


Tlppl Hedren a film egyik főszereplője 

A madarak támadása. Rod Taylor 
és Tlppl Hedren 

idei Cannes-i filmfesztivált 
Hitchcock »Madarak« című filmjé-
vel nyitották meg. Cikkünk a 13. ol-
dalon. 
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UTÁNÉRZÉS VAGV ÉLETÉRZÉS 
— Vita Jancsó Miklóssal — 

Jancsó Miklós nevére a nagykö-
zönség most újabban az -Oldás és 
kötés«, és a vele kapcsolatos vita 
során figyelt fel. A szakmai közvéle-
mény azonban évek óta úgy tartja 
számon, mint filmművészetünk egyik 
jelentős ígéretét. Most, hogy ez az 
ígéret elérkezett, ha nem is a be-
váltáshoz, de legalábbis a törlesztés-
hez, érdekes kérdés, mennyire látja 
Jancsó Miklós filmjét saját törekvé-
sei megvalósításának, és hogyan 
látja törekvéseinek helyét a magyar 
filmművészet egésze fejlődési folya-
matában. 

— B á r filmművészetünk fejlődé-
séről nemcsak itthon, de már a kül-
föld szakmai köreiben is hallani — 
például legutóbb személyes beszélge-
tésünk során a bolgár Vlcsanov, a 
'•Napfény és árnyék« rendezője be-
szélt nekem erről, de NDK, lengyel, 
bolgár filmkészítők között is, többek 
mellett Makk Károly legújabb alko-
tásai, a Balázs Bélások munkái és 
egyéb kisfilmek hatására elterjedt 
nézet, hogy a magyar film felfelé 
ível — nekünk, filmművészeknek 
szerintem korai lenne örülni. Az iga-
zán kiemelkedő új külföldi filmektől 
el vagyunk maradva, s egy szigo-
rúbb vizsgálatnál megállapíthatjuk, 
hogy az elmúlt tizennyolc év alatt a 
-Talpalatnyi föld—et és a -Körhin-
t á i t kivéve, lényegében egy témát 
sem tárgyaltunk az eszmeiség és a 
művészet igazán magas fokán. 

— Feltéve, hogy ez így van — mit 
tudna pillanatnyi helyzetben olyan 
tényezőként és ösztönzésként megje-
lölni, ami jelentősen hozzájárulhatna 
az általános színvonal további emel-
kedéséhez? 

— Kezdjük egy negatívummal, az-
zal, ami érzésem szerint kevésbé se-
gíti elő filmművészetünk fejlődését. 
Szép számmal akad hazai példa, 
hogy a nagy külföldi rendező egyé-

niségekhez, irányzatokhoz való túl-
buzgó csatlakozás semmitmondó, kö-
zönségbosszantó filmekhez vezet. Ez 
már azért is érthető, mert az után-
zott iskolák vagy alkotók sajátos 
művészete éppen nem utánzásból, 
hanem nagyon is helyi okok miatt 
alakult ki. Így nekünk is itthon kell 
keresnünk jövendő filmművészetünk 
alapjai t . . . A különböző filmstílusok 
a bonyolult és hosszan fejtegethető 
gazdasági, társadalmi, esztétikai, po-
litikai indítékok mellett legtöbbször 
valami közvetlen forrásból is merítet-
tek: például a New York-i film a 
Hollywooddal való szembeszegülés-
ből, a tv-ből és egy szociológiiai-
újságírói gyakorlatból; a francia új 
hullám Bazin, Astruc és követőinek 
esztétikájából. Én magyar vonatko-
zásban csak egy olyan közeli bázist 
tudnék megjelölni, amely által gyor-
san gazdagodhat filmművészetünk, és 
az egyes íróink munkássága. Gondol-
junk az utóbbi évek jó alkotásaira: 
például az -Eljegyzés—re. a -Meg-
szállottak—ra, vagy a vitatható, de 
sok erénnyel rendelkező -Elveszett 
paradicsom—ra. Mindegyiknél a te-
hetséges rendezői munka mögött jó 
írói-művészi teljesítmény áll. Hozzá-
tenném még, hogy a mi ifjabb ren-
dezőink nem támaszkodhattak olyan 
— egy fiatal nemzeti filmművészet 
kialakításához hozzájárulni tudó — 
filmes elődökre, mint Csuhraj 
Rommra vagy Donszkojra, Wajdáék 
Fordra és Jakubovszkára, akik mű-
vészetben is, egyéb dolgokban is 
stafétát adtak át az utánuk jövők-
nek. Ez a feladat is íróinkra vár 
szerintem. Példának itt Lengyel Jó-
zsef írói hozzáadását említeném meg 
a maeam rendezői munkájához. 

— Érdekes, hogy ezt éppen ön 
mondja. Hiszen az »Oldás és kötés« 
jellegzetesen olyan film, amit a mo-
dern esztétikai szóhasználat -szerzői 



film«-nek nevez, vagyis olyan alko-
tásnak, amelyben a rendező szuve-
rénül mondja el a maga mondani-
valóját, az írói nyersanyagot — ha 
ilyen egyáltalán van — csak fogód-
zónak, kiindulópontnak, aproponak 
tekintve. Hogyan látja hát az író és 
o rendező viszonyát a film alkotási 
folyamatában? 

— Erre természetszerűen csak 
szubjektív módon, a saját művészi 
elképzeléseim felől tudok válaszolni, 
mindenekelőtt azoknak a problémák-
nak, témáknak jellemzésével, ame-
lyek engem elsősorban érdekelnek, 
amelyek érzésem szerint korszerűek, 
és sajátosan és újszerűen határoz-
zák meg író és rendező viszonyát. 
A mostani idők emberéhez nem a 
nagy drámákat, cselekedeteket tár-
gyaló művészet áll legközelebb. Az 
októberi forradalom vagy a Hon-
védő Háború táján a Szovjetunióban, 
a felszabadulás utáni — osztályharc-
tól, nézetek összecsapásaitól telített 
— években nálunk, vagy jelenleg 
például Kubában az emberek, a tár-
sadalom életérzése követelte a té-
mák klasszikus drámai feldolgozását. 
De ma nálunk inkább a konfliktusok 
kirobbanását és a nagy cselekedete-
ket környező hétköznapok, a "fehér 
foltok-" feltérképezése aktuális, 
amelyre a film, amint azt sokszor 
bebizonyították, olyan nagyon alkal-
mas. Ez a drámaépítkezés más vi-
szonyt feltételez a két alkotó között, 
mint a régi "jól látható drámát-" 
mutató filmek, amelyekben az író 
egy minden részletében kidolgozott 
cselekményt ad, amit a rendező a 
maga képalkotó fantáziájával a le-
hető legszuggesztívebben megjelenít. 
Itt az író feladata, hogy a vázolt 
probléma szuggesztív ereiével az at-
moszféra hevületével indítsa meg a 
rendező fantáziájának kevésbé meg-
kötött és szabadább szárnyalását, 
amelyet csupán a lényeg kifejezése 
határoz meg. Ezt az irányzatot ná-
lunk leegyszerűsítve, és szerintem 
helytelenül antonionizmusként emle-
getik, holott ezen az alkotásmódon 
belül különböző művészi szemléle-
tek, világszemléletek szólalhatnak 
meg s ezek közül Antonioni csak 
egy. 

— Itt értünk ahhoz a kérdéshez, 

amely gyakorta felmerül az említett 
stílus-törekvésű filmekkel kapcsolat-
ban: tudniillik az utánérzés prob-
lémájához. 

— Az utánérzés vádja érzésem 
szerint jóval többször merül fel az 
indokoltnál. Gyakran helyesebb len-
ne különböző helyekről jövő egész-
séges inspirációról beszélni, ami ter-
mészetes: letisztult művészeti irány-
zatok, esztétikai rendszerek terméke-
nyítő kisugárzása, bárhová tekintünk 
a művészetek történetében, megta-
lálható. A legutóbbi jó magyar filmek 
és kisfilmek sokat köszönhetnek in-
spirátoraiknak. De különben is arról, 
hogy hol végződik az inspiráció, s 
hol kezdődik az utánzás, sokat le-
hetne vitatkozni. Nézetem főbb vo-
nalakban egyezik Sas Györgynek a 
Filmvilágban, »Az eredet-" című Írá-
sában kifejtett véleményével. . . 
»' . . . többet kellene foglalkoznunk az 
alkotótevékenység lélektanával is, 
jobban ismernünk kellene az ebben 
működő és közrejátszó tényezőket, 
befolyásokat-" — mondja egy helyen 
a cikk írója. Azt hiszem, igaza van. 

— Hát akkor fogadjuk meg a jó 
tanácsot és foglalkozzunk tu alkotó-
tevékenység lélektanával, a műal-
kotás genezisével, »az eredet«-tel, az 
ön filmjével, az »Oldás és kötés«-sel 
kapcsolatban. Hogyan látja ezt a 
művészi fejlődési folyamatot saját 
pályájában? 

— Közvetlenül a felszabadulás 
után egypáran, a régi Magyarország 
s a fasizmus gyűlöletétől áthatott 
művészjelöltek, fiatal és lelkes ra-
jongói lettünk az "európai iskola-" 
néven jelentkező képzőművészeti 
csoportosulásnak. Nekem is az oda-
tartozó festők munkássága foglalta 
harmóniába a modern törekvéseket. 
Aztán bekövetkezett a marxizmus 
tudományával való nagy találkozás, 
annak elfogadása egy életre. Az el-
mélet, mivel megtanulása találko-
zott az ifjúság nagyot akarásával, s 
a döntő társadalmi átalakulás átélé-
sével, számunkra hitvallás lett: ter-
mészetes volt leszámolni a két há-
ború közti polgári irányzatokkal, az 
absztrakciótól a szürrealizmusig. Az 
utána következő évek minden mű-

r é s z t vívódásra, önmagát és a vilá-
got egyre jobban kutatni kényszerí-



tettek. Végül jöttek a belső békét, 
letisztulást eredményező idők. 

Miközben, ahogy mondani szokás, 
átmentem a művészi érésen, olyan 
történelmet éltem meg, mely bőven 
adta az érlelnivalót. A köröttem vál-
tozó, alakuló, fejlődő világ gazda-
gon szállította a problémákat, volt 
minek lerakódni. Annyi minden tör-
tént, és úgy történt, hogy az elmúlt 
két évtized után a mai letisztultság 
állapotában sem látom eleve adottan 
fekete-fehérnek az életet, az embe-
reket —, nincs is olyan sürgető tör-
ténelmi helyzet, mely a határvona-
lak gyors kijelölését, a szükséges 
választást követelné — környezetem 
számomra a feketék-fehérek — s kü-
lönböző szürkék állandó vizsgálódás-
ra késztető, bonyolult szövevénye. 
Ehhez még hozzájárul, hogy a ma-
gyar film szerintem sok közlési mó-
dot lejáratott, mivel túl gyakran élt 
velük indokolatlanul. A hitelüket 
vesztett művészi eszközökhöz nem 
szívesen nyúlunk, ha őszintén aka-
runk szólni . . . Ez az ellenérzés 
még inkább hajt a kísérletezésre, új 
módszerek feltárására, érthető mó-
don fogékonnyá tesz a jó művekből 
sugárzó hatásra, sőt ez kelti a szo-
katlannal való kifejezés vágyát is. 
S hogy a kísérletező nem mindig 
lel új utakra, nemcsak azért van, 
mert a kiemelkedő kortárs alkotók 
az á'ltaluk járt területek iránya felé 
hívják figyelmét, hanem mivel 1963-
ban nehéz olyan pontra lelni, ame-
lyet a kísérletek hatvanéves láncá-
ból tevődő, mindent kinróbáló mo-
dern polgári művészet figyelme el-
került. 

— Ez igaz, de vajon véletlennek 
tekinthető, hogy ebből a gazdag kin-
csestárból lényegében hasonló ele-
mekhez, kifejezési módszerekhez 
nyúl xrissza és lényegében hasonló 
stílust alakít ki a modern alkotók 
egész sora? 

— Nyilvánvalóan nem tekinthető 
véletlennek, bár nem értek egyet az-
zal, amit Leopoldo Torre-Nillson ar-
gentin filmrendező válaszolt, amikor 
Antonioni utánzásával megvádolták: 
»Ez nem innen vagy onnan vett ha-
tás, ez a mai életérzés. A mód, ahogy 
Antonioni ma történeteit elmondja, 
az a mód, ahogyan egy ember ma-

napság érezhet: karakterei megköze-
lítésének módja, cselekményei ki-
bontakoztatásának módja, mind 
olyan valami, amit ő érez és más 
emberek is érezhetnek.- Nálunk ez 
így nem érvényes. A mi életérzé-
sünk gyökeresen más, mint a nyu-
gati értelmiségé. De ránk is vonatko-
zik az, hogy a mi más életérzésünk 
is rejtettebben, diszkrétebben, ke-
vésbé látványos és cselekményes 
formában és konfliktusokban nyil-
vánul meg, tehát ennek a más élet-
érzésnek a kifejezése is mutathat 
némi formai hasonlóságot, többek 
között Antonioni stílusával is. 

— Nem tart-e attól, hogy ez a ke-
vésbé látványos és cselekményes, be-
lülről történő ábrázolásmód értet-
lenséggel és unalommal találkozik a 
nézők, tömegeinél? 

— Nem akarom ezt a problémát 
lekicsinyelni. Szükség van arra, hogy 
nézőink művészi felfogóképességét, 
igényét állandóan és tudatosan fej-
lesszük. hogy leküzdjük a giccses és 
ponyvafilmek évtizedei alatt kineve-
lődött és ma is élő közönség-maga-
tartást. De indokolatlan, hogy fél-
jünk a közönségtől. Igaz. nézőink 
nagy tömege Resnais-t, Fellinit, s 
feltételezhetően majd Antonionit 
nem érti meg. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy általában képtelen fel-
fogni a modern filmnyelvet, az in-
tellektuálisabb témafelvetést', a kor-
szerű filmművészetet. Hiszen más 
alkotások: Wajda, Csuhraj, Bondar-
csuk művei, hogy hazai területről 
szóljunk: a Balázs Bélások kisfilmjei, 
vagy hogy Nyugatról is vegyünk pél-
dákat, az "Egy csepp méz-, a "New 
York árnyai- megértéssel találkoz-
tak. Ebből éppen az derül ki, amire 
az előbb is céloztam, hogy tudniil-
lik a meg nem értett filmek eseté-
ben maga az életérzés, az ábrázolt 
valóság volt idegen közönségünk 
számára, nem pedig a filmnyelv 
meg nem értése volt akadálya e fil-
mek sikei'ének. Ha az életérzés is-
merős, a mi világunkból fakad, ak-
kor nem kell félnünk és nem kell 
féltenünk közönségünket az új kife-
jezésmódoktól, a korszerű filmábrá-
zolástól 

PADANYI ANNA 



yliakk károly 
ÉS A Z „UTOLSÓ ELŐTTI EMBER" 

Ismét egy film, amely szellemi 
izgalmat kelt, problémákat ad fel, 
töprengésre késztet. S ez akkor is 
művészi eredmény, ha olykor úgy 
érezzük: vitatkoznunk kell e film-
mel. De ez a vita rangos ellenféllel 
folyik, akinek tévedéseit nem köny-
nyű tetten érni, aki igényességre 
késztet a maga színvonalas okfejté-
sével, a magunk igazságainak meg-
fogalmazásában. Az »Utolsó előtti 
ember« ugyanis, olyan alkotás, 
amelynek minden kockáját a művé-
szi tudatosság jellemzi. Rendezője 
— Makk Károly — a magyar fil-
mek történetében talán egyedülálló 
formai bravúrral jeleníti meg nem 
mindennapi történetét. A film plasz-
tikus lehetőségeit mesterien kihasz-
nálva, él a képmélység többsíkú áb-
rázolási lehetőségéivel, a tárgyi-
akusztikai környezet sajátos dialek-
tikájával, amely a modern film-
művészetben már nemcsak mint a 
hőst kifejező és értelmező elem kap 
szerepet, de minit a hőssel szemben 
álló, vagy azzal közömbös, iránta 
érzéktelen közeg is, ámely éppen a 
maga diszharmóniájával válik a 
filmábrázolás eszközévé. Képei, je-
lenetei kemények, férfiasak, célra-
törők. Mentesek az öntetszelgő túl-
játszásnak azoktól a sallangjaitól, 
amelyek az "Elveszett paradicsom-
művészi leleményeit és telitalálatait 
még gyakran jellemezték, s éppen 
puritánságukban válnak kifejezőkké. 
Hiányzik belőlük az utánérzés — a 
még oly érzékeny és színvonalas 
utánérzés — másodlagosságának, fel-
melegítettségének mellékíze: itt már 
a film szuverénul magáévá tett 
modern kifejező eszközeinek fölé-
nyes biztonságú felhasználásáról 
van szó, amely eredményezhet sti-
láris rokonságot, de összhatásában 
mégis egy eredeti alkotó egyéniség 
bélyegét viseli magán. 

Hiszen — mondjuk ki nyíltan a 
nyilvánvalóan felmerülő összevetést 
— amíg Antonioni szigorúan tárgyi-

lagos, kemény elemző stílusának fő 
funkciója abban áll, hogy a mese, a 
filmtörténet külsődleges fordulatai-
nak jellemző-elemző szerepét magá-
ra vállalja, éppen egy eseményte-
lenségével, és céltalanságával, gond-
talanságával nyomasztóvá váló élet 
kifejezése érdekében, Makknál 
ugyanezek az eszközök egy feszesre 
húzott és szigorúan megkomponált, 
történelmileg körülhatárolt és nagy 
összecsapásokban kirobbanó konf-
liktus megjelenítésének eszközei. Itt 
a magányos sétálások, az éjszakai 
autókázás egy véletlenül hősünkhöz® 
csapódó lánnyal, a hosszú beszélge-
tések — s általában a kép mélysé-
gének, a beállítások időtartamának, 
a jelenetek reális részletezésének ez 
a fokozott felhasználása — nem ön-
magában fejezi ki a drámát, hanem 
előkészíti azit, mintegy felhúzza és 
visszafogja a cselekmény rugóit, . 
hogy aztán annál lendületesebben 
ugorjanak ki. 

S ezzel az ábrázolásmóddal, ön-
magában, nem is lenne probléma. 
Sőt, éppen ennek az ábrázolásmód-
nak szuggesztivitása, nagy hangu-
latteremtő ereje takarja el, teszi ne-
hezen kitapinthatóvá és meghatároz-
hatóvá a film szervi-szemléleti fo-
gyatékosságait. Egyszerűbben szólva, 
éppen a rendelés képi sugallatossá-
ga, a helyzetek, jelenetek súlyos és 
kifejező atmoszférája szorítja maga 
mögé és rejti el az első pillantásra 
a forgatókönyv lélektanilag hitelte-
len fordulatait és filozófiai követke-
zetlenségeit. Egy-egy elvont életér-
zés — a magány, a lelkiismeretfur-
dalás, a vívódás, vagy a rágalmazás 
és gyűlölködés öngerjesztő folyama-
ta — mesteri megfogalmazást, át-
világítást kap ebben a filmben. De 
ha ezeket az életérzéseket a film 
cselekménymenetére felfűzve, a film 
belső összefüggéseinek, oksági lán-
colatának tükrében vizsgáljuk, sok-
szor festett vérzéseknek bizonyul-
nak — mégha önmagukban kitűnően 
vannak is megfestve. 



Nézzük tehát ezt az összefüggést. 
Orodán ejtőernyős oktató felelősség-
re vonja kollégáját, Petit, hogy vir-
tusból versenyre kel a kezdő ug-
rókkal, vajon mernek-e addig zu-
hanni az ernyő kinyitása nélkül, 
mint ő, s legutóbb ez a veszélyes 
játék kis híján tragikus következ-
ményekkel járt. Ugyanakkor — 
mint mondja, nevelési szándékkal 
— ő hívja ki ugyanerre a verseny-
re Petit, hogy megtörje nimbuszát, 
leszoktassa vagánykodó felelőtlen 
életmódjáról. Másnap az ugrásnál, 
bár Orodán pontosan megadta az 
utolsó időpontot, amikor nyitni kell, 
Peti elmulasztja ezt és halálra zúz-
za magát. Kati, a csapat egyik nő-
tagja, aki szerelmes Petibe, s akit 
Orodán is szeret, hisztérikus gyá-
szában Orodánt Peti meggyilkolá-
sával vádolja. Feltüzeli a csapat 
többi tagját és azok hajszát kezde-
nek Orodán ellen. S amikor az a 
repülőgépből való kiugrást mutatja 
az ugrótoronyról, háromszor egymás-
után elengedik a ponyvát, és föld-
re ejtik. Szemébe vágják, hogy 
menjen el a csapatból, nem szere-
tik. S amikor egy alkalommal a 
szabályzat előírásaira hivatkozva 
vad szélviharban életveszélyes ki-
ugrásra késztetik: Orodán végleg rá-

döbben erre a feloldhatatlan gyűlö-
letre. Most már ő is magát vádolja 
Peti meggyilkolásával. Meghason-
lottságában öngyilkosságra szánja el 
magát, éppen Peti halálnemét vá-
lasztva. Közben azonban Kati meg-
inog gyanújában, lelkiismeretfurda-
lása támad, érzéseivel mindinkább 
Orodán felé fordul, s a döntő pil-
lanatban — a tervezett halálugrás 
pillanatában — azzal zsarolja ki 
Orodántól szándéka megmásítását, 
hogy megfenyegeti: ha a fiú nem 
nyit, ő sem nyitja ki az ernyőjét. 

Mint ebből a dióhéj-összefoglalás-
ból is látható, egyáltalán nem szok-
ványos, leegyszerűsítetten kikerekí-
tett történetről van szó. A látvá-
nyos külsőségek, az előre kiszámít-
hatatlan fordulatok, s az olykor lé-
legzetvisszafojtó izgalom mögött — 
amellyel ez a film igazán nem fu-
karkodik — nagy és sorsdöntő kér-
dések az élet és halál "végső« prob-
lémái kavarognak már-már gyanús 
bőségben. S éppen emiatt nem le-
het pontosan tudni: e film minek a 
drámája? Egy olyan ember konf-
liktusa-e, aki ugyan nem szándéko-
san, de nem is teljesen hibáján kí-
vül valaki halálát idézte elő? Vagy 
— éppen ellenkezőleg — olyan em-
beré, akit társai, környezete gonosz 

Schwetz András és Tordal Teri 



és felelőtlen elfogultsággal csaknem 
a halálba kergetnek? Az lenne a 
mondanivalója, amit Orodán szavak-
ban i? megfogalmaz, hogy tudniillik, 
senkinek sem lehet erőszakosan, 
akarata ellenére bevatkozni az éle-
tébe? Vagy ennek az állításnak ép-
pen a cáfolata, hiszen ugyanolyan 
erőszakos beavatkozás menti meg 
Orodánt az életnek — Katié —, 
mint amilyen Orodán önvádló fel-
tevése szerint Peti halálát okozta. 
Talán egy, a lélek sajátos áttételei-
ben jelentkező szerelmi konfliktus-
ról van szó, amelyet a vetélytárs e 
gyanús halála éíez kii? Vagy — el-

| lenkezőleg — a végzetesen társta-
lan, ellenszenvet keltő ember prob-
lémájáról? És folytathatnánk a fel-
tevéseket. Extenzíve, a film külső-
leges történésében ugyanis mindez 
— s még sok minden — benne van, 
a maga intenzitásában azonban 
egyik probléma sem válik a cselek-
mény központi magjává. Ebben a 
filmben az alkotók úgy bonyolítják 
az eseményeket, mint a mitológia 
párkái (ez természetesen nem lele-
ményességükre és valósághitelükre 
vonatkozik), végzetként kezelve hő-
seik sorsát, szenvtelenül és önkénye-
sen sorsot mérve rájuk, ítélve felet-
tük, de nem megítélve őket. 

S itt érünk ahhoz a problémához, 
amely — különböző formában — 
Makk Károly régebbi filmjeiben is 
felmerült már. Van nálunk egy köz-
hangulat, amely minden olyan törek-
vést, amely az egyéni sors mélyére 
kíván hatolni, amely filozófiai kér-
désfeltevéssel közeledik az élethez, 
és az úgynevezett -végső" kérdése-
ket boncolja, eleve gyanakvással fo-
gad, olykor éppenséggel egziszten-
cializmusnak kiált ki. Holott nyil-
vánvaló, nem az a harcos eszmei 
magatartás, amely kitér az életnek 
azok elől a problémái elől, amelyeket 
— helytelenül megvilágítva, abszo-
lutizáltan — a dekadens irányzatok 
(akár az egzisztencializmus is) állí-
tottak középpontba, hanem az. 
amely — mint József Attila, Drei-
ser, A ragon stb. telték — elfogadja 
kihívásukat és helyesen válaszolja 
meg kérdéseiket. A művészetekre is 
vonatkozik az a kritika, amellyel 
Lenin Plehanov filozófiáját illette, 
hogy tudniillik: -a kantizmust (és 

() 

általában az agnoszticizmusl) nem 
annyira dialektikus materialista, 
mint inkább vulgáris materialista 
szempontból bírálja, amennyiben 
megfontolásaikat csak a limine el-
veti, de nem igazltja helyre (mint 
Hegel, aki helyreigazította Kan-
tat) . . M i n d e z t azért bocsátjuk 
előre, mert nézetünk szerint Mak-
kot nem gáncs, hanem inkább di-
cséret illeti azért, hogy nem hétköz-
napi, de létünk alapjait érintő prob-
lémákat vet fel, végletes helyzetek-
ben vizsgálja hősei viselkedését, 
foglalkoztatja a halál, a gyilkossá 
válás és az öngyilkosság problémá-
ja. önmagával, művészi alkatával 
kerülne ellentétbe, s a magyar film-
művészetnek sem használna azzal, 
ha lemondana erről. Más kérdés 
azonban, hogy bizonyos szemléleti 
kérdésekben vitatkoznunk kell vele, 
mert érzésünk szerint gátjai annak 
is, hogy saját mondanivalóját a 
képességeiben adott művészeti erő-
vel kifejtse. 

Makk emberlátásban ugyanis az 
ember teljes egészében való szem-
lélete egyoldalúvá válik, és szinte 
csak az össztönös, az irracionális in-
dítékok jutnak szerephez. Ebben a 
filmben vak indulatok feszülnek 
egymás ellen, és határozzák meg 
— szinte kizárólagosan — az emberi 
viszonylatokat. Kati éppoly értel-
metlenül — szinte babonás hiszté-
riával — bélyegzi gyilkosnak Oro-
dánt, mint amilyen szemszögéből 
indokolatlan módon menti fel a vád 
alól. A csapat haragszik Orodánra 
— mi mást is tehetne —, háromszor 
egymás után úgy földre ejti, hogy 
abból egy is halálát okozhatná. Oro-
dán, ez a látszólag pedáns észlény, 
vagy Peti, ez a zabolátlan fenegye-
rek, meg akarja torolni a rajta 
esett sérelmet. S az első és közvet-
len gondolatuk: az öngyilkosság. Az 
öngyilkossággal e felnőtt hősök és 
alkotók úgy játszadoznak el, mint 
Kosztolányi a -Szegény kis gyer-
mek panaszai«-ban. A szavaknak 
és a cselekedeteknek ilyenkor nincs 
lemért súlya, valóságos dimenziója. 
Ebben a filmben mindenki maga 
ítélkezik és mindenki azonnal ki-
mondja és meg is cselekszi, ami fel-
ötlik ösztönvilága mélyén. Első in-
dulatainkban pedig mindannyian 



szörnyen kegyetlenek vagyunk, még 
magunkat is könnyen föld alá kí-
vánjuk. Karinthy ír egy emberről, 
akinek megadatik, hogy minden kí-
vánsága teljesedésbe menjen. S ez 
a varázslatos erő sorra pusztítja 
körülötte az embereket. Elég, hogy 
valaki a villamoson a lábára lépjen 
ahhoz, hogy máris ott haljon ször-
nyet. De a normális emberi életben, 
magatartásban ezek a gondolatok 
még a kimondásig sem jutnak el 
az önkontrollnak, az emberré fejlő-
dés évezredei alatt belénk idegző-
dött automatizmusa következtében. 
Ez az önkontroll szerves része az 
egészséges ember tudattevékenysé-
gének. E film hősei azonban szinte 
mindenféle természetes közegellen-
állás nélkül valósítják meg első ösz-
tönös indulataik sugallatát. Az élet 
és halál, az egyén és a közösség, a 
szerelem és az egyedüllét nagy kér-
déseivel birkóznak — mindez azon-
ban sokszor a preapubertas roman-
tikus túlfűtöttségével és gátlástalan 
vágykielégítésével jelentkezik a mű-
ben. 

Az élet értékének valóságos tuda-
ta nem elég erőteljes ebben az élet 
értékéről szóló filmben. Noha nem 
olyan szélsőséges módon, mint az 
-Elveszett paradicsom—ban, amely-
ben a gyilkos sorsa és szerelme iránt 
akart rokonszenvet és sajnálatot 
kelteni a film. De meghökkentőb-
ben, mint a -Ház a sziklák alatt* 
esetében, amikor ez a tudat még vi-
lágosan megvolt; amikor a gyilkos-
sá válást a maga tragikus emberi 
oldaláról mutatta meg, amelyben a 
tragédiát még az okozott halál je-
lentette — s éppen ezzel vált jelen-
tős és humánus alkotássá. 

Ügy gondoljuk, Makk Károly sa-
ját művészi célkitűzéseivel kerül 
szembe, amikor — nyilván a ma-
gyar filmek elvontan racionális ész-
lény-hőseire való ellenhatásképpen 
— az elvont ösztönlényt állítja film-
jei középpontjába. Kétségtelen, hogy 
a magyar film fejlődésének folya-
matában, ennek a merev antitézis-
nek is meglehet a pozitív szerepe 
ahhoz, hogy kialakuljon a teljes em-
ber művészi ábrázolása filmjeink-
ben. S Makk tehetsége, amely a té-
vedések kitérőiben is szemünk lát-

Szegedí Erika 

tára érik, izmosodik, biztosítéknak 
látszik, hogy rátalál azokra a való-
ságos hősökre, akik éreznek is és 
gondolkodnak is, akik ugyan nem 
mozognak és élnek merev logikai 
sémák szerint, de nem is teljesen 
öntudatlan bábjai ösztönvilágunk 
primitív mélységeinek. Illetve meg-
találja a valóságnak azt a teljes 
szemléletét, amelyben a művész al-
kotó tudata már nemcsak a nagy 
kérdésekig, de a nagy feleletekig is 
eljut, amelyben az élet öntudatlan 
és ösztönös jelenségei is a tudatos 
és értelmes művészi ítélettől kapják 
meg igazi mélységüket. 

A film szereplő gárdájából min-
denekelőtt Nagy Attilát kell kiemel-
nünk, aki visszafogott eszközeivel is 
emlékezetes hitelességgel és erővel 
ábrázolta Orodán feszes, pedáns, kí-
vülről csupa kimértség, de belülről 
nagy szenvedélyektől fűtött ellent-
mondásos alakját. Szegedi Erika 
kissé színtelenebb volt Kati szere-
pében. Psota Irén, Torday Teri, 
Dómján Edit színvonalasan megol-
dották feladatukat. Szécsényi Fe-
renc felvételei és Petrovics Emil 
zenéje egyaránt egyenértékű ténye-
zői voltak a rendezői szuggesztivitás 
megteremtésének. 

* GYERTYÁN ERVIN 
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AZ OROSZ CSODA 
Andrew és Annelie Thorndike új 

alkotása, az "Orosz csoda« nemcsak 
a film területén aratott sikert min-
denütt, ahol eddig bemutatták — ha-
nem ezúttal a könyvpiacon is. Film-
alkotásuknak mintegy mellékterme-
keként — a filmben felhasznált do-
kumentum-anyagot is feldolgozva, 
mintegy félszáz oldalas könyvet je -
lenttettek meg. Fi lmjük és könyvük 
együttesen is csak töredékét adja az 
átnézett és felhasznált gazdag 
anyagnak: archív filmkockáknak, le-
véltárakban őrzött eredeti fényké-
peknek, írásos dokumentumoknak, 
valamint a saját — napjainkban for-
gatott felvételeiknek. 

A Thorndike házaspár két teljes 
esztendőn át, 1958 és 1960 között, né-
met alapossággal, páratlan szorga-
lommai kutatta fel, válogatta ki az 
anyagot a Szovjet Kulturális Ügyek 
Minisztériumának támogatásával. 
Több mint 800 ezer kilométert utaz-
tak ennek érdekében. Túl a szemé-
lyes élményeken, amelyek megörö-
kítésére 100 ezer méter filmszalagot 
használtak fel, a múlt ábrázolásához 
körülbeiül ugyanannyi, tehát 100 
ezer méternyi archív anyagot néztek 
át, vagyis 1520 órát ültek a vetítő-
ben s 4000 fénykép és 400 írásos do-
kumentumot másoltak le. 

Más szóval, történelmet írtak fel-
vevőgéppel, amint azt eddig is tet-
ték a "Teutonkard akció«-ban, és a 
"Te és annyi más bajtársad«-ban. 

Thorndikeék sajátos iskolát terem-
tettek, amelynek hagyománya Eszíir 
Sub s Dziga Vertov munkásságához 
nyúlik vissza. A szovjet film e két 
mestere fedezte fel a sokak által 
lebecsült muzeális filmszalagok je-
lentőségét és alkalmazásának mód-
ját. 

»Az orosz csodá«-ban — ez vilá-
gosan látszik az albumból is, a 
Thorndike házaspár — kettős metó-
dust alkalmazott. A cári idők fel-
idézésével éreztette, hogy a Nagy 
Októberi Forradalom szükségsze-
rűen következett be, s egyben vala-
miféle viszonyítási pontot ad a né-
zők számára a mai helyzethez. A 
mélység és a magasság azonban vég-
let. S a végletek között kell keresni 
a magyarázatot. Ha úgy vesszük: a 
csoda magyarázatát! S erről az öt-
eves tervek korának lendülete vall. 
A képek a könyvben, a kockák a 
filmben híven illusztrálják azt a 
nagy utat, amelyet a Szovjetunió 
megtett. 

Thorndikeék nyilatkozata szerint a 
hihetetlen gazdag anyagból jut a 
filmen és a könyvön kívül televí-
ziós és rádióadásokra. újságso:>oza-
tokra. Erénye válogatásuknak, hogy 
a dokumentarizmus kötelezőnek vél, 
szociografikus szenvtelenségét bát-
ran feloldották ott, ahol a történe-
lem pátosza ezt úgy kívánta. »Az 
orosz csodá—ban ezzel a történelmi 
pátosszal vonul fel előbb rongyosan, 

Ilajóvontató nok a cári Oroszországban 



A szovjethatalom győzött 

majd egyre nagyszerűbb alkotásai 
közt a nép, harcainak, hétköznapi 
munkájának hatalmas sodrában. 

A film és a könyv — ez Thorn-
dikéék módszerének egyik alapvető 
sajátossága — nem statisztikai álta-
lánosságokban mozog. Az új épüle-
tek, a gyáróriások, a technika, a 
kultúra valóban kiemelkedő ered-
ményei mellett nem feledkeznek 
meg a legíontosabbról: az emberről. 
Kiválasztanak találomra néhány sze-
replőt, s mirfdazt, ami a szovjet 
történelem egészére vonatkozik, leve-
zetik hőseik sorsában is. Munkájuk 
során rejtett kamerával is dolgoztak 
s ezek az ellesett pillanatok még hi-
telesebbé. bensőségesebbé teszik tu-
dósításukat. 

A film hatásáról idézzük N. Sz. 
Hruscsov szavait a művészeti dolgo-
zókkal folytatott beszélgetéséből: 
•-Nemrégen Walter Ulbricht. elvtárs 

Parasztasszony a könyvtárban 



bemutatta nekünk »Az orosz csoda* 
című dokumentumfilmet, amelyet 
Andrew és Annelie Thopndike film-
művészek alkottak meg. Nagyszerű 
film! Amikor megnéztük, hazánk 
életéből vett igazi képek peregtek 
le előttünk. Amikor figyeltük e ké-
peket, a polgárháború résztvevői-
nek tömegében szinte ott láttam ma-
gam, amilyenek a Vörös Hadsereg 
harcosai voltak azokban a napokban. 
A film dokumentációs anyagainkból 
készült. Ahogyan mondani szokták-
adja isten, hogy a mi filmrendezőink 
mennél több, hasonló, jó, igaz filmet 
alkossanak. _.,Az orosz csoda" cimű 
film bemulatja a mi tegnapunkat a 
mával egybevetve. Amikor ezt a 
filmet látjuk, elgondoljuk: íqne, így 
lépett előre a mi hazánk!* 

ÁBEL PÉTER 

Tizenhat évvel később Gagarint fogadja 
Moszkva 

194S. május S. 



A Z ALKOTÓ QONDOLKODÁSRÓL 
Vitában élesednek a gondolatok. 

S olykor, úgy látszik, alig elkerúl-
hetően, a szavak is. így történhetett 
meg, hogy Kényi Péter "Az eredet" 
című cikkemre írt válasz-cikkében 
a kritikusi semlegesség vétkében 
marasztalt el. Rényi új fogalomalko-
tása azonban téves ténybeli és elvi 
következtetésekből keletkezett, igv 
termeszetesen el kell magamtól uta-
sítanom. Nemcsak a semlegesség 
szónak a mi viszonylatunkban bántó 
politikai, világnézeti akuszttkálu 
miatt, hanem azért is, mert ez n kri-
tikusi magatartás, ha jól értem, 
szemben áll az igaz értelemben vett 
pártosság követelményével. Hol reá 
a bizonyíték? Kritikáimban? Vagy 
csupán egyetlen — Rényivel vitat-
kozó — cikkem szolgáltatott okot a 
feltételezésre? Ha így van. csak egy-
szerűbb rácáfolnom. 

Azért volnék tehát semleges, mc.rt 
a műveket nem stílusjellegzeiessc-
gelk alapján, hanem egészükben 
igvekszem szemlélni, és az eszmei 
tartalmat tekintem hovatartozasua 
legfőbb, legátfogóbb meghatározó-
jaként? Semleges vagyok, mert a stí-
lust nem tekintem a művön belül 
Különállónak es önhatalmúnak, s 
nem kizárólag eredete, hanem a mű-
ben megvalósuló szerves élete sze-
rint vizsgálom? Rényi figyelmét 
nyilván elkerülte, hogy a nyugati 
filmművészettel való együttélésünk 
elemi parancsaként állítom fel a 
követelést: a konstruktívat feltétle-
nül válasszuk el a d§kadenstől. De 
válasszuk el! És ne eleve és egészé-
ben, minden latolgatás nélkül vessük 
el a modern nyugati filmstilusokat. 
mint számunkra egészségesen fel-
használható és továbbalkotható le-
hetőségeket, mert ha így cselekszünk, 
esetleg felismerhetetlenné tesszük 
még magunk számára is az eszmei 
harc valóságos frontvonalait, ama-
lyek nem stílusjegyekben mutatkoz-
nak meg elsősorban. Ha pedig stí-
lust eszmeileg értékelünk — termé-
szetesen ez is kritikai, esztétika: fel-
adatunk— vegyük figyelembe a mai 
nyugati filmstílus-jelenségek bonyo-
lult sokaságát és változatait, s en-
nek megfelelően ítéljünk elfogadá-

suk vagy elvetésük tekintetében. I2z 
lenne a semlegesség hirdetése' 

Bizonyos vagyok, hogy lényegében 
Rényi Péter sem gondol és mond 
mást, mint én. De ahogyan mondja, 
abban ellentmondások vannak, s 
ezért nem érzem céltalannak a vi-
tát. Ma nálunk a jelek szerint igen 
helyesen, semmiféle adminisztratív 
úton gyakorolt stílustilalom a film-
művészetben nem létezik. Csaknem 
valamennyi újabb filmünkben szaba-
don érvényesülhettek különböző nyu-
gati stílusirányzatok, s ennek mind 
pozitív, mind negatív hatása észlel-
hető e filmek eszmei értékén. Éppen 
emiatt áll fenn a veszély, hogy az 
ilyen stílusok befogadásának meg-
ítélését pozitív vagy negatív irány-
ban eltúlozzuk, ami viszont kétsze-
resen indokolttá teszi, hogy a témá-
ról beszéljünk, vitázzunk. 

A stílus, a kifejezésmód szuggesz 
tiója, mint a film legközvetlenebbül 
appercipiálható és ránkható megnyil-
vánulása, könnyen arra csábít, hogv 
elsődleges jelentőséget tulajdonít-
sunk neki. Rényi Péter is az "El-
veszett paradicsom-" példájára hivat-
kozik, amikor arról szól, hogy az 
idegen talajon született formák — 
az ő szóhasználatával élve — mattol 
adhatnak az eszmei szándéknak, a 
koncepciónak. Csakhogy éppen az 
-Elveszett paradicsom-" esetében nem 
az átvett forma deformálta a gondo-
latot (más adott esetben persze ez is 
előfordulhat!), hanem ellenkezőleg, 
a filmfeldolgozáskor eltorzított gon-
dolat vonta maga után a formalista 
megoldásokat. Ez itt könnyen ellen-
őrizhető, csak össze 'kell vetni Sar-
kadi Imre színművének és a forgató-
könyvnek koncepcióját (Zoltán ap-
jának halála. Mira megváltoztatott 
arculata, stb.). Az ilyen fordított 
ítélkezés odavezethet, hogy egy 
sokra becsült rendezőnk erényeit 
és gyengéit éppen felcserélve lássuk. 
Mert hiszen Makk Károly egész ren-
dezői jellemképe, az említett film-
jében éppúgy, mint általában, amel-
lett bizonyít, hogy ő eszmei bizony-
talanságokkal küzd, s ez befolyásolja 
a stíluseszközök használatában. Mak-
kot elsősorban koncepcióbell zava-



raiért kell bírálnunk, s ezek kiküszö-
bölésében segítenünk. Egyébként 
csaknem egyedülálló hatóerővel, és 
hozzátehetem, mindig eredeti módon, 
képes a maga vizuális világába át-
plántálni a más filmekből nyert be-
nyomásokat. Es ez a készsége hatá-
sában megsokszorozódhatna, ha gon-
dolatvilága szilárdabb pilléreken 
nyugodna. 

S itt a világosabb eszmecsere út-
jából hadd távolítsák el egy másik 
félreértést. Rényi kifogásolja, hogy 
én úgy deklaráltam a forma ráta-
lálását a tartalomra, mint valami 
automatikus, konfliktus nélküli fo-
lyamatot. amely spontán, a tudat 
alatt megy végbe. Én ilyenképpen a 
forma- és stílusválasztásnak csak az 
egyik módját jellemeztem, de ki-
hangsúlyoztam azt is, hogy ez a 
munka lehet tudatos stúdiumok 
eredménye is. Egyiket sem tartom 
elvetendőnek. Kiváltképp nem, ha 
arra a következtetésre jutok, hogy 
egymással keveredve, egymásban el-
vegyülve is érvényesülhetnek. 

Olyan tézist is szegez velem 
szembe Rényi Péter, amelynek 
igazságát nem tagadom, nem is ta-
gadtam. Szerintem is tagadhatatla-
nul objektív törvénye a művészetek 
fejlődésének a forma és a tartalom 
szinte szakadatlan harca. A marxista 
ismeret és szemlélet teszi tagadha-
tatlanná. Rényi Péter gondolatmene-
te azonban e törvény élő és alkotó 
alkalmazására már nem terjed ki. 
Azt hangsúlyozza, hogy az ideológiai 
harc a művészetben véglegesen csak 
a tartalom és a forma tökéletes ta-
lálkozásával dől el, a tartalom csak 
akkor győzött, ha a formában is győ-
zött, továbbá, hogy a tartalom és a 
forma tökéletes összhangja többnyire 
csak a művészeti korszakok csúcsain, 
s ott is csak inkább a remekművek-
ben valósul meg. Ez helyes történeti, 
összegező szemlélődés. De mi érvé-
nyes ebből a mára? Most például 
hol járunk a mi művészeti korsza-
kunk csúcsához mérve? Hol vár 
ránk a tartalom és a forma ígéretes 
harmóniája? Én azt vallom inkább, 
hogy a formsbontás. a formakeresés, 
a formával való birkózás kiegyen-
súlyozatlan nyugtalanságából is szü-
lethetnek remekművek, mint aho-
gyan a tartalom és a forma egységét 

sem feltétlenül csak remekművek 
testesíthetik meg. Nem tudhatjuk, 
mikor érünk fel a csúcsra, a fontos 
az, hogy mindig felfelé törekedjünk. 
És' ennek érdekében a tartalom és a 
forma harcát is a maga sajátos ter-
mészetének . megfelelően lehet csak 
értelmeznünk. Ha a tartalom harcol 
a formával, vagy forma formával, 
stílus stílussal, többnyire csak át-
fogó értelemben beszélhetünk harc-
ról, mert itt nemcsak elutasítás van, 
hanem elfogadás is, nemcsak merev 
elzárkózás lehetséges, hanem szük-
ségszerű átmenet is, mindaddig, amíg 
egy adott tartalom valóban felölli a 
valóban ráillő formát. 

A tartalom és a forma harcában 
nem valami személytelen elemi eró 
működik. Minden igaz művész szá-
mára a legszemélyesebb és legmin-
dennapibb.harc ez, minden mű létre-
hozásának legsajátosabb és leglénye-
gesebb problémája. Az alkotó olykor 
készen, "megálmodva-" látja maga 
előtt érzéki formába öltözött esz-
méjét, gondolatát. Másszor pedig ví-
vódva. gyötrődve keresi a .képpévá-
lás módját, Rényi Péter tulajdonít 
ugyan némi fontosságot az alkotó 
tevékenység lélektanának, de a mű-
vészeti kritika feladatául a mű ob-
jektív vizsgálatát tűzi ki. Ebben 
igaza van. Mégis adódnak olykor 
pillanatok a művészetek történeté-
ben, amikor az objektív vizsgálat 
feltételéhez hozzátartozik a bensőbb 
alkotási folyamatok figyelmes elem-
zése És a stíluseredet kérdésénél ez, 
szerintem, nagyon is aktuális és indo-
kolt. Csak így igazodhatunk el a 
nem taszító töltésű idegen stílusje-
lenségek megítélésében, csak így 
ítélhetjük meg azt a bizonyos felté-
telek között eredményes kölcsönha-
tást is, ami az ilven stílusok és a 
szocialista mondanivaló között fenn-
állhat. A hajlító, alakító, átható, sőt 
magábaolvasztó főerőnek természe-
tesen a szocialista mondanivalónak 
kell lennie, különben a forma győze-
delmeskedik a mondanivalón, min-
den ártó és torzító következményé-
vel. 

Az eligazodásban tehát segítenek 
a marxista esztétika igazolt tételei, 
de ezek alkotó alkalmazása a gya-
korlat ma élő prob'ém&ira — mel-
lőzhetetlen. S A S g y ö r g Y 



CANNES 1963 
Az idei cannesi fesz-

tivált a legkülönbözőbb 
nevekkel illették: mond-
ták például az állatok 
fesztiváljának. Íme, 
csak néhány cím: - A 
madarak" (USA, ren-
dezte Alfred Hitchcock), 
- A méhkirályné" (Olasz-
ország, rendezte: Mar-
co Ferreri), - A legyek 
ura* (Anglia, rendezte 
Peter Brooks), volt 
"Amerika patkánya« 
(Franciaország, rendez-
te Albicocco) és ha már 
van patkány, legyen 
macska is (-Amikor a 
macska jön«, Csehszlo-
vákia, rendezte: Vojtech 
Jasny) és hogy ki ne fe-
lejtsük: - A párduc" 
(Olaszország, rendezte: 
Visconti). Persze, ez 
csak játék a címekkel, 
a filmek értékének 
mindehhez semmi kö-

ze. Mondták azt is, 
hogy ez a borzalom és 
a halál fesztiválja volt, 
s ez így már inkább 
közelít a lényeghez. A 
művészethez ugyan nem 
lehet statisztikai úton 
közeledni, de azért az 
mégiscsak feltűnő, hogy 
a fesztivál során nyílt 
színen összesen több 
mint 20 főszereplő múlt 
ki erőszakos, sőt ször-
nyű halállal, valameny-
nyien megfelelő drama-
turgiai, sőt zenei ki-
hangsúlyozással. Ismét 
más vélemények sze-
rint ddén a megenged-
hetőnél több volt a 
gyenge film, maradandó 
nagy mű viszont csak 
kettő akadt; Visconti 
-Párduca" és a japán 
-Harakiri". 

A kép teljessége ked-
véért mégsem lehet 
mindjárt ezekkel a fil-

mekkel kezdeni. Nem 
kvalitásaival, hanem 
szembeszökő, szinte azo-
nos tőből fakadó hibái-
val tűnit ki a két ame-
rikai fesztivál film, a 
-Megölni egy rigót", és 
a -Mi is történt Jane 
babával?" —, de még 
a versenyen kívül ün-
nepi megnyitóként be-
mutatott új Hitchcock-
film - A madarak" is. 
Kettő ezek közül rém-
film, de a gyengébb 
fajtából valók. Hosszan 
lehetne vitatkozni ar-
ról — például Truf-
faut-val vagy Chabrol-
lal —, hogy Hitchcock 
igazi művész-e, de hogy 
kitűnő mester, aki re-
mekül ért a filmcsiná-
láshoz — ez nem két-
séges. Új filmje témá-
ját: — madarak fel-
lázadnak és a számuk-
ra legkényelmesebb 

A palermói báljelenet -A párduc—ból Claudia Cardinale és Burt Lancaster 



módon, a szemük ki- kintve nem említhető car-díjat kapott, többek 
vájása által öldökölni együtt az előbbi kettő- között Gregory Peck 
kezdik a védtelen em- vei. Egy ártatlanul meg- éppen ezért a íőszere-
bereket — ezúttal sem vádolt, derék alabama! péért. Amikor a feszti-
szabad komolyan ven- néger halálát mutatja vál zsűrijének kellett a 
ni. T>c míg Hitchcock be, és — igaz, hogy legjobb színészi alaki-
korábbi műveiben, ha 1932-be helyezve a cse- tás díjáról dönteni, 
művészi élményt nem leleményt —, de mégis ugyanez a Gregory 
is, de legalább izgalmat őszintén kiáll a fajüldö- Peek egyetlen szavaza-
tudott nyújtani, addig zés ellen. tot sem kapott, 
»A madarak* izgalmas- Mi az, ami közös Gyöngén szerepelt a 
sága néhány nagy jele- ezekben a filmekben? fesztiválon Franciaor-
netre szűkül. Robert Mindhárom hollywoodi szág is, pedig három 
Aldrich filmje, a "Mi film története naiv, mes- filmet mutattak be. Ni-
is történt Jane btabá- terségesen kialakított co Rapakatis filmje, a 
vall?* nem "állatian* körülmények között, "Mélységek*, két, nyil-
kegyetlen, ynlnt Hitch- feltett szándékkal össze- vánvalóan őrült vidéki 
coek-é, emberien ke- hozott helyzetek, és ese- szolgálólány gyilkossági 
gyetlen. Amolyan pszii- mények követik egy- históriája. Filmen ter-
dhológiai igényű rém- mást. Azt már jó ideje mészetesen mindent le-
film. Több mint két megszoktuk, hogy Hol- het ábrázolni, az őrüle-
órán át tanúi lehettünk lywood — finoman ki- tet is, de itt már a 
annak, hogy az egykori fejezve — nem halad a film maga is őrület, az 
csodagyerek, Jane baba filmművészet élén, de is akar egyébként len-
— most delíriumos az a konzervativizmus, ni. A második francia 
szörnyeteg — művészi amellyel a 30-as évek film, a "Carambolages* 
féltékenységében ho- bevált kommersz stílű- (otthoni bemutatásakor 
gyan kínozza halálra sához ragaszkodnak,- törhetik a fejüket az 
húgát, az egykori film- már meglepő. Azt sem illetékesek a magyar cí-
sztárt — most tehetet- lehet mondani, hogy men) vígjáték, némi 
len nyomorékot. A har- filmjeiket rosszul váló- nevetéssel és Jean-
madik amerikai film gatták ki, mert például Claude Brialy-val a 
Muligan "Megölni egv a "Megölni egy rigót* főszerepben. A har-
rigót*-ja, szándékait te- néhány hete három Oá- madikul bemutatott, 



filmet is a fesztiválon 
láttuk, csak, sajnos, 
nem a nagyteremben, 
hanem egy jóval kiseb-
ben, a kritikusok által 
rendezett vetítések so-
rán. 

Jelen volt a fesztivá-
lon Nyugat-Németor-
szág is, ha filmmel 
nem is — de szellemé-
vel. Antifasiszta tartal-
ma miatt megakadályoz-
ták egy nagyszerű olasz 
film, "Nápoly négy 
napja* bemutatását, és 
sokáig kétséges volt 
még Lengyelország rész-
vétele is, mert a fran-
cia szervek, félve az 
esetleges bonni tiltako-
zástól, az ő filmjük 
esetében- ás aggályos-
kodtak. 

Hagyjuk azonban már 
a rosszakat, mert két-
ségtelenül akadtak azért 
az említetteknél jobb, 
sőt valóban jó filmek is. 

Természetesen Luchi-
no Viscoreti -Párducá*-

Alain Delon és Claudia 
Cardlnale -A párduc«-ban 

-Harakiri*, a Japán Koba-
yashi filmje 

"Amerika patkánya* 
pedig egyszerűen: rossz 
film. E három filmből 
mégsem lehet képet al-
kotni a francia filmmű-
vészet mlai állapotáról, 
mert vannak sokkal 
jobb műveik is), például 
Chris Marker remek új 
filmje, a Cinéma Vérité 
eddigi legjobb alkotása, 
a "Szép május*. Ezt a 

Rachel Roberta és Richard 
Harris az "így él egy sport-

ember* főszereplői 

'4 



val kell kezdeni a sort. 
Bemutaitása óta egyet-
len percig sem volt két-
séges: ez az idei nagy-
díjas film. Pedig milyen 
szorongással léptünk be 
azon az estén a feszti-
vál-palotába. Minden 
szívünkhöz inőtt regény 
megfilmesítésétől fé-
lünk, hát mégha olyan 
csodálatos Írásról van 
szó, mint Lamped usáé. 

A hatalmas szélesvász-
nan megjelenő gyönyö-
rű, színes képeiknek és 
az irodalmi színvonalú, 
gondolatgazdag dialógu-
sok élvezése közben 
csak-csak visszatért a 
gond: hogy is volt ez 
a (regényben? Azután 
megkezdődött a paler-
mói bál — a könyvben 
csak egy fejezet — a 
Mimen csúcspont, • egy 

több mint háromórás 
film egy óráig tartó, sőt 
egyre emelkedő csúcs-
pontja. Ez már nem 
Líampedusa regénye, ez 
már Viscomti filmje 
volt. A "Párduc* él-
ményt adó, igazi nagy 
alkotás. Ilyen filmekért 
érdemes fesztiválokat 
rendezni és ezekért ér-
demes még a rossz fil-
meket is végignézni. 

Ugo Tognazzi és Marina 
Vlady a -MéhklrAtynő* fő-

szereplői 

Jelenet a ~Méhklrálynő*-böI 

II. 
A fesztivál egyik fő-

tanulsága: a "Párduc* 
és még néhány film, 
így a "Harakiri* és az 
"Optimista tragédia* 
visszaadta "a nagy té-
mák* becsületét. Igazán 
szükség volt már erre, 
mert a nagy témáktól 
egyre jobban elfordul-
tak a filmművészek — 
a tőkés és a szocialista 
világban egyaránt —, ha 
különböző okokból is. 
A tőkés országokban a 
társadalom alapvető 
törvényei meg a diva-
tos filozófiai és művé-
szeti irányzatok ellené-
re lehet csak ilyen té-
mákhoz nyúlni és ehhez 



•-Amikor a macska jön« 

csak kevés befutott ren-
dezőnek van bátorsága 
ós lehetősége. A mi kö-
rülményeink között má-
sok az akadályok, sok 
kudarc és filmgyártá-
sunk egész mai gazda-
sági mechanizmusa bá-
tortalanítja el azokat, 
akik nagy témával 
akarnak foglalkozni. 

Az előbb példaként 
említettük a japán fil-
met, a »Harakiri«-t, 
amelyik a fesztivál első 
félidejének végén, any-
nyi halál és borzalom 
után került bemutatás-
r a A cím nem félre-
vezető, mindjárt a film 
elején egy valódi hara-
kirit látunk, a valósá-
gos időnek megfelelő 
terjedelemben, teljes na-
turális , részletezéssel, 
sőt, hogy még réme-
sebb legyen, acélpenge 
helyett életlen fakard-
dal végrehajtva. Még ez 
is — gondoltuk —, hát 
nem volt még elég? 
Sokan fel is álltak és 
hazamentek. Rosszul tet-
ték, nagyot mulasztot-
tak, mert ennél a film-
nél nem öncélú borza-
lomkeltésról, hanem 
egészen másról volt szó ^ m a g y a r o r s z á g i t é m á t . leleplezni, teljes 

ÍS , J Z ^ X ^ i bemutatása előtt ezt az valóságos pucérságában részletesen elmondani, a m . g y s e m k ö n n y e n b e r ^ t a i ^ j á t hamis 
— vezhető filmet még az nemzeti hagyományú-

izgalom vonzóerejétől is kat, akkor is, ha azokat 
megfosztani. Különben szentnek szokás tekin-
sem a cselekmény lé- teni, akkor is, ha ez 
nyeges ebben a film- a (leleplezés roppant 
ben, hanem rendkívül fájdalmas, 
határozott ímanöaniva- A téma nagysága 
lója, és az a művészi emelte a díjnyertes fii-
megjelenítő erő, amely- mek sorába az "Opti-
lyel Kobayashi, a film mista t ragédiái t is. 
rendezője, ezt ki is tud- Samson Szamszonovot, 
ja fejezni. Régen nem akit évekkel ezelőtt az 
találkozhattunk olyan emlékezetes "Léha asz-
művel, amelynek alko- szony« finom, halk szavú 
tói ennyire tudatosan rendezőjeként ismer-
vállalták volna a »nagy tünk meg, ezúttal nagy 



Jelenet Felllni -Nyolc és fél- című filmjéből 

lélegzetű, hatalmasan 
áradó, a szélesvászon, a 
hetven milliméteres 
hangszalag és a sok 
hangcsatorna minden 
hatását felhasználó film-
eposszal mutatkozott be. 
A film, sajnos, elmarad 
a Visnyevszkij drámája 
adta lehetőségektől, ta-
lán éppen azért, mert 
— Viscontival ellentét-
ben — Szamszonov nem 
mert az irodalmi alap-
anyagtól eltérni, ahol 
lehet, szóról szóra kö-

veti az eredeti szöve-
get. Nem véletlenül azok 
a film legjobb jelene-
tei, ahol el tudott sza-
kadni a színpadszerű-
ségtől, De azért, gyengéi-
vel együtt is magával 
ragad az egész mű szép 
forradalmi pátosza; ép-
pen ez hatott a feszti-
vál zsűrijére is. 

A magyar filmek az 
idén nem szerepeltek 
rosszul a fesztiválon. 
Szabó István kisfilmje, 
a -Te« nagy sikert ara-

Clauclia Cardlnale a -Nyolc és féU-beo. 



tott és díjat is nyert, 
őszintén örültünk en-
nek, mert ez az elisme-
rés a Balázs Béla stú-
dióba tömörült fiatalok-
nak szólt, munkájukat 
otthon is és külföldön 
is egyre inkább a ma-
gyar filmművészet leg-
nagyobb értékének te-
kintik. A "Kertes házak 
utcájá«-t a kritika is és 
a közönség is, a bemu-
tatott filmek nagy több-
ségénél jóval kedvezőb-
ben fogladta. Bara Mar-
git neve még a zsűri 
ülésén is felmerült, 
amikor a legjobb színé-
szi alakítás díjáról folyt 
a vita. Igaz, sokain fel-
vetették, hogy a film 
unalmas — mások vi-
szont felismerték a ren-
dezői szándékot és di-
csérettel illették Fejér 
Tamást. 

# 

Frivol gondolat: nem 
félnénk-e a szocialista 
Magyarországon a ró-
mai egyház álszent er-
kölcsi dogmáit egy fil-
münkben olyan frivol 
módon leleplezni, mint 
a katolikus Olaszország-
ban készült: »A méh-
királynőt. A film a há-
zasság ós a szerelem 
vallásos értelmezését 
veszi célba, tartalmata-
lán már ismert. Egy 

negyvenéves férfi végre 
nősülésre adja a fejét, 
de óvatosságból jámbor, 
ájtatos, ártatlan leányt 
vesz feleségül. Rosszul 
jár, a szűz arából olyan 
asszony válik, aki kielé-
gíthetetlen vágyaival, 
kétségbeesésbe — majd 
a fogamzás megtörténte 
után — halálba kergeti. 
Mindez nem a szeretem, 
halnem isten nevében 
történik, a Szent Péter 
templom és az ágy fö-
lött függő feszület tö-
vében, magát az ágyat 
is pap szentelte meg, és 
még az asszonyka háló-
ingére is angyalkát meg 
ájtatos szöveget hímez-
tek: "Nem a magam, 
isten örömére." 

A feszitivói legkelle-
mesebb meglepetése egy 
fiatal csehszűovák ren-
dező: Vojtéeh Jasny 
"Amikor a macska jön" 
című filmje volt, jelen-
tős díjat is nyert. A tör-
ténet önmagában maiv 
mese; egy cseh kisvá-
rosba csodálatos, pá-
paszemes macska érke-
zik. Ha leveszik a szem-
üvegét, pillantására te-
tőtől talpig sárgává vál-
toznak a csalók, lilává 
a hipokraták, szürkévé 
a tolvajok, az igazi sze-

relmesek pedig szép pi-
rossá. Az osztatlan si-
ker titka: az alkotók 
bátorsága, ahogy ebből 
a meséből éles aktuális 
társadalmi, sőt politikai 
szatírát alkottak, meg a 
remeknél remekebb 
technikai bravúrok so-
rozata. A siker kapcsán 
néhány kérdésen el kéli 
gondolkodni: ilyen film 
csak akkor jöhet létre, 
ha azokban, aklik ír-
ták, és azokban is, aikik 
a forgatókönyvet olvas-
ták, egyformán szárnyal 
a fantázia. 

• 

Az idei cannes-i fesz-
tivál nemiigen adott al-
kalmat arra, hogy ál-
talános következtetése-
ket lehessen lévanmd a 
világ filmművészetének 
egészét illetően, ezúttal 
meg kellett elégedni ki-
sebb rész-tanulságokkal. 
Már csak azért sem le-
het általában Ítélni, mert 
a díjak kiosztása, a 
fesztivál ünnepélyes be-
rekesztése után mutat-
ták be Fellini zseniális 
új alkotását, a "Nyolc 
és fél" című filmet. Nem 
vitás, hogy ez lesz a kö-
vetkező év legtöbbet vi-
tatott filmje. 

DÓSAI ISTVÁN 

K I O S Z T O T T Á K A C A N N E S - I F I L M F E S Z T I V Á L D Í J A I T : 
A nagydíjat, az Arany Pálmát. - A párduc- című olasz film nyerte, melyet 

Luchino Viscontl rendező készített Lampedusa ismert regényéből. 
A női alakítás díját Marina Vlady nyerte az olasz »Ape Regina- (Méhklrály-

nő) clmü filmben játszott főszerepéért. 
A férfialakítás diját Richard Harrisnak ítélték, aki az angol - így él egy 

sportember* című filmben Játszotta a főszerepet. 
A zsürl különdíját a -Harakir i - című Japán film, Maszaki Kobayashi rende-

zése, és az -Amikor a macska jön« című cseh film, Vojtech Jasny rendezése 
kapta. 

Mint a legjobb forradalmi eposz kapott díjat Szamszonov filmje, "Az opti-
- mista tragédia.-

A legjobb forgatókönyv diját a román -Codlne- nyerte, amit Henri Colpi 
rendezett. 

A rövidfilmek díját megosztották egy svájci és egy francia alkotás között. 
Dicséretet kapott az olasz -Vasárnap* és a magyar - T e « című film. 



TÜCSÖK ÉS MAMÁJA A FORGATÁSOK 
Csütörtök. Markos Miklós, a ren-

dező, telefonál és megkérdi, nincs-e 
kedvem kimenni velük Tokod mellé, 
a másnapi felvételekhez. Csodálko-
zom. 

— Szükség van rám? 
— Nem különösebben . . . (amikor 

szüksége van rám, nem a felvételek-
hez hív meg, jóval előbb "megdol-
goztat"). Csak mert sosem voltál 
kint. (Ez igaz, a film negyedét le-
forgatták, de felvételi napon még 
nem voltam.) 

— Mi lesz holnap? 
— Nem nagy dolog. Egy kis "sze-

kerezést 
Zavarba jövök. A forgatókönyvet 

én írtam, de amikor szemtől szembe 
kerülök egyes részeivel, akkor kissé 
tanácstalanul állok. Térképről isme-
rem a várost, de ha eleresztenek az 
utcasarkon, bizony nem tudom, hol 
vagyok. 

Türelmesen elmagyarázza, miről . 
lesz szó. Apró kis jelenet, valóban. 
Ötödik vagy hányadig napja halad 
már a szekéren a bihari parasztcsa-
lád maradványa. Ráró, a féligdög-
lött ló Ihúzza a szekeret. A szekér-
derékban ott ül a sok. gyerek. A 
gyeplő, mint mindig, a kis Tücsök 
kezében. Hátul a magybeszádű Ma-
ma. Egy 'kerékpáros kanyarodik a 
szekér mellé. A mama megragadja 
az alkalmat, s mint mindig és min-

denkinek, most is elmondja utazá-
suk együgyű történetét "Nagylá-
nyomhoz megyünk. Nagykereső a 
vőlegénye. V á j á r ! . . . « A kerékpáros 
tátott szájjal ismétli az Alföldön is-
meretlen szót: »Vájár ! . . . « . Tücsök 
pedig, aki ötödnapja hajtja a tűző 
napon a lovat, la fáradságtól és a 
furcsán csengő, mitikus vájár szó-
tól félálomba, félképzelgésbe szen-
derül é s . . . 

De ez mái- egy másik felvételi 
nap anyaga. 

— Hát jössz? . . . 
Hirtelen elönit a kíváncsiság s 

örömmel igent mondok. , 
Másnap kinn vagyok a helyszínen. 
Enyhe dombhajlatban táboroz a 

szinte katonai jellegű autó- és teher-
autófelvonulás. 

Ügy érzem, hogy minden sokkal 
szebb, mint ami a szalagra fog ke-
rülni. A lovacska — sovány, szomo-
rú. "Virslinek való" deres — most 
délceg és romantikus. Felhajtották 
legelni egy dombtetőre. Feltartja a 
fejét, az égre rajzolódik, mint Win-
netou lova, midőn gazdája az ellen-
séget kémleli. Most meg mát lá-
tok? . . . A gyönge gebére felkap az 
ápolója, s kimondhatatlanul gusztu-
sos vágtába lendülnek, a dombhaj-
lat élén, szökellésüket a felhők szé-
lébe azsúrozva. Szép minden és 
mindenki, milyen 'kár, hogy mindez 



nem 'kerül be a filmbe, a lanka mé-
lyén bárányok legelnek, a felvételre 
kirendelt gyerekek (van vagy tíz, én 
csak négyet vagy ötöt írtam be a 
könyvbe) azokkal játszanak, ugrál-
nak a fűben a húsvéti jerkék, Búzás 
Pali, a dramaturg virágot szed, lát-
ványosan, a lejtőn. íMicsoda idilli 
majális, ezen a verőfényes reeeelen! 

Hátha rábeszélhetném a rendezőt 
egy kis módosításra? . . . 

Hanem megkezdődik a próba, az-
tán a felvétel. 

A rendező asszisztense kiabál: 
— Laci! OBori! Kati! Juci! Fel a 

szekérre ! . . . 
(Ma sem tudom biztosan, hogy így 

hívják-e a gyerekeket.) 
A színészek már fenn ülnek. Pso-

ta Irén, a mama, nagycsizmásan, 
komikus nagykendőben. Tücsök — 
Esztergályos Cili — ott ül a gyeplő 
mögött, kissé feszengve, kissé Szo-
rongva (a szerepe is ilyen), vékony-
ka, szőke mű-varkocsával. Az imént 
oly délceg, Ráró (Winnetou lova) 
szánalmas gebe módján a szekér 
előtt, a helyén. Itt a kerékpáros is: 
falusi iparosféle, kapáit kötöttek a 
kerékpárjára (jói), bajusz, zsíros 
kalap (a színészt nem ismerem). 

A szekér megindul, tízméteres út-
ján (Rárót elölről kötélen nógatják). 
Felvevőgép melette kocsizik. Psota 
Irén kivonja a féltett levelet a ge-
lebéből, meglobogtatja a kerékpáros 
előtt: "A lányomhoz megyünk! 
(Lobogtat.) Nagykereső a vőlegény!« 
Diadalmasan (és kissé titokzatosan) 
hozzáteszi: " V á j á r ! . . . -

Kerékpáros: V á j á r ? . . . Az a vő-
legény? 

Psota (győzedelmes, magasra emelt 
— s igen komikus — fogvillantás-
sal): A z ! . . . V á j á r ! . . . (A filmbeli 
mamának fogalma sincs róla, mit 
jelent a szó, úgy mondja, mintha azt 
mondaná: egyeduralkodó vagy pet-
róleumkirály.) i 

Kész. Ennyi. (Ráró megáll. Most 
nyilván újrakezdik, ismétlik. 

Hm. Valóban Ikissé . . . jelentékte-
lenecske jelenet. K i s s é . . . igényle-
lenke. Határozottan unatkozom, sőt, 
kissé kellemetlenül érzem magam. 
Lám, hogy szétesik, miféle semmi-
ségekre, egy forgatókönyv. Azon ka-
pom magam, hogy szeretnék elbújni. 
Talán oda, a teherautó mögé. Rá-

Esztergályos Cecília, vékonyka, szőke 
művarkocsával 

jövök, hogy szégyellem magam a ta-
lán száz főnyi technikai és művé-
szeti hadsereg előtt. Hát az a fekete 
szemüveges alak ott, az a szerző? — 
mondják magukban. Ilyen lapos és 
ízetlen ostobaságokért csődít ide 
minket, felnőtt embereket? 

Közben a szekérnél kis kavaro-
dás. A gyerekek a rendező bácsival 
szeretnének beszélni! . . . (Megtanul-
ták az utóbbi hetekben, hogy a ren-
dező bácsitól függ minden, ő itt az 
egyeduralkodó és a petróleum-
király . . . ) 

Az egyik kislány, aki elöl ült, Tü-
csök mellett, hátra kívánkozik. Há-
tul ugyanis valamiféle játék folyik 
a szekéren, csipi-csókát, ilyesmit ta-
nított be nekik Markos, s miközben 
folyik a jelenet, nekik rendületlenül 
csipi-csókázniuk k e l l . . . Ügyes ötlet, 
tagadhatatlan. 

A kislány, aki elölről hátra kí-
vánkozik, s ott "szerepelni- akar, 
élénk tekintetű, komikusan rövidre 
vágott hajú, tüzelő szemű kis tíz-
évesforma fekete. (Mint megtudom, 
Kamondy László írónak, vagyis ci-
vil nevén Tóth Laci barátomnak a 
kislánya.) A rendező nagyon szereti. 

— Hát aztán, csak csipi-csókázni 
akarsz? 

A kis feketének megvillan a szel-
lemes, vidám szeme: 

— Mást is szeretnék! . . . 
— Mit? — kérdi ravaszul Markos. 

Nyilván "színészi ötletet- vár. Kap 
is. 



"VáJ4r!« — mondja Psota diadalmasan 

— H á t . . . beszélni is — mondja 
a kislány. 

— Mit mondanál? — kérdezi ár-
tatlanul a rendező. — Hogy . . . éhes 
vagy? 

— Azt! — vágja >rá a kislány, 
mert dél van, és .nyilván valóban 
éhes. 

— No jó — mondja titkos meg-
könnyebbüléssel a rendező. — Fi-
gyelem, új motívum la jelenetben, 
mindenki figyeljen. Amikor a ma-
ma <Psotára mutat) azt mondja, 
hogy "Nagykereső a fiú*, akkor ti, 
előbb te, aztán a többi gyerek, hoz-
záfordultok, és félbeszakítjátok, azt 
mondjátok: "Éhes vagyok, éhes va-
gyok!* 

A gyerekek örülnek. Kipróbálják 
Psota nénivel a dolgot. A kis Ka-
mondy-lány kitűnően játszik, viszi 
magával a többit. Psota Irén komo-
lyan próbál velük, "Végszót ad*, "be-
kapcsolódik*. 

Két-három próba után új formá-
jában felveszik a jelenetet. Több-
ször egymás után. Sikerül: színe-
sebb, mint volt. Kellemetlenül ér-
zem magam persze, de már nem 
annyira, mint egy órával ezelőtt. 

Üjabb kis incidens. Ahogy látom, 
a műszaikak szeretnék már felszed-
ni a felvevőgép vágányait és men-
nének tovább (más apró felvétele-
ket is terveztek mára). A rendező 
azonban töpreng valamin, nem en-
gedi felszedni a síneket, sőt, a sze-
kérről sem engedi leszállni a fáradt, 

szélfútta, napógette és éhes gyermek-
és felnőtt színészeket. Nagy megle-
petésemre odalép hozzám. 

— Te, szeretnék csinálni még Va-
lamit a végére, van kedved segí-
tem? 

— Ha tudok, 
— Azt szeretném, ha Tücsök ar-

cán végezném a jelenetet. Tücsök 
elábrándozik a bűvöletes és ismeret-
len "Vájár* szón, ahogy a forgató-
könyvben megírtad. No most. Én 
azt szeretném, ha Tücsök közvetlen 
közelében mondana még , valami 
»vájár-dolgot* az a kisfiú, aki mel-
lette ül, s Tücsök majd azon áb-
rándozná e l . . . i 

— Mit akarsz mondatni a kisfiú-
val? 

— Ilyesfélét, \hogy: "Mondd, Tü-
csök, mi is azok leszünk, vájárok?'* 

Markos szerény és reménykedő 
pillantással vár. Én igyekszem el-
titkolni /(nem vagyok ügyes benne), 
milyen heves ellenérzést vált ki be-
lőlem az idegenül hangzó mondat. 
Nógat: 

— No? 
— H á t . . . nem a legjobb — mon-

dom. 
— Miért? — kérdi kissé fanyarul. 
Nem tudok mást felelni, csak azt, 

hogy utálom ezt a mondatot. Mond-
vacsinált. Ennek a 'kisfiúnak nem 
támadnak ilyen girbegurba gondo-
latai. Miért .jutna eszébe, hogy ők is 
"Vájárok* lesznek? Ilyesmiről soha 
szó mem volit, annál inkább arról, 
hogy a jólétbe és az izgalmas, ide-
gen, városi életbe utaznak. Külön-
benis, útálom a hosszas (és a leg-
többször rosszul elmondott) fölösle-
ges éldelgéseket 

Markos (kitűnő természet!) nem 
sértődik meg, csak annyit felel: 

— Mondj jobbat. 
Azt válaszolom, idegesen, hogy a 

kisfiú megismételhetné, amit éppen 
hallott, a "vájár* szót. Hisz azt épp 
az imént mondta Psota m a m a , győ-
zelmesen. A kisfiú ránéz Tücsökre, 
aki mellette ül, s odabújva, nagy-
ra nyitott szemmel azt kérdi nénjé-
től, halkan: "Vá-jár?? . . . « Vagyis, 
hogy az mi. Ennyi elég lesz, ne 
mondass vele többet ! . . . 

Egy pillanatig ízlelgeti a dolgot, 
aztán határoz: 

— Jó. 



Odamegy a kisfiúhoz (Laci? Pa-
li?) s betanítja. 

Nem megy könnyen. A hat-hét-
éves kisfiú sután ismétli a szót. 

— Te Laci (Pali?) — szól egy-
szerre a rendező. — Tudod te, mit 
jelent, hogy: vájár? 

A kisfiú néz, aztán tagadóan int. 
Nem tudja. 

— Nem tudod? — mondja a ren-
dező felcsillanó szemmel. — Na 
akkor kérdezd meg a Cili nénitől, 
hogy mi a z ! . . . (Esztergályos Cili-
től, vagyis Tücsöktől.) 

Esztergályos Cili, aki már nagyon 
fáradt, felvillanyozódik és segíteni 
akar: 

— Igen, kérdezd meg tőlem, és 
amikor leszállunk a szekérről, ami-
kor vége, akkor én meg is magya-
rázom neked. Jó? 

— J ó — mondja a kisfiú jóked-
vűen. 

Kitűnően kérdezi most már a szót 
— intimen, érdeklődéssel, tágranyílt 
szájjal és szemmel: —Vá-há-jár??" 

Felveszik kétszer-háromszor. 
Nem könnyű, mert egyszer a 

hang nem megy, máskor a lámpa 
inog meg. 

Végül mégis -összejön" az egész. 
Délután három óra. Ezt a részt 

bevégezték. Mindent elbontanak, és 
holtfáradtan, mint egy hadsereg üt-
közet után, ott vonulnak a porban 

Ebédelni menet csak úgy rajza-
nak bennem a nagyszerűbbnél nagy-
szerűbb módosítási ötletek. 

Vissza kellene állítani a vágányt 
a felvevőgép alá, vissza a színészeket, 
s el kellene kapni azt a pillanatot. 

amikor a vitorlázó repülőgép (a kö-
zelünkben húzott el némán) éppen 
fölöttünk halad, azzal kellene vé-
gezni a képet. 

A bárányok. . . A bárányokat nem 
lett volna rossz szerepeltetni. Meny-
nyivel látványosabb és . . . meghit-
tebb lenne a k é p ! . . . Bizony, szólni 
kéne a rendezőnek. 

Tücsök-Cili. H!m. Nem kellett vol-
na kissé . . . megnyalnia a száját, 
amúgy elgondolkozólag, a közeli 
képben? Miért csak mosolyog? Nem 
jobb lenne, ha kicsit eltátja a szá-
ját, aztán megnyalja, és, mondjuk, 
becsukja? 

S még ilyen is: Psota, az egyik 
felvétel szünetében, tőle megszokott 
vad kedvvel, twistet lejtett a nagy 
csizmákban. Nevetett és azt mond-
ta: -Vegyük be." Persze őrültség. 
De nem lehetne .mégis . . . persze ra-
cionális kereteken b e l ü l . . . mindjárt 
megkérdem a rendezőt . . . talán ta-
lálunk egy olyan elhihető és meg-
nyugtató mozzanatot . . . hogy az a 
nagyon édes. nagyon tüzes twist (a 
férjét most elvesztett 1952-es falusi 
özvegyé) belekerülhessen a jelenet-
be? De igazán, hátha lehetne? . . . 

. . . Ezek azonban már a forró nap-
sütés következményei, és azoké az 
emócióké, amelyeket a félnap szem-
lélődés és töprengés okozott, mi-
közben egypár szerény sor, egypár 
rég-megírt apró mondat testet öltött 
s a papír zizegő lég-világából titok-
zatos módon átkerült a celluloid-
szalag örökmozgó, élettel, élő embe-
rekkel megtömött síkjára. 

TARDOS TIBOR 



S z é p E r n ő : M Á J U S 
T V J Á T É K 

Furcsa, időtlenségében bájos, iro-
nikus humorában szomorkás, s elő-
elősejlő tragikumában is kicsit ko-
mikus dráma zajlik le májusban, a 
ligetben — vagy ötven évvel ezelőtt. 
Egy buta kis liba, egy magát zül-
lésre elszánt, de vevőt még nem ta-
lált lány kacérkodik egy hevesvérű 
fiatalemberrel, akit elvisz a rendőr, 
mert katonaszökevény. A kettejük 
enyelgésének végét türelmetlenül 
váró, öregedő férfi fel akarja magát 
akasztani a fára, de a lány megbir-
kózik vele és a halállal. Az öngyil-
kosjelölt ilyenkor, estefelé -szokott 
meghalni*: Dunába ugrani, gázcsa-
pot kinyitni, magára lőni, s minded-
dig sikertelenül. Ez a kísérlete az 
utolsó, hiszen a lánnyal szemben el-
veszti a játszmát — megnyeri az 
életet. 

Szép Ernő »Május*-ának kedves 
lírája és iróniája megfogja a mégoly 
szkeptikus nézőt is. Azt hinnők, 
véglegesen érdektelen már a szá-
munkra a szoknyavadász ficsúr, a 
-rózsaszínszívű* Li l ike . . . De úgy-
látszik, az élet és a halál kérdése, ha 
elhitető módon beszélnek róla, soha 
sem érdektelen. 

Ádám Ottó rendező valósággal egy 
artista ügyességével táncol a humor, 
a tragikum s a komikum kifeszített, 
kötelein. Ha csak egyszer félrelép: 
a néző nevet, ahol sírni kellene. Dt> 
nem lép félre. Az első perctől az 
utolsóig megtaláilja azt a biztos, egy-
séges ötvözetet, amelybe belefér 
Szép Ernő néha édeskés lírája, a 
kisemberek tragikuma, Lilike csen-
gő-bongó üveghangjai, a torzonborz 
rendőr, és az annyiszor próbált ha-
lállal már szinte baráti kapcsolatba 
került, nevetségesen szánalmas öre-
gedő férfi. 

Az egyetlen szemrehányás, ami ezt 
a mesteri, pontos, megejtő hangu-
latot teremtő rendezői munkát ér-
heti: túl hosszú az expozíció. Ami-
kor ugyanis felhangzik Tamássv 
Zdenko bájosan érzelgős vursli- és 
vérkli-zenéje, és felvillannak Fábri 
Zoltán modernségükben is a régi 

Szabó Gyula, Agárdy Gábor, Halász Jutka 

Ligetet elénkvarázsoló díszleted —, a 
játék még nem kezdődik. Portrékat 
látunk, majd az állóképsor után a 
portrék: rikkancs, virágárus, gyufát 
áruló gyerek — megelevenednek, ki-
tűnően eljátszott monológokban mu-
tatkoznak be. Mégis ezt a bemutat-
kozást elnyújtottnak érezzük, várjuk 
a cselekményt, amely csak akkor 
kezdődik, amikor a szerelmespár 
megjelenik. 

Szabó Gyula a szökött katona sze-
repében kedvesen groteszk, önirónl-
kus a "főzés* perceiben, majd kel-
lően adagolja a más bajára érzéket-
len, önző brutalitást, végül, mikor a 
rendőr fülöncsípi, levedlik róla 
minden. Halász Jutika egészséges hu-
morát mérséklettel csillogtatja, tud 
vigyázni rá, hogy a Szép Ernő-i csl-
csergés, enyelgés még a mai ember 
eszének és szívének is elviselhető 
legyen. Agárdy Gábor egy lehelettel 
reálisabb alakítást nyújt, igaz, a sze-
repe is ezt kívánja. Nagy művészi 
ökonómiával, alig észrevehető esz-
közökkel lép vissza a halál küszö-
béről az életbe 

PONGRÁCZ ZSUZSA 



FILMEK A FILMRŐL 
A filmművészetben 

újabban felmerülő je-
lenségek, sőt egyes 
iranyzatok arra mutat-
nak, hogy a mai kor 
nézője már nem elég-
szik meg a műalkotás 
érzelmi élményével, ha-
nem tudatosan, értel-
mileg is egyre jobban 
részt akar venni a 
színpadon vagy a film-
vásznon lezajló cselek-
ményben. Lényegében 
ezt az irányzatot szol-
gálja és fejleszti más és 
más módon és eszkö-
zökkel a New York-i 
iskola, a cinéma vérité 
és a különböző új hul-
lámok művészei: Anto-
nioni, Resnais. Melville, 
Godard és a töb-
biek. Sőt: a közönség 
be akar lótni a kulisz-
szúk mögé, az alkoló 

műhelyébe, a műalko-
tás születésének miszté-
riumába is. 

Ennek a kulisszák 
mögé pillantó, a film-
gyártás izgalmas tit-
kait és rejtelmeit fel-
táró műfajnak legfris-
sebb hajtása Irwin 
Shaw -Two Weeks In 
Another Town—ja (Két 
hét egy másik város-
ban). A fiatal amerikai 
írónak — akit a ma-
gyar közönség »Orosz-
lárkölykök« című. ma-
gyarul is megjelent. 
May Britt. Maiion 
Brando és Montgomery 
Clift főszereplésével 
filmre is vitt első re-
gényéből, valamint 
••Szelíd emberek- cí-
mű drámájából' és a rá-
dióban bemutatott, -Te-
messétek ej a holtakat* 

című színdarabjából is-
mer — mór a "Two 
Weeks« előtt írt regé-
nye, a The Troubled 
Air előlegezte azoknak 
a problémáknak egy ré-
szét, amelyek legújabb 
művének centrumában 
állnak. A polgári társa-
dalom atomizálódását 
ábrázolja, a háborús 
pszichózis lélekromboló 
hatását, a közöny, a fé-
lelem és a kölcsönös gya-
nakvás légkörének el-
uralkodását, ameüy meg-
mérgez minden emberi 
kapcsolatot. A Troubled 
Airben a színhely New 
\ ork veit és a háttér 
az amerikai rádió és 
televízió élete és mun-
kája; itt, a »Two 
Weeks—ben a színhely 
Róma, az "Édes élet* 



Via Venetója és a Ci-
nécitta, a háttér pedig 
a nemzetközi filmvilág 
festett falai és feslett 
sztárjai. 

J ack Andrus, egy Pá-
rizsban élő, középkorú 
amerikai — hajdan 
népszerű filmszínész, 
súlyos testi-lelki hábo-
rús sérülése óta szür-
ke NATO-hivatalnok —• 
egyik régi barát ja ké-
résére két hétre Rómá-
ba utazik. A barát: je-
lenleg Olaszországban 
élő, világhírű amerikai 
filmrendező, aki üstö-
kösként tűnt fel a negy-
venes években, hogy 
három-négy újhangú. 
bátor és gyönyörű film 
után eladja lelkét a 
Siker ördögének és 
azóta sorozatban gyárt-
sa Hollywood. látványos 
é? üres kommerszfilm-
jeit. , 

Barát ján keresztül 
Andrus ismét kapcso-
latba kerül a kozmopo-
lita film-business hi-

pokrita világával, amely 
véres és tragikus ese-
mények lidérces során 
át feltépi benne a múlt 
fá jdalmas sebeit és rá-
ébreszti őt félrecsúszott, 
elhibázott életére. A két-
hetes római vakáció 
pusztító és tisztító viha-
rában egymás után vesz -
ti el a lányt, akit meg-
szeretett, és két barát-
ját, akik az ifjúság szép 
küzdelmeit és ambícióit 
jelképezték; elveszíti a 
múlt hamis illúzióit és 
a jövő délibábos kilá-
tásait: élete vélt cél ját, 
értelmét és tartalmát; 
emberileg és erkölcsi-
leg összeomlik és meg-
semmisül, mint Marcel-
lo az »Édes élet«-ben. 
Megszokott környezeté-
ből kiszakadva, az ön-
áltatás rózsaszín szem-
üvege nélkül lát ja meg 
azt a széthulló, rom-
lott és halálra ítélt tár-
sadalmat, 'amelynek ma-
ga is oszlopos tagja, és 
érti meg — fia levelé-
ből — saját munkájá-
nak cs eddigi életfor-

májának parazita gyá-
vaságát és bűnös em-
bertelenségét: " A tábor-
nokok még nagyobb 
bombákat követelnek? 
Te igent mondsz nekik. 
Veszedelmesen emelke-
dik a kísérletek követ-
keztében a légkör radio-
aktivitása? Szerinted 
ez csak a kommunisták 
propagandája. Minden 
épeszű ember azt mond-
ja, hogy atomfegyvert 
adni a németeknek any-
nyi, mint töltött pisz-
tolyt nyomni egy köz-
veszélyes őrült kezébe? 
A te feladatod elhitet-
ni a világgal, hogy a 
németek jóságos, gyön-
géd lények, akiknek 
folttalan becsületét né-
mileg befeketítette né-
hány gazember összees-
küvése. Ha mindenki 
Olyan gyáva és megal-
kuvó lenne, mint te, a 
világból csakhamar nemi 
maradna más, mint üsz-
kös romok.« 

George Hamilton és Edward G. Robinson 



Kirk Douglas és Dahlia Lavl 
a Piazza di Spagna lépcsőin 

Kirk Douglas és Cyd Charlssi-

Bár egészében kilá-
tástalanul keserű és 
pesszimista mű a " K é t 
hét egy másik város-
ban", kíméletlenül tár-
sadalomkritiikus monda-
nivalójával és az azt 
keretező rendkívül szí-
nes, izgalmas és fordu-
latos cselekménnyel 

hasznos célt szolgál ma-
gas művészi színvona-
lon. A filmet Vincén te 
Minnelli, A nap szerel-
mese, a nagyszerű Van 
Gogh-film alkotója ren-
dezte, asszisztense a fe-
lejthetetlen Stroheim 
fia, i f jabb Eric von 
Stroheim volt, aki 

emellett egy kisebb sze-
repet is játszik a lát-
ványos és nagyhatású 
filmben, melynek fő-
szerepeit Kirk Douglas, 
Edward G. Robinson, 
Rosanna Schiaífino és 
George Hamilton ala-
kít ja. 

LIEBNER JÁNOS 

Jelenet a filmből 



GOMBHÁBORÚ 
Pucér harcosok rohamoznak uz 

erdő fái között. Longeverne gyeitrc-
kei támadnak ilyen vértezetlenül a 
szomszéd község kiskorú harcosaira, 
hogy ha togságba esnének, ne lehe»-
sen róluk csatot, gumipertlit, nad-
rágtartót, kapcsot és gombot levág-
ni. Mert a longevernlek és a vel-
ransiak foglyaikat nem fejezik le, 
nem vágják le fülüket, nem kaszt-
rálják őket (bár, meg kell mondani, 
felvetődött ilyen értelmű javaslat 
Is), hanem gombtalanítják őket, 
hadd fussanak csúszkáló gatyácská-
val végig a falun. 

Louis Pergaud fél évszázados re-
gényéből készült Francois Boyer 
forgatókönyve az ádáz gombhábo-
rúról. amelynek első szakasza a 
megtévesztésig hasonlít a felnőttek 
háborúira. Azok a világpiac újra-
felosztása miatt törnek ki. a Gomb-
háború meg azért, mert a gümőkór 
elleni bélyegeket a velransi srácok 
illetéktelen területen árusították 

Yves Robert a rendező (aki úgy 
néz ki. mint egy Gáspár bajusz- és 
hajlekötő-reklám. déliesen göndör 
fekete haja és ódivatúan hegyesre 

pödört bajusza van) az erdei fakar-
dos, fejesvonalzós és parittyás vere-
kedéseket a történelmi filmek lát-
ványos csatajeleneteinek a modorá-
ban stilizálta és lehetetlen nem fel-
ismerni, hogy a gyermekek háborús-
kodását, mint a történelmi fi'mek 
finom paródiáját- mutatja be. A két 
falucska közötti erdő fénytől tú'-
itatott lombkoronáival, szikrázó ék-
szercsillogású bozótjaival s tüllösen 
lágy elmosottságával a felnőtt meg-
hatott tekintetét árulja el. a felnőt-
tét, aki borzongva tekint vissza az el-
vesztett kamaszkori édenre. 

Akik ezt a filmet készítették — 
pontosabban: kiálmodták —, mély-
ségesen hisznek a gyermekek tiszta-
ságában. szilárd erkölcseikben, lo-
vagiasságukban. Hisznek a gyerme-
kek emberségében. És szemben egy 
elbutult felnőtti társadalommal, ezek 
a gyerekek képviselik az eszménye-
ket: a barátság és a küzdeni tudás 
eszményét. Robert felnőttel nem túl-
ságosan torzrajzok és nem is külö-
nösen gonoszak. Egvszerűen csak fá-
sultak és kicsinyesek és nevetsége-
sek és nagyképűek. Még a leg-



jobbakban, így a tanító bácsiban is, 
nagyfokú érzéketlenság van. A fel-
nőttek tompák az élet élvezésére. 

A film tehát a gyermekkor apoló-
giája. De főképp a második része az. 
S amikor a háború paródiájából át-
csap a film ennek a gondolatnak 
képi megvalósításába, újra kell ex-
ponálni az újfajta gondolati épít-
ményt: s ekkor vontatottá válik. 
De csak itt és az sem sokáig, mert 
hamarosan fülig merülünk a film 
derűs fényfürdőjébe és a szent ko-
molyságé lurkók történetébe. Ta-
gadhatatlan, hogy Truffaut áldása 
ott lebeg a produkció fölött, és Ro-
bert előtt nem ismeretlen a hasonló 
tematikájú filmek valamennyi ta-
pasztalata, kezdve egészen Radvá-
nyi: Valahol Európában-jától Ds 
Sicán át a Négyszáz csapásig. Mégis 
eredeti mű a Gombháború. Lírája, 
őszintesége és érzékenysége a saját-
ja és nem kikölcsönzött. Egyedien 
ízessé teszi csípős frivolitása, költői 
szókimondása, művészi disznólko-
dása, amely szokatlannak hat annyi 
fülledten illedelmes mű után. 

A Gombháborúban van valamiféle 

anarchista neveletlenség. Viccelődik 
a köztársasággal, viccelődik a testi-
séggel, viccelődik a pedagógiával, a 
szülői szeretettel. S szinte bizonyos, 
hogy az álszemérem elvetése, a 
könnyed vaskosság szoros kapcsolat-
ban van a nyílt gondolatokkal. Ka-
maszszemtelenség, életöröm, konst-
ruktív neveletlenség, szemérmes hit 
— ez jellemzi a Gombháborút. 
André Bac operatőri művészetéről 
már szóltunk. Gyengéd, ízléssel meg-
hatott képek ezek. Jósé Breghmans 
muzsikája fülbepattogó, mintha nem 
is értesült volna a legmodernebb 
zenei áramlatokról. 

A szerepflők mind jók. A gyerekek 
természetesek és kedvesek. Antolne 
Lartigue, a fő-pimasz Csibuk szere-
pében a mozitörténet legennivalóbb 
gyermeksztárjaival vetekszik. 

Ez alkalommal a szinkron is .16. 
Wessely Ferenc fordítása Csákány 
Márta rendezésében az eredeti ter-
mészetességét tudja kelteni a ne-
zőkben. 

A Gombháború csatáját Yves Ro-
bert megnyerte. 

MOLNÁR GÁL PÉTER 



ím f i i . y iiiilsii m m 
nem tetszik Bonnak 

Olasz filmnél nem rit-
ka jelenség a botrány. 
Az olasz rendezők leg-
jobbjainak emberi és 
művészi bátorsága, szó-
kimondása nemegyszer 
háborítja fel a világ 
reakciósait, klerikálisait 
és hipokritáit. A "Ná-
poly négy napja- esete 
mégis páratlan az új 
olasz filmgyártás közel 
két évtizedes történeté-
ben. 

Bemutatását minden 
várakozási felülmúló, ki-
robbanó közönségsiker 
és ezzel párhuzamosan 
fokozódó nemzetközi 
hajsza követte. A hadjá-
rat Bonnból indult, 
majd az "európai egy-
ség- jegyében vissz-
hangra talált Nyugat-
Európa valamennyi reak-
ciós gócában. Kezdetben 
csak a sajtó megi a rá-

dió tombolt, később 
azonban — s ez a szo-
katlan —, hivatalos fel-
lépés yr történt nyugat-
német részről, méghoz-
zá nyílt beavatkozás 
Olaszország belügyeibe. 
Amint azonban ilyenkor 
történni szokott, a bon-
ni cenzorok kísérlete 
visszafelé sült el. Nanni 
Loynak, a nápolyi el-
lenállásról készült film-
je a botrány híre szár-
nyán a csatornán, sőt az 
óceánon túlra is elju-
tott és ott folytatja dia-
dalútját. 

Így bizonyította De 
"életképességét- az a 
film, melyet közvetlenül 
bemutalása után az 
••európai gondolat- szel-
lemében örökre vissza 
akartak zárni a doboz-
ba. Az olasz hivatalos 
fogadtatás ellenségesen 

hűvös volt. A film azon-
ban rnég nem is került 
külföldön vetítésre, ami-
kör Bonnból félhivata-
los megkeresés érkezett 
az olasz filmgyártók 
szövetségéhez: -maga-
sabb- célok érdekében 
ne gyártsanak több náci-
ellenes alkotást. Majd 
miután az olasz szövet-
ség visszautasította ezt a 
«sugalmazást«, fenyege-
tődzésre fogták a dolgot. 
Nyugatnémet illetékesek 
közölték, hogy kényte-
lenek lesznek csökkente-
ni az olasz filmek beho-
zatalát. ami — mondot-
ták — "legérzékenyebb 
pontján érinti majd uz 
olasz gyártókat-. Ám ez 
sem használt. És ekkor 
vetették be a nagyágyút. 

Adenauer kancellár 
egyik bizalmasa, Martín 
Bertold keresztényde-
mokrata képviselő, a 
Bundestag kulturális bi-
zottságának elnöke, a 
CDU hivatalos folyóira-
tában, a'Deutsches Mo-
natblattban rontott neki 
Nanni Loynak és az 
egész olasz filmművé-
szetnek. Az olasz ren-
dezők ugyanis — Martin 
Bertold szerint — »Euró-
Da egysége ellen támad-
nak-, mert műveikkel 
-anyagot szolgáltatnak a 
kommunista blokk or-
szágainak, melyek mo-
hón vetik rá magukat 
az olasz filmekre, mivel 
ezek a Szövetséges Köz-
társasággal szemben 

Regina Bianclii és Dome-
nlco Formato, u Nápoly 
négy napja- című filmben 



Jean Sorel 

fennálló bizonyos lelki 
beállítottságot táplál-
nak". A CDU képviselő 
cikkében szervezeti lé-
péseket javasolt az olasz 
filmek ellen. Az olasz 
hatóságokat kínosan 
érintette a beavatkozási 
kísérlet és igyekezett a 
botrányt elsimítani, azl 
azonban nem tudták 
megakadályozni, hogy R 
"Nápoly négy napja-
iránt ezek után még fo-
kozottabb figyelem irá-
nyuljon. Éppen akkor, 
amikor sokan már azl 
hitték, hogy az antifa-
siszta ellenállás témaj ál 
sikerült végleg levenni 
az olasz filmművészet 
napirendjéről. Addig 
hirdették, hogy az ellen-
állás túlhaladott, unal-
mas, nem érdekel senkit, 
míg az utóbbi évek so-
rán valóban alig szüle-
tett erről a témáról em-
lítésre méltó alkotás. 
Loy nyilatkozatában 
meg is említette, hogy 

Jelenet a -Nápoly négy napja- című filmből 

évekig kellett harcolnia, 
míg Pratolinivel írt for-
gatókönyvét meg tudta 
valósítani. És éppen eb-
ben rejlik "-bűne-. Ki-
tartásával. bátorságával 
bebizonyította, hogy az 
ellenállás eszméje egy-
általában -nem ment ki 
a divatból", sőt tömeg-
sikerre számíthat nem-
csak Itáliában és a 
-kommunista blokk" or-
szágaiban, hanem szerte 
a világon. 

Művészileg és eszmei-
leg különösen érdekesek 
azok az érvek, melyek-
kel Nanni Loy a Bianco 
e Nero című olasz film-
folyóiratban műve alap-
gondolatát fejti ki és az 
ellenállási tematika idő-
szerűségét indokolja: 

— Olyan filmek érde-
kelnek — mondotta —, 
melyekkel rávilágítha-
tok arra, hogy bizonyos 

értékek hiányoznak a 
mai olasz társadalomból. 



n o i i É P 
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JÚNIUSI 
FILMÚJDONSAGOK 

ASSZONY A TELEPEN 
Magyar film 

Széles változatban is 
14 éven alul nem ajánlott 

Főszereplők: 
RUTTKAI EVA 

SCHWETZ ANDRÁS 

ITELETHIRDETES 
CSÜTÖRTÖKÖN 

Magyarul beszélő 
lengyel filmdráma 

10 éven alul nem ajánlott 

Ml KETTEN. MEC. A l.O 
Franc:.i nlmbnljúzat 

Mire gondolok: a szoli-
daritás érzése, a meg-
értés, az áldozatkészség, 
az altruizmus. Ügy ér-
zem, hogy éppen manap-
ság, amikor a fejlődés, 
az emelkedő életszínvo-
nal, a gazdagság és a jó-
lét utáni hajsza, egyszó-
val a mi kis "gazdasági 
csodán.k« meglazítja az 
emberek közötti érzelmi 
és szellemi kötelékeket, 
hiányzanak azok az érté-
kek, melyeket leginkább 
a demokrácia fogalmá-
val tudnók összegezni. 
Persze nem a formális 
demokráciára gondolok, 
hanem a ténylegesre, 
mely — úgy vélem — 
nálunk még nem való-
sult meg eléggé. Ebből 
a megállapításból kiin-
dulva, ettől a gondolat-
tól vezérelve, kezdtem 
kutatni olyan témák és 
problémák után, ame-
lyek a múlt felelevení-
tése kapcsán mai mon-
danivalóval rendelkez-
nek. Meggyőződtem ar-
ról. hogy az olasz ellen-
állás nem merült ki az 
ország felszabadításá-
ban, nemcsak politikai 
harci állásfoglalást je-
lentett, hanem más érté-
keknek is hordozója volt. 
Újra olvasva és átgon-
dolva az akkori esemé-
nyeket, saját személyes 
élményeimben is kutat-
va, megértettem, hogy 
az ellenállási harcban 
létrejöttek ezek az érté-
keli. a tényleges demok-

ráciának azok a csírái, 
melyek a későbbiek so-
rán nem tudtak megfe-
lelően kibontakozni. 

— Hosszas tanulmá-
nyozás, töprengés után 
azért választottam fil-
mem témájául a nápolyi 
népi fölkelés történetét, 
mert úgy gondoltam, 
nincs nagyszerűbb lehe-
tőség a fentebb említett 
értékek hirdetésére, 
mint ha bemutatom an-
nak a polgári lakosság-
nak a harcát, meiy fegy-
vert ragadott, hogy ki-
kergesse városából a há-
borút. Feladatom izgal-
masságát csak növelte, 
hogy a nagyszerű cél: a 
németek kiűzése, a há-
ború befejezése egy 
tömbbé kovácsolta a vi-
lág legelszántabban in-
dividualista népét — a 
nápolyiakat. 

Amikor Loyt megkér-
dezték. mit szól fi lmje 
fogadtatásához, így vá-
laszolt: 

— Nem lép meg. Már 
a hivatalos ünnepélyes 
bemutató jeges légkör-
ben zajlott le. A gála-
közönség nem szsreti 
azokat a filmeket, me-
lyeknek főszereplője a 
-csőcselék". Másnap dél-
előtt tízkor kezdődött vi-
szont a rendes vetítés 
Nápoly egyik mozijában 
és az ünneplés éjszaka 
az utolsó előadás után 
sem ért véget. 

i l f n t f i f á t j VI. óvf.. 11 sz. — Filmművészeti folyó-
f Y irat. — Megjelenik minden hónap l-én 
s IS-c-i. — Főszerkesztő: Hámos György. — Kiadja a 
Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. — Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VII., Lenin körút 
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Jelenet a filmből 

KÉT HÉT EGY MÁSIK VÁROSBAN 
Irwin Shaw, az -Oroszlánkölykök* írójának újabb nagysikerű regényé-
ből Vincente Minnelli készített filmet amerikai produkcióban. A film fősze-
replői: Kirk Douglas, Edward G. Robinson, Cyd Charisse, George Hamilton, 

Dahlia Lavi és Rosanna Schiaffino. Cikkünk a 25. oldalon. 




