

2. A felvétel és a szinkron-hang 
közvetlenül a helyszínen készül, 
könnyű, hangtalan, könnyen mozgat-
ható, lehetőleg láthatatlan technikai 
eszközök segítségével, amelyek által 
az alkotó mindent közvetlenül fil-
mezhet, bármilyen helyen és bármi-
lyen körülmények között. A felvé-
telek elkészítéséhez csak minimális 
személyzet szükséges. 

3. Űj munkamódszer alakul ki, 
melynek lényege: a rendező és szűk 
technikai stábja tökéletesen össze-
szokott, beidegzett, közvetlen együtt-
működése. 

A cikk a továbbiakban rámutat, 
ho"gy az új műfaj kialakulása elvá-
laszthatatlan a technika, elsősorban 
a fény és az audió-technika legutóbbi 
években bekövetkezett rendkívüli, 
ugrásszerű fejlődésétől, amellyel a 
filmesek jó ideig nem vetettek szá-
mot. Az új irányzat úttörői volta-
képpen nem tettek mást, mint fel-
ismerték a technika nyújtotta új le-
hetőségeket és a sokkal mozgéko-
nyabb, tökéletesebb kamerák, az 
ultraérzékeny mikrofonok alkalma-
zásával igyekeztek kiaknázni az ed-
dig ismeretlen adottságokat. 

ŰJ NYELVEZET 
— Az új technikai felfedezések — 

írja Ruspoli — néhány önálló film-
művészt arra indítottak, hogy tabula 
rasa-t csináljon a korábbi film fo-
galmak tekintetében és valami egé-
szen újfajta filmezésre irányítsa te-
kintetünket. Azt a célt tűztük ki ma-
gunk elé, hogy a körülöttünk lezajló 
eseményeket közvetlenül, a maguk 
történésében rögzítsük, a film által 
magunk is beleilleszkedjünk a lét 
kereteibe és az így tapasztaltakat kö-
zöljük filmjeinkben. 

Ruspoli ezután leírja, hogy munka 
közben döbbentek rá arra, a szó 
nemcsak a kifejezés eszköze, hanem 
épp oly alkalmas az érzelmek elrej-
tésére, kamuflálására, egyszóval az 
-objektív hazugságára. -Mihelyt 
kérdéseket intéztünk valakihez — 
mondja — az illető arra törekszik, 
hogy ugyanazon a hullámhosszon vá-
laszoljon. Ügy fejezze ki mondani-
valóját, hogy az nekünk tetszen, vagy 



esetleg ügy, hogy kivívja ellenszen-
vünket, végül esetleg bizonyos társa-
dalmi vagy kulturális szabványokat 
követve. Így döbbentünk rá arra, 
hogy a valóság tükrözésének problé-
mája elválaszthatatlanul összefügg a 
megfelelő kifejezési forma megtalá-
lásával. Ezért törekedtünk arra, hogy 
a televízióban szokásos — közvetlen 
interjú — helyébe olyan magatar-
tást alakítsunk ki, amely várakozó 
jellegű és nem jelentkezik közvetlen 
kifejezés formájában. Nem törek-
szünk arra, hogy az emberekkel azt 
mondassuk el, amit az ő helyükben 
mi mondanánk, nem készítjük el 
előre a kérdéseket, nem határozzuk 
el előre, hogy mit akaróink kihozni 
a felvételből. 

A "KONDICIONÁLÁS-
A kamera látványa, még ha a ke-

szülék a " legdiszkrétebb is, szinte 
mindig bizonyos »kiborulást« okoz. 
Az így keletkezett nyugtalanságot el 
kell űzni, *a kamerát el kell fogad-
tatni, bele kell illeszteni a minden-
napi életbe, hozzá keill szoktatni az 
embereket, ami időt és türelmet igé-
nyel. Legutóbb egyik új filmünk for-
gatása közben, amely egy kisváros 
életéről szólt, észrevettük, hogy napi 
kiszállásunk alkalmával kezdetben 
az emberek menekültek előlünk. Egy 
hónap leteltével azonban hozzánk 
szoktak és ügyet sem vetettek ránk. 
Ügy tekintettek, mintha magunk is 
hozzátartoznánk a városka életéhez. 
A filmesnek sohasem szabad bele-
esnie abba a hibába, hogy "erősza-
kot kövessen el- az emberekkel. Meg 
kell találni azokat a módszereket és 
embereket, kiknek révén sikerül a 
környezetet megközelíteni. A rádió-
ban és a televízióban napjainkban 
az egyik leggyakoribb hiba az, hogy 
úgy gondolják, elég odaállni egy 
munkás, egy paraszit vagy egy pol-
gár elé és a mikrofont az orra alá 
dugni, hogy megszülessék a megbíz-
ható riport. Vagy esetleg beidézik a 
pácienst a stúdióba, s miután az ott 
uralkodó technikai feszültség légköre 

már amúgy is beteggé tette, szemébe 
világítanak egy 10 000 wattos fény-
szóróval, majd szinte vádoló formá-
ban vetik alá a kérdezősködésnek. 
S ha ezek után mégis valami ere-
detit, személyeset, vagy önállót mon-
dana (mivel az nem fér bele az előre 
elkészített beszélgetés keretébe), fél-
beszakítják, megköszönik közremű-
ködését és sürgősen visszaszállítják 
a magánéletbe . . . 

A VISSZAÉLÉSEK LEHETŐSÉGE 
Ruspo™ cikkében egyébként hang-

súlyozza, hogy műfajuk a kutatás, 
az útkeresés stádiumában van. A be-
csületes, gondolkodó művészeknek az 
a törekvésük, hogy a megnövekedett 
technikai lehetőségek felhasználásá-
val az eddiginél teljesebben, sokré-
tűbben, közvetlenebbül vizsgálják és 
tükrözzék a valóságot. Bemutassanak 
olyan vonatkozásokat, amelyekre ed-
dig a filmesek nem figyeltek fel, 
vagy amelyeknek közlése nem állt 
módjukban. A Rouch—Ruspoli-féle 
irányzat híveinek célkitűzései tehát 
világosak és egyértelműek. Ezért fo-
gadta kísérleteiket, kezdeményezései-
ket a komoly szaksajtó és a haladó 
közvélemény érdeklődéssel és rokon-
szenvvel. Cikke végén azonban maga 
Ruspoli hívja fel a figyelmet az új 
műfaj veszélyeire, a fokozott hiteles-
ség látszatával járó fokozott vissza-
élési lehetőségekre: 

— A nyersanyag montírozása so-
rán bárki megmásíthatja a rendelke-
zésére álló elemeket és árulást kö-
vethet el filmjének alanyaival szem-
ben akár annak érdekében, hogy bi-
zonyos közönség tetszését nyerje el, 
vagy hogy megfeleljen a -rendelő" 
kívánságának. Bárki megteheti, hogy 
valóban hiteles elemekből egy 
"Mondo-Cane—t eszkábáljon össze, 
ami azt jelenti, hogy az objektivi-
tás leple alatt szégyenteljesen tisz-
tességtelen vállalkozást lehet végre-
hajtani . . . És ebben rejlik a legna-
gyobb veszély, amely ma a cinéma-
direct egész vállalkozását fenyegeti 
— fejezi be Ruspoli. 



Cassavetes színészei 
Két dolog is .többé-kevésbé eset-

leges ebben, a cikkben. 
Az egyik, hogy a fejtegetés Cassa-

vetes két művéhez — a "New York 
árnyaidhoz (Shadows) és a "Túl késő 
blues«-hoz (Too late blues) — kap-
csolódik. Valójában még jó néhány 
rendező és mű kínáiihatna apropót 
erre: Godard például vagy a New 
American Cinema bármely alkotója. 

A másik esetlegesség, hogy a szí-
nészi játékoit teszem szóvá. A kézi-
kamerás felvételi mód, a jelenetek 
kapcsolása, a vágásteohnika, a dra-
maturgiai építkezés, pontosabban: a 
dramaturgiai patronok hiánya, a cse-
lekmény-pillérek kiiktatása, a gép-
mozgás, a kamera hallatlan intimi-
tása, a rögtönzés s ennek következ-
ményeként: az alkotás egyidejűségé-
nek varázsa — mind-mind start-
helyet .kínálnak a gondolatmenetnek, 
amely a logikai versenyszabályokat 
betartva, csakis ugyanabba a célba 
futhat. Megközelítjük azt a legfon-
tosabbat — a film absztrahálási 
problémáját —, amely már nemcsak 
egyszerűen Cassavetes alkotásainak 
próbaköve, hanem, talán nem va-
gyunk túlságosan merészek, ha azt 
mondjuik: a modern filmművészetnek 
is alapkérdése. 

Nem akarjuk ezzel azt mondani, 
hogy filmjeit nem érhetjük tetten 
bizonyos következetlenségeken. A 
színészi játék sem egyöntetűen bizo-
nyítja azt, amit a kővetkezőkben ki-
fejtünk majd, hiszen egy-egy szituá-
cióban a szereplők visszacsúsznak a 
konvencionális játókmodorba, sőt az 
is előfordul, hogy egyenesen sablo-
nos megoldások révében kötnek ki. 
Mindez azonban Cassavetes alkotá-
sainak egységét nem aknázza alá s 
mondanivalónk lényegén sem változ-
tat. 

Cassavetes műveit a színészi játék 
aspektusából tekintve azonnal nyil-
vánvalóvá válik, hogy a klasszikus 
filmesztétika precíz normái, ismert 
kategóriái ez esetben nem adnak kul-
csot a megértéséhez. 

Korábban minden filmben az tör-
tént — a legpatetikusabb előadás-
módtól kezdve egészen az új-hullá-
mos darabok rendkívül leegyszerű-

sített, koncentrált és őszinte játékáig, 
ha tetszik: Valentinótól Belmondóig 
— hogy a színész mindig direkte azt 
játszotta, amit éppen szerepe sze-
rint csinált, érzett vagy .mondott. 
Gesztusait, mimikáját a szöveg ér-
telmi-érzelmi töltése határozza meg. 
Ha mozgása véletlenül a szöveggel 
ellentétessé vált, akkor ez mindig 
valamiféle ellenpontozás, esetleg a 
komikus hatáskeresés jegyében szü-
letett. Ha látszólag oda nem illő, ér-
telmetlennek tűnő gesztussal talál-
koztunk, akkor .többnyire a figura 
bizonyos, hangsúlyozni kívánt mo-
dorosságát kellett ebben látnunk. Ki 
ne ismerne olyan filmet, amelyben 
valamelyik színész öt percenként az 
orrát vagy a fejebúbját vakargatja 
— az ilyesmi azonban a figura ál-
landó jelzője, .kiszámított, pontosan 
bemért "értelmetlenség*. Eddig a 
filmszínészi játék alapvető axiómája 
az volt — a kört a legjobb kvalitású 
szerepfelfogásra szűkítve —, hogy a 
kifejezést, a mozdulatokat odáig kell 
egyszerűsíteni, hogy az ábrázolandó 
lényeg minél sallangmentesebben, 
minél puritánabbul jelentkezzék. 
Természetesen ilyen alapon is lehet 
konzseniálisan játszani: Antonioni 
vagy akár Karel Reisz — találomra 
említve két, egyébként csák minősé-
gében hasonlítható egyéniséget — 
színészeit lényegében ezen az úton 
vezeti. Cassavetes műveiben — de a 
New American Cinema többi alko-
tóinál is — azonban a színészek já-
tékában még a legtágabban ér-
telmezett direktsóg is csak nyomok-
ban fedezhető fel, és a színészek 
belejátszák mindazokat az indirekt-
ségeket a filmbe, amelyeket mi ma-
gunk is, mindannyian szünet-szaka-
datlan "belejátszunk* viselkedésünk-
be. Gondoljunk csak a rejtett kame-
rával készített jelenetekre, amelyek-
ben már-már természetellenesnek 
tűnik éppen a teljes hűséggel ellesett 
viselkedés. 

így játszanak Cassavetes színészei 
is. 

A látszólag funkciótlan fintorok, az 
apró kézlegyintések, indokolatlan és 
enyhe mosolyok, a szórakozottság 
alig felfogható jelei, a dialógussal 



már-már ellenkező — de mégsem 
egyszerűen kontrapunktos értelmű — 
gesztusok, az arc furcsa rebbenésgi, 
a szem ki tudja -miért született hu-
nyo-rítása, elrévedése vagy villanása, 
a bánat és az emyeátség mélyvizei-
ből előbukkanó értetlen tekintet, az 
átsuhanó, de szavakig el nem jutó, 
megfejthetetlen gondolatfoszlányok 
visszfénye, a belső drámának éppen 
csak a másodperc tört részéig felszín-
re került mutatói, az idegélet titkos 
szférái — állandóan kísértenek szí-
nészei játékában. Egyszóval: a fel-
színi történéssel összefonódva a 
mikro-dráma is közvetítődik itt. Még 
a »New York árnyai* legkevésbé ösz-
szetett figurája, a szelídségéből oly-
kor-olykor indulatosan kitörő, szűk-
szótárú néger jazz-énekes, Hugh 
Hurd is milyen széles skáláját mu-
tatja tulajdonképpen a megnyilvánu-
ló, de a tudathoz úgyszólván el sem 
érkező reakcióknak. Hát még a mű 
legbonyolultabb egyéniségei: a kö-
rülmények szorításából szabadulni 
igyekvő, lázadó, de üresjáratba hulló 
deromantizált romantikájú Ben Cer-
ruthers vagy Lelia Goldoni ideges-
érzékeny figurája! 

Kérdés, hogy a játék közvetettsé-
gében, furcsa gesztusaiban nem mo-
sódik-e el a figurák karaktere? 

A kérdésre nyugodtan válaszolha-
tunk nemmel. Nem, az indirektség 
— persze természetes határain belül 
maradva — nem csorbítja a lénye-
get. Sőt, ez teszi — természetesen 
sok más egyéb sajátossággal együt-
tesen —, hogy a valóság eddig nem 
látott intimitásai hűségesen megfo-
galmazódnak. A valóságközelségben 
pedig ráismerünk, ráérzünk, felfe-
dezzük az élet számunkra is ismerős 
mozzanatait, de nemcsak a külsősé-
geket, hanem mindazt, ami a külső-
ségek, az apró rezdülések, az oda 
nem illő gesztusok mögött meghú-
zódik. Mindannyian tudjuk, hogy a 
gépies mozdulatok, elrebbenő fél-
mondatok, a konvencionális érdeklő-
dés miféle -teljesen más, a pillanat-
nyi akcióval vagy szöveggel nem 
harmonizáló lélektani képleteket ta-
karhat. Az indirekt játék, ha nem ls 
a szó akadémikus értelmében, de áb-
rázolja mindazt, ami a mi életben 
való -játékunk* mögött is meghúzó-
dik, s megannyi "egyszer már látot-
tat*, "egyszer már megéltet* rebbent 

fel. Hiszen a feltörő gesztusokban, 
a filmen szokatlan mimikában és a 
felületen "úszkáló« szövegben egyút-
tal közvetítődik a személyiség leg-
bensőbb köre is, a biológiai realitás, 
a teljes összetettség, amelyet semmi-
féle kiélezett ábrázolás sem ké-
pes ilyen hitelesen felszínre hozni. 
Persze Cassavetesnél mindezek úgy 
fogalmazódnak meg, hogy tulajdon-
képpen nem is beszélhetünk megfo-
galmazásról, mert hiszen figurái egy-
szerűen csak a maguk bonyolultsá-
gában! mutatkoznak, léteznek. Mégis, 
a legváltozatosabb összetevők eredő-
jeként rendkívül izgalmas, nagyon 
markáns portrék bontakoznak ki. A 
"New York árnyai* lomha és ideges, 
napszemüveges-bőrzekés félvér fiúja; 
az Anthony Ray-formálta, szerelmet 
kereső fiatalember; a bár-társaság 
szinte szavak nélküli figurái; a mű-
vészetkedvelő sznobok vagy a "Túl 
késő blues* tehetségével zsákutcába 
juttatott jazz-zongoristája; a komp-
lexumoktól megnyomorított mened-
zser; a kérlelhetetlen játékszabályok-
kal keservesen ismerkedő, az érzel-
mek és a tiszta szándék széthullásá-
nak drámáját végigélő lény — mind-
mind a teljességében közvetített, in-
direkt viselkedés ellenére — vagy in-
kább segítségével — nagyon is felis-
merhető és könnyen jellemezhető ka-
rakterekké váltak. Sőt még tartásuk 
elvont emberi képletei, absztraktsá-
ga is pontosan, menetrendszerűen 
"bejön*. A "Túl késő blues* szomorú 
sorsú, környezetéből kitörni akaró 
énekes-nője nem a Vágy villamosának 
alapképletét formálja-e meg, min-
den különösebb hangsúly, romanti-
kus következtetés nélkül? S nem a 
legalapvetőbb, modern-fogantatású 
"én és a világ* konfliktust tárja-e 
elénk Ben alakja? 

Az indirekt — az ábrázolni akar-
tat, a biológiai realitást az "én* ösz-
szetettségét, az idegrendszer reak-
cióit mutató játék azonban kötődik 
ehhez a filmrendezési módhoz. Eb-
ben a közegben tud a leginkább ér-
vényre jutni. A rögtönzés, a tulaj-
donképpen nem is igazán színész 
színészek egyéniségének felszabadí-
tása, a rögtönzött dialógusok, az 
egyidejű alkotás, az egész commedia 
dell'arte, a mozgást felszabadító kézi-
kamera, az intimitásokat előhívó gép-
mozgás — alapvető előfeltételei en-



nek. Előre írott szöveg aligha lett 
volna képes az atmoszféra ilyen 
megjelenítésére. 

Aki valaha is olvasott már dialó-
gus-listát, jól tudja, hogy mennyi 
csonkasággal találkozunk bennük, 
hiszen a mondatok, a játék, a légkör 
és a képi valóság -mezejében" kere-
kednek egésszé, válnak élőkké. Így 
van ez még a legkonvencionálisabb 
módon készített filmeknél is, hát még 
Cassavetes műveinél! Nála a puszta 
dialógus-lista önmagában semmit 
sem mond; értelmetlen mondat-
törmelékek, laza és pongyola szöve-
gek, válasz nélkül maradt kérdések, 
közhelyek halmaza csupán. Tudjuk, 
hogy a szöveg is rögtönzött volt, a 
színészek az adott szituációkhoz ma-
guk keresték a megfelelő mondato-
kat, egyidejűleg, tehát anélkül, hogy 
a végeredményt, a dolgok konklúzió-
ját ismerték volna. Ugyanúgy for-
málták szövegeiket, ahogy a való-
ságban tesszük. Hogy miként szaba-
dította fel őket Cassavetes olyannyi-
ra, hogy a felvevőgép vigyázó, moz-
dulatokat merevítő szeme előtt is ön-
magukat tudták adni — ez az ő 
titka. Hogy ténylegesen nem élünk-e 
vissza a spontaneitás fogalmával, ha 
számításon kívül hagyjuk a rendező 
nagyon is tudatos, az improvizációt 
akarva-akaratlanul terelgető elkép-
zelését? Nem lényeges. A végered-
mény a fontos. 

Az kétségtelen, hogy a játék in-
direktsége és a rögtönzés között az 
arány egyenes. Amikor például Hugh 
a -New York árnyai" minden expo-
náltság nélküli -nagy jelenetében" 
húga — a négerektől megdöbbent — 
udvarlóját kiutasítja, énnél a rész-
letnél, minden -valamirevaló" szö-
vegkönyv talált volna az indulattal 
párosítható szavakat. Hugh azonban 
a mániákus ismételgetésen és a sze-
lídség fegyelmét szétrobbantó düh 
indulatszavain kívül semmit sem tud 
mondani, valódi hitelét adva ezzel 
indulata hőfokának s méginkább an-
nak, hogy szótárában a rendellenes-
re, az érzelmi magasfeszültségre nin-
csenek szavak. Mint ahogy előre-
gyártott szövegelemeken kívül a bár-
ban sem tudnak egymásnak semmit 
sem mondani a holtvágányon vesz-
teglő fiatalok, s jóformán szótár nél-

küliek a -Túl késő blues" alakjai is. 
Érzelmeik, bánatuk, szerelmük suta 
mondatfoszlányokban vergődik ál-
landóan — a dadogás azonban még 
sokkal drámaibbá teszi a lehetősé-
gek és az igények birkózását, a szo-
rításból mindenáron kitörni akaró 
-én« vergődését, a vágyaknak a rea-
litásokkal vívott csatáját. Az itt áb-
rázolt világban a dolgok szinte kö-
zölhetetlenekké váltak, mindenki 
csak a magáét hajtogatja s remény-
telenül betemetettek a -lólektől-lé-
lekig« vezető utak, amelyek még a 
járhatóság csalfa és rövid útszaka-
szain is szomorúsággal és szorongás-
sal vannak kikövezve. 

A New American Cinema alkotói-
ról tudjuk, hogy törekvéseiket szíve-
sen rokonítják a beatnikek és az 
absztrakt képzőművészek törekvései-
vel. Táplálkozhat-e azonos forrásból 
a legkonkrétabb és a legelvontabb? 
A primér absztrakcióról úgy véljük 
— egyébként a filmtörténet megle-
hetős egyértelműséggel kínálja en-
nek a bizonyítókát —, hogy ellenke-
zik a film alaptermészetével, amelv 
valóság-közelsége folytán hivatott 
az érzékletes ábrázolására és csak 
igen nehezen viseli el az átté-
teleket. Következőleg: az absztrakció 
és a beatnikség megfelelője nem az 
elsődlegesen absztrakt film, hanem 
éppen a rendkívül konkrét. 

Cassavetes színészeinek példája azt 
mutatja, hogy minél természetköze-
libb, minél konkrétabb a játék, mi-
nél inkább megközelíti a valóságot, 
annál nagyobb lehetőség kínálkozik 
az elvonatkoztatásra. Az ilyen elő-
adásmód ugyanis következményeiben 
azt jelenti, hogy a másik, a lényegest 
kifejezetten hangsúlyozó és állan-
dóan koncentráló játékkal ellentét-
ben sokkal lazább és az értelmezést 
szabadabban hagyja. Mivel az értel-
mezés fellazul — fellazulásának per-
sze adva vannak a társadalmi, filo-
zófiai okai —, művei ezért erősen 
építenek a néző érzékenységére, asz-
szociációira rezonáló képességére. 

Hiba ez, vagy erény? Egyik sem. 
Helyesebb, ha azt mondjuk: sajátos-
ság, Cassavetes műveinek lényeges 
ismérve. M A Á R C Y U L A 



KIBERNETIKUS NAGYMAMA 
(3IRI TRNKA ÚJ FILMJE) 

Jirí Trnka alkotásai 
élő bizonyítékai annak, 
hogy a művész képzelete 
nem ismer határokat. 
Trnka bábfantáziáiban 
szabadon mozog a világ-
ban és a történelemben. 
Legújabb filmjének a 
-Kibernetikus nagyma-
mádnak történetét a 
jövőben játszatja és 
részben a Földre, rész-
ben pedig csillagrend-
szerünk valamelyik égi-
testére helyezte, melyet 
képzeletében az embe-
rek már fürgén betele-
pítettek. A -Kiberne-
tikus nagymamá—ban 
Trnka vitatkozik az em-
beri élet túltechnizálásá-
val. Nem magával a 
technikával, hanem az-
zal az emberi hajlandó-
sággal, hogy kényelem-
ből inkább a technika 
függvényei mintsem an-
nak uralói akarnak 
lenni. 

Trnka filmje számára 
szabadon alkalmazta 
Ivan Klíma cseh író 
meséjét — egy gyermek 
és két nagymamájának 
történetét. Egy valódi, 
kissé ódivatú, ernyővel 

és fényképezőgéppel já-
ró nagymamáét és a ki-
bernetikus nagymamáét, 
aki gyermeknevelésre és 
gondozásra szolgáló fan-
tasztikus gép. A történet 
maga igen egyszerű. A 
kislány a Földön nagy-
mamájánál él, míg szü-
lei valahol a csillagok-
ban dolgoznak. Édes-
anyja geológiai kutatá-
sokat végez, édesapja 
pedig rakétarepülő. A 
szülők az új világegye-
temi lakótelepen új la-
kást kapnak és maguk-
hoz hívják a gyermeket. 
A kislányt automatákra 
bízzák, amelyek őt töké-
letes pontossággal a ren-
deltetési helyre szállít-
ják. A kislányról anyja 
és apja távollétében ki-
bernetikus nagymamá-
nak kell gondoskodnia — 
mely varázsszemmel el-
látott nagy forgatható 
karosszék. Tud meséket 
mondani, labdázni, fo-
gócskát játszani és tor-
názni — sőt a kislányt 
életre szóló tanácsokkal 
is el tudja látni. De 
mindehhez egyetlen do-
log — az érzés — hiány-

zik. A játékból rövide-
sen rémületes fogócska 
lesz, mivel a gyermek-
nek nem elég a legszí-
vélyesebb szó, ha azt 
gép ejti k i . . . Csak va-
lódi, élő emberi érzés 
adja vissza a gyermek 
nyugalmát és biztonság-
érzetét . . . 

Automaták szállítják a kis-
lányt szüleihez egy másik 

csillagra 

A nagymama és az unoka 
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nem ajánlott 

h f m f i f a a VI. évf„ 10«z. — Filmművészeti folyó-
(' f Irat. — Megjelenik minden hónap i-én 
és 15-én. — Főszerkesztő: Hámos György.— Kiadja a 
Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. — Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Lenin körút 

9—11, Telefon: Ml—285. 
63 2014 

Az Athenaeum Nyomda Íves és rotációs mélynyomása 
Felelős vezető: Soproni Béla Igazgató 

Terjeszti a Magyar Posta; külföldön a -Kultúra- külke-
reskedelmi vállalat 

-INDEX- 25.286 

A kislány unatkozik 

-Akinek talán úgy tű-
nik, hogy a haladás el-
len vagyok-, mondja 
Jifi Trnka, -annak szól 
ez a film. El kellene 
gondolkodnia felette. 
Például, amikor a szü-
lők nyugalmat akarnak, 
bekapcsolják a televí-
ziót, a gyermeket eléje 
ültetik, tekintet nélkül 
arra, hogy milyen mű-
sort sugároz. 

Az emberek bekap-

csolják a rádiót munka 
közben, tranzisztorral a 

• kezükben járnak az ut-
cákon, estéiket a televí-
zió előtt töltik — és ma-
gukra már nincs idejük. 
Én nem vagyok a hala-
dás ellen. Én a technika 
istenítése ellen vagyok. 
Ellene vagyok annak, 
hogy a technika az em-
bert bármely formában 
terrorizálja.-

A. MACH 

A kibernetikus nagymama nem tudja pótolni az éld 
embert 



ÉRZELMEK ISKOLÁJA 
Jean-Claude Brialy, a francia új hullám egyik jellegzetes színészalakja 

a főszereplője az -Érzelmek iskolája« című új Astruc-filmnek, mely Flaubert 
regényének modernizált változata. Cikkünk a 22. oldalon. 




