


CSILLAGOS JECV 
Augusztusban mutatják be filmszínházainkban a "-Csillagos jegy-x című 

új szovjet filmet, amely Akszjonov novellájából készült, Alekszandr Zarhi 
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FILMSZOCIOGRAFIA ÉS REALIZMUS 
ERMANNO OLMI A JEGYESEK CÍMŰ MŰVE KAPCSÁN 

Akárcsak nálunk, a nyugat-euró-
pai filmben ds találkozni olyan han-
gulatokkal, hogy de jó lenne olyan 
filmeket csinálni, mint annak ide-
jén, amikor ez meg az a remek-
mű született. Az olaszoknál, de még 
egyes francdáknál, spanyoloknál is, 
újra meg újra tapasztalni a nosztal-
giát a neorealizmus iránt, a háború 
utáni nyugati film e ritka hőskora 
iránt. Erre volt példa a franciák 
Kriss Romcni-ja, amelyet legutóbb 
Cannes-ben láttunk s amelyről a 
Filmvilág július 15-i számában rész-
letesen beszámoltam. De volt Can-
nes ban más film is, amely — ha 
egész más értelemben is — a neo-
reaiista eszmények vonzerejét s egy-
ben azt is tanúsította, hogy azok ere-
deti érvénye visszavonhatatlanul a 
múlté. Ermanno Olmi wA jegyesek-
c. filmjére gondolok, amely mind 
művészi kvalitásainál, mind eszmei 
problémáinál fogva hasonló figyel-
met érdemel, mint Jean Schmidt 
műve. 

A klasszikus olasz neorealizmus 
politikai lényegét tekintve kispolgá-
ri-paraszti demokratikus irányzat 
volt, amelynek realista, pontosabban 
verista hangsúlya szembefordulást 
fejezett ki a fasizmus hazug művé-
szetével szemben, amelyben azonban 
erősek voltak a népies-romantikus 
vonások is. A neorealizmus a fasisz-
ta olasz film drapériavilágával he-
lyezte szembe a nyers valót, roman-
tikája az elnyomás és a háború ál-
tal megnyomorított tömegek vágya-
kozását fejezte ki. Mind eszmei, 
mind művészi tekintetben, sokban 
hasonlított a 30-as évek közepének 
magyar népieseihez s még mostani 
utótörténetében ds egész sor rökon 
vonást mutat ezzel az irányzattal. 
Igaz, a neorealizmus sohasem volt 
annyira ideológiai, mint a mi népie-
seink mozgalma, mégsem nehéz fel-
fedezni például -természetes- hősei-
ben az idealizált kisparaszt alakját 
(mindegyik egy-egy Balogh Jani, aki 
a maga tisztességes, de mégis köz-
napian szűk életszemléletével, ösz-

tönösségével — a népies romantika 
fényében —, mint egyetemes emberi 
eszmény jelenik meg, mint mércéje 
minden emberi és szellemi érték-
nek). Szemben a polgári világot apo-
logizáló művészettel, nagy fordulat 
a neorealizmus a nép világa felé. A 
szocializmus szempontjából azonban 
nem lehet hallgatni társadalom- és 
világszemléletének korlátairól. Min-
denekelőtt arról, • hogy a neorealiz-
mus sem ismerte fel: az imperiális-
ta társadalom viszonyai között csak 
az a hős lehe népi eszmény, aki, túl-
lépve a "'természetes-, a köznapi, 
vagyis ösztönös tapasztalatokon a 
maga teljes bonyolultságában meg-
érti a kor mozgató erőit, aki magas-
rendű osztályöntudatra tesz szert, 
másszóval: a tudatos hős, a forradal-
már. A népiek 'harmadik utas poli-
tikai koncepciójuk miatt nem talál-
hattak rá erre a hősre, a neorealis-
ták viszont azért nem, mert a fasiz-
mus üres és hazug absztrakcióival 
együtt elvetettek mindenféle eszmei 
fogantatású, tehát elvont eszményt, 
azt is, amely igaz. 

Olmi filmje most a 'két irányzat 
egy másik hasonlóságára vet fényt; 
a szociografikus 'hajlamokra. S ta-
lán az sem véletlen, 'hogy amivel a 
népiek kezdték — a szociográfia a 
neorealistáknál mint késői utórezgés 
tűnik fel. Hisz a háború utáni Olasz-
országban nem szorult tárgyszerűen-
tudományos bizonyításra a nép nyo-
mora és elesettsége; az uralkodó 
rendszer olyannyira meggyengült, a 
háború annyira feltárt mindent, hogy 
már senki sem palástolhatta a ténye-
ket. Ilyen viszonyok közepette nem 
volt szükséges az objektív dokumen-
táció bizonyító eszközeihez folyamod-
ni. (Horthy-Magyarországon erre na-
gyon is nagy szükség volt, hiszen a 
rendszer képes volt a lakosság elég 
jelentős rétegei előttt elleplezni a 
nagybirokon és a szegényparasztság 
között uralkodó nyomort: a népiek 
szociográfiái a felfedezés erejével 
hatottak a haladó közvélemény egy 
részére is.) Olaszországban ez a fel-



adat csak azután került előtérbe, 
hogy a (kapitalizmus 'konszolidáló-
dott és sikerrel rekonstruálta a ma-
ga facadeját. 

Olmi Jegyesei — ez érezhető a 
film minden részletében — a mai 
olasz állapotok apológiája ellen irá-
nyul, a gazdaságii csodáról szóló ten-
denciózus burzsoá propaganda ellen. 
Melyek ennek a porapagandának 
legfőbb szólamai? Az, hogy Olaszor-
szágban gyökerében megváltoztak a 
szociális viszonyok, a gazdagságnak 
a munkás is részese, az országban 
folyó nagyarányú építésnek haszon-
élvezője a nép is, főként Északon, de 
ma már egyre inkább Délen is. Olasz-
országban ez az utóbbi különösen 
fontos tétel, hisz a dél-olaszországi 
és a szicíliai nyomorvidók különösen 
sebezhető pontja a burzsoá jólét-
agitációnak. A film szüzséje nyilván 
azért ragadta meg a rendezőt, mert 
alkalmat nyújtott, hogy sorra vegye 
és sorjában megcáfolja a szépen 
hangzó szólamokat 

Az északi munkások állítólagos 
nagy jólétéről, csodálatosan boldog 
életéről szóló állításokkal Olmi már 
az expozícióban leszámol: egy tánc-
helyiségben vagyunk, Milánóban, af-
féle külvárosi tánciskolában; a ri-
deg, üres teremben a falak mellett 
kis asztalok, sehol semmi roman-
tikus homály; a közönség sem vala-
miféle twistelő aranyifjúság, hanem 
30—40 év közötti nehéz mozgású fér-
fiak és nők (még idősebbek is van-
nak köztük), akik vasárnap délután 
idejárnak, hogy valamivel elüssék 
az időt Szórakoznak? Az atmoszféra 
nyomott, inkább unalmas: igaz, a 
párok minden számnál felemelked-
nek, megfogják egymást, táncol-
nak . . . de mindez olyan gépies és 
üres; inkább kötelességnek látszik, 
mint örömnek... 

Itt Ismerkedünk meg a férfival és 
a lánnyal, a történet hőseivel. Raj-
tuk is ugyanaz a melankólia, amely-
nek az ő esetükben még sajátos szub-
jektív oka is van. Arról van szó, hogy 
a férfi — a szerény, szolid munkás 
prototípusa, hallgatag, egyszerű em-
ber, markáns, 6zép, de nem feltű-
nő vonásokkal — elvállalta, hogy 
hosszabb időre lemegy Délre, Szicí-
liába, egy nagy építkezésre. A lány 

— ugyancsak nem beszédes, zárkó-
zott egyéniség, akiből éppúgy hiány-
zik a kokettség, mint a férfiből a 
temperamentum, bár ő is rokonszen-
ves és csinos — nagyon nem örül 
a dolognak: mi lesz velük, jegyesek-
kel, ind lesz a házassággal, ha a fér-
fi ennyi időre elmegy? ö sem egé-
szen fiatal már s ilyen rendes, férj-
nek való embert nem találni min-
denhol . . . A férfinak persze vannak 
érvei: a (kiküldetés anyagi előnyök-
kel jár, s azt is meg kell becsülni, 
hogy a művezető éppen őrá gondolt, 
a jövője, a karrierje szempontjából 
nem mindegy az. De a lány aggoda-
lommal érzi, ami nyilván a férfi fe-
jében ís motoszkál: jólesne az em-
bernek egy kicsit kiszakadni a szür-
ke milánói hétköznapokból, egy ilyen 
utazás talán meghozná az életre szó-
ló kalandot i s . . . Persze, nem így 
történik; az út az ellenkezőjét hozza 
meg, azt a felismerést, hogy ha vala-
mi igazra, akkor ebben a világban 
éppemhogy csak ennek az egyszerű, 
kicsit szürke, de 'tisztességes lány-
nak a kezére számíthat. 

Olmi különös művészi eszközt te-
remtett, hogy ezt bebizonyítsa: a 
dramatizált szociográfiát. Műve nem 
dokumentumfilm, de nem is játék-
film a szó igazi értelmében. A két 
főszerepet nem színészek játsszák, 
hanem laikusok — a lány megsze-
mélyesítője nemrég még pénztáros-
nő volt egy milánói eszpresszóban, a 
férfié ma is munkás, ugyancsak Mi-
lánóban — a helyszínek és a sta-
tiszták teljesen "eredetiek*. Csak a 
történet konstruált, de ml is az a 
történet? Voltaképpen semmi, a lé-
nyeg Itt nem az, ami történik, ha-
nem ami van: Olmi arra törekszik, 
hogy a lehető legpontosabb társa-
dalomrajzot adja s imivei nem kö-
zölhet statisztikát s nem használhat-
ja az írásbeli szociográfia más esz-
közeit sem, rpaximálisan vissza kell 
tartani az egyedi cselekményt, hogy 
annál inkább szembetűnjenek az át-
lagos körülmények, a jellemző álla-
potok. Annyi bizonyos, páratlan hi-
telt tud produkálni: minden kocká-
jánál érezzük, igen, így, pontosan 
így kellett, hogy legyen. A megérke-
zés a repülőtérre, az út az üzemig, 
az első beszélgetés a helybeli sofőr-
rel, a beszállásolás a vállalat gyö-

? 



Jelenet Olmi f i lmjéből 

nyörű új vendégházába, amelyben a 
munkással már az első pillanatban 
nagy udvariasan közlik, keréssen 
majd magénak valami albérleti szo-
bát, mert itt nem maradhat, csak 
mérnököket szállásolnak el hosszabb 
időre. Aztán az első eslte, amikor el-
indul kószálni s betér egy helyiség-
be, amelynek homlokzatán nagy be-
tűk csábítóan hirdetik: bór; odabent 
pedig nincs más, csak egy álmos 
pénztáros néni, aki éppen kasszát 
csinál, meg egy kis pincérfiú, aki 
már rohan haza, mert letelt az ide-
je. (Ez hát a kaland ...) A hasonló 
jelenetek sarából tevődik össze az 
egész film: az első munkanap, az al-
bérleti szoba keresés, az ismerkedés 
a déliekkel, akik egyáltalán nem lát-
szanak boldognak, mert iparosították 
őket — mind megannyi válasz a hi-
vatalos hírverésre, mert minden kép, 
minden kocka precízen a társadal-
mi átlagot jelzi. Az albérleti szoba 
keresés szinte statisztikai pontosság-
gal jellemzi a lakásviszonyokat, az 

üzemi baleset jelenete a tanulatlan 
déli munkások magas balesetszáza-
lékára enged következtetni . . . S így 
van a többi kérdéssel is: itt nem 
egyedi emberekről, hanem az arit-
metikai átlagról van szó, a lényeg a 
szociográfia. Mindez sajátos és nem 
könnyű rendezői feladatat jelent: a 
film hitele azon áll és bukik, sfke-
rül-e a nézővel elismertetni mind-
egyik jelenet általános érvényét. Meg 
kell hagyni, Olmi érti ennek a mód-
ját: már a két főszereplő kiválasz-
tása is rendkívül biztos szemre és a 
koncepció tudatosságára vall. De ki-
tűnőek a dialógusok is: egyenes el-
lentétei a cinéma vérité dialógusai-
nak, semmi sem esetleges, semmi 
sem véletlen, minden szónak száz-
szoros érvénye van, akárcsak a hely-
színeknek, a ridegül modern gyár-
épületeknek és a fülledt, zsúfolt 
munkáslakásoknak. 

A film háromnegyed részét volta-
képpen ez a miliőrajz tölti ki, csak 
a végén mozdul meg egy 'kicsinykét 



a cselekmény, Igaz, akkor is csak egy 
idill erejéig. A férfi és a lány ugyan-
is újra elkezdenek levelezni, telefo-
non is beszőnek egymással, amiből 
kiderül, hogy a kényszerű távollét 
ellenére is szeretik egymást s hama-
rosan egybe is kelnek majd. (Ez a 
mozzanat is a népiekre emlékeztet. 
Veres Péternek a múltról szóló írá-
saiban bújnak így össze a párok, 
ahogy OlmináJ: egy ellenséges, em-
bertelen és mit sem ígérő világban 
ez az egyetlen menedék: a hűséges 
szerelem.) 

S miért állíthatjuk mégis, hogy ez 
a film nem neorealista film? (Ha. 
csak nem nevezzük a Dolce-vitát és 
a Germi komédiáját is neorealásiá-
nak, ahogy a Filmvilág legutóbbi 
számának egyik cikke állítja.) Azért 
nem, mert a raeorealizmus nagy mű-
veinek lényege és közös mondani-
valója a nép szolidaritása, felelős-
ségtudata egymás iránt, az összetar-
tozás. Olrni filmje nemcsak nem mu-
tatja ezt meg,' de egyenesen tagad-
ja: az ő munkása ugyanolyan magá-
nyos, mint Fellini Dolce vitájának 
hőse, még ha párosan is az. Ami 
megragadja a nézőt a Jegyesekben, 
az — túl a szociográfiai hitélen — 
ennek a magányosságnak az érzékel-
tetése. Vajon azt jelenti ez, hogy Ol-
rni nem igaz dolgot hangsúlyoz, hogy 
semmi alapja nincs annak, amit 
filmjével bizonyít, vagyis annak, 
hogy a Fellini-féle értelmiségiek 
magányhangulata megjelenik a 
munkások között is? Nem, szó sincs 
róla, a Jegyesekben a konjunktúra 
idejében elkispolgáriasodott munkás 
sorsa tükröződik, az a világ, amely-
ben az élv, a -kaparj kurta, neked 
is lesz-, amelyben nincs szolidari-
tás, sőt, kapcsolat sincs az egyszerű 
emberek között. Csakhogy Olmi a 
szociográfia minden részlethitelessé-
ge ellenére, itt eltorzítja a képet: az 
értelmiség életérzését vetíti ki a 
munkásosztály és a parasztság egé-
szére. Filmje persze így is tiltakozás, 
így is kritika — különösen érzékle-
tesen jelenik meg nála az ellentmon-
dás a grandiózus létesítmények, a 
nagy kollektív alkotások és az egyén 
egyedülléte, társtalansága között — 
ám ez az egyedüllét csak relatívan 
igaz, így, abszolutizálva, mint az élet 
legfőbb törvénye, már hamis, külö-
nösen, ami a munkásokat illeti. Szük-

ségtelen, gondolom, erre tárgyszerű 
bizonyítékokat felsorolni: minden 
újságolvasó ember előtt ismeretesek 
az olasz politikai élet tényei — a 
nagy sztrájkharcoktól a választáso-
kig. Ha a szolidaritás nem is való-
sult meg azon az ösztönös módon, 
amelyen a neorealisták annakidején 
elképzelték, há a 'konjunktúrának si-
került is szétrombolni a -természe-
tes- kapcsolatokat, a népi mozgal-
mak fejlődése nem állt meg, nap 
mint nap erősödik és szélésedik az 
újfajta, a tudatos szolidaritás. Alig 
van kapitalista ország Nyugat-Euró-
pában, amely ezt szemléletesebben 
bizonyítaná, minit éppen Olaszország. 

Olmi — akárcsak annakidején a 
népiek — bennereked szociográfiá-
jának metafizikájában, csak az ál-
lapotokat érzékeli, de nem látja a 
folyamatot, a tömegek radikalizáló-
dását, mozgását. A metafizikus tár-
sada'.omszemlélet persze visszahat a 
művészi eszközökre is, s vontakép-
pen ez a forrása annak, hogy a film, 
minden realista részlet mellett, a vé-
gén elabsztrahálódik. Valamelyik 
nyugati kritika Antonionit emleget-
te a Jegyesekkel kapcsolatban; első 
hallásra ez szinte képtelenségnek tű-
nik, hisz Anitonioni a kisiklott bur-
zsoáziát ábrázolja, messze elkerülve 
minden konkrét, szociális analízist. 
De mire Olmi művének a végére 
érünk, már nem is lepődünk meg 
az analógián a pangás atmoszférája 
olyannyira eluralkodik, hogy lassan-
lassan mindent elborít, a tűéies tár-
sadalomrajz, a precíz szociográfiai 
analízis fokról-fokra eltűnik a kiút-
talanság filozófiájának felhői mö-
gött 

Mostanában a mi filmjeinkben is 
találkozni megoldhatatlan dilem-
mákkai, amelyeknek az az oka, hogy 
az alkotók egymást kizáró koncep-
ciók összevegyítésével próbálkoztak. 
Olmi kísérlete hasonló tanulságokat 
szolgáltat: a társadalmi folyamatok 
eleven dialektikája nem szorítható 
a metafizikus szemléiét Prokrusz-
tesz-ágyába. Akár az oxasz munká-
sokról van szó, akár a magyar nép 
életéről. 

RÉNYI PÉTER 



A III. MOSZKVAI FILMFESZTIVÁL 
A moszkvai filmfesz-

tivál ezúttal talán még 
az előző évek fesztivál-
jainál is több tartalom-
mal telik meg; erre mu-
tatnak már a fesztivál 
élső napjai is. A Moszk-
va Szálló bejárata előtt 
egyre növekvő, türelme-
sen várakozó, kíváncsi 
tömeg lelkes tapsa és 
éljenzése nemcsak a 
nagy sztároknak; Lea 
Massarinak, Tony Cur-
tisnak, Susan Strass-
bergnek szól, hanem a 
kevésbé ismert, feszti-
válon italán először részt-
vevő színes bőrű színé-
szeiknek is. Nem véletle-
nül történt, hogy a 
Kreml fényárban úszó 
hatezer személyes kong-
resszusi üvegpalatájóban 
a megnyitón az egyen-
ként bemutatkozó zsűri-
tagok között éppen az 
amerikai Stanley Kra-
mer, a francia Jean Ma-
rais, a holland Joris 
Ivens, és természetesen 
a szovjet Grigorij Csuh-
raj, a zsűri elnöke kap-
ták a legtöbb tapsot. 
Gondolom, nemcsak a 
művészeket, hanem né-
pük baráti követeit ün-
nepelték személyükben. 
Ebben az évben ötvenöt 
ország küldöttei versen-
genek — ahogy Hruscsov 
írta a fesztiválhoz kül-
dött üzenetében — -a 
világ filmművészeinek 
legdemokratikusabb fó-
rumán- . . . 

Ugyanilyen .baráti, 
nyílt, őszinte érdeklő-
dés mutatkozik meg a 
vendégek részérő] is. Az 
örökké mosolygó, vörö-
sesszőke, mulatságos 
fintorokat vágó Danny 
Kaye, a "Kopogd le a 
fán- népszerű főszerep-
lője a Szputnyiknak, a 

fesztivál naponta megje-
lenő lapjának adott nyi-
latkozatában kijelentette, 
boldog, hogy itt lehet, 
nagyon kíváncsi á szov-
jet filmekre, még kíván-
csibb a szovjet gyere-
kekre. Külön kedves 
pantomim-műsort készí-
tett a mulattatásukra. 
Az amerikai Stanley 
Kramer, a "Megbilin-
cseltek- rendezője, a 
"West Side Story- ver-
senyen kívüli bemuta-
tóján azt mondta; ez a 
film a mi önkritikánk. 
(Mint ismeretes a Puertó 
Rico-i bevándoroltak és 
az amerikai fiatalok 
közti, mesterségesen szí-
tott, ellentétekről és 
egyes New York-i utat 
vesztett fiatalokról szól 
a film.) 

A fesztivál elsőnek 
bemutatott filmje Vik-
tor . Komisszsarzsevszkij 
alkotása: "Bemutatjuk 
Balujevet-, Kozsevnyi-
kov regényének drámai 
változata. Komisszar-
zsevszkij és Iván Pere-
verzev, aki a film mér-
nök-hősét alakítja, for-
gatás közben hónapokat 
töltött a gázvezetéket 
szerelő munkások kö-
zött, tanulmányozta a 

környezetet. Sajnjos, 
azonban a környezet hi-
telessége nem pótolhatja 
a konfliktus hitelességét. 
Bármilyen elhitető erő-
vel játszik Pereverzev, a 
figura túlzott tökéletes-
ségét nehéz elfogadnunk. 
A körültötte felvillan-
tott sorsok és problé-
mák szinte mindegyike 
elegendő volna, egy-egy 
filmre, így összezsúfolva 
azonban — úgy érezzük 
— sok ds, kevés is. A 
Pravda kritikusa egyéb-
ként ugyancsak azt ve-
tette a film alkotóinak 
szemére, hogy nem ma-
radtak meg a regény 
vonalán. Pereverzev ta-
lán egy kicsit mentege-
tőzve mondta; "Régóta 
vágytam rá, hogy olyan 
embert alakítsakt aki jó 
másokhoz, és ez a jóság 
boldoggá, harmónikus-
sá teszi életét.-

A másik bemutatott 
film az olasz Nannl Loy 
"Nápoly négy, napja-
volt (forgatókönyvét a 
"Róma, nyílt város-
írója, Amidéi írta). A 
film a nyugatnémetek 
tiltakozása miatt 
Cannes-ban nem juthai-
tott a közönség elé, 
Moszkvában már a 



Jelenet a "Párizs rejtelmei* 
című francia filmből 

— vidáman karikázik 
egy német katonával, 
aki már nem ellenség... 
Megáll egy kútnál, arcát 
megmosni. Ezalatt fel-
tűnnek az utca végén a 
német harckocsik, s az 
imént még barát német, 
fegyverét az olaszra sze-
gezi. A fiú nevetve vi-
zet förcsköl a katona 
arcába, akinek a tekin-
tete durva, embertelen, 
és pisztolyának csöve 
fenyegetően mered visz-
sza. És már viszik is, 
kezét hátul összekötve, 
a kivégző osztag elé. A 
német ezredes a nápo-
lyiakat térdre parancsol-
ja. Ez sem elég. Tap-
solniuk kell. És a zoko-
gó, reszkető asszo-
nyok és férfiak, a 
rájuk szegezett fegy-
verek előtt összeütik a 
tenyerüket. A fiú nem 
tud hős lenni, sírva fa-
kad, mielőtt holtan le-
zuhan. A film az ember-
ség és a hősiesség, a 
gyengeség és az erény 

megnyitó napján bemu- vert. Különösen meg- megrázó- jeleneteinek 
tatásra került — igaz, ragadó a film kezdete, sora; melyek gyakran 
versenyen kívül. Mégis A nápolyiak azt hiszik: humorban oldódnak fel. 
megindító és szimboli- béke van. Jean Sorel — A finnek fesztivál-
kus jelentőségű esemény fiatal olasz fiút alakit filmje, Mikko Niskanen 
volt bemutatása a hu-
manizmus, a béke és a 
barátság jelszavait hir-
dető fesztiválon. A film 
hősei: nápolyi emberek, 
akik félelmükben, két-
ségbeesésükben 1943 
szeptemberében fegyvert 
ragadnak a német meg-
szállók ellen. Nem hő-
sök —, egyszerű, hét-
köznapi emberek, akik 
élni szeretnének, és be-
hunyják a szemüket, 
amikor elsütik a fegy-

»Szép kis család- című dán 
fUmkomédla 



Natalie wood és Richard 
Beymer, a "West Side Story-

főszereplői 

alkotása "A kölykök-" 
(legutóbb "Serdülők-
címmel foglalkoztunk 
vele egyik cikkünkben), —. 
ugyancsak a második -
világháborúból meríti 
témáját, — meglehető-
sen kevés sikerrel. A 
német csapatokat egy 
finn városka fiatalsága 
először örömmel üdvöz-
li, de mikor már nem 
vidám turisták többé, 
hanem megszállókként 
viselkednek, mély kese-
rűség marad a fiatalok 
lelkében. 

Sok szempontból ér-
dekes az iráni film: "A 
reménység partja-", bár 
meseszövése a keleti 
fantáziára jellemzően 
bonyolult, olykor naiv. 
Rendezője Siamek Yas-
sarni egyben a film író-
ja is. Nem fukarkodott 
képzeletével, van a film-
ben hűséges és megcsalt 
szerelem, megértő és el-
lenséges szülő, osztály-
harc és összebékülés. 
Mindennek ellenére ta- nészek kitűnő játéka legalább annyira nosz-
lán a szép, eredeti kör- miatt van a filmnek talgikus a századfordu-
nyezet, a tenger, az er- hangadata, lírája. ló egy előkelő családjá-
dő, a remekül fotózott Kedvesen semmitmon- nak bolondos életét fel-
öreg halászok és a szí- dó, enyhén szatirikus, idéző dán film, a "Szép 



-Orosz csoda,. — a Thorn-
dlke házaspár f i lmje 

kis család*, Erik Bal-
ling alkotása. 

Enmyi volt a fesztivál 
első napján. Itt bármi-
félét jósolni még a hí-
res pesti jósoknak is 
nehéz volna, mindennek 

A román versenyfi lm: -Lupény 29* 

a kezdetén vagyunk. A 
Moszkva Szálló előtti 
lovarda-téren most ra-
gasztják ki a részt ve-
vő filmek plakátjait, 
Magyarországot Rényi 
Tamás: -Legenda a vo-
natom* Palásthy 
György: -Meztelen dip-
lomata*, Kovács And-
rás: -Az isten őszi csil-
laga* játékfilmje és 
Kollányi Ágoston az 
-Ének a vasról* című 

kisfilmje képviseli, az 
utóbbi három, verse-
nyen kívül. Nagy vára-
kozás előzi meg Fellini 
máris híres filmjét, a 
-Nyolc és fél*-t, amely 
csak a második hót kö-
zepén kerül bemutatás-
ra. Az amerikaiak fesz-
tivál-filmje a -Nagy 
menekülés* John Stru-
ges alkotása, itt kerül 
először közönség elé. 
Versenyen kívül már 

Erwtn Geschonneck (középen) a -Farkasok közt védtelen* című NDK-f i lm főszerepében 



bemutatták a -West 
Side Story-x-t, és az 
••Egyesek forrón szere-
tik—et. A jövő héten 
pedig a kopogd le a 
fán-x-t, a -Ben Hur-x-t, 
Stanley Kramer nagy-
sikerű filmjét, a >»Nürn-
bergi per-x-t, Spencer 
Tracyval. Az NDK ver-
seny-filmjét: a "-Farka-
sok közt védtelen—t. 

Prank Beyer rendezte. 
Többször is levetítik a 
Lenin-díjas Thorndike 
házaspár filmjét, az 
•Orosz csodá—t. Ez a 
több, mint kétórás do-
kumentumfilm joggal 
érdemelte ki a világsaj-
tó dicséretét. Egyedül-
álló a maga nemében. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

Jelenet a "Húszévesek sze-
relme- című f i lm francia 
epizódjából, melyet Truffaut 

rendezett 

John Struges amerikai rendezd (balról) a "Nagy mene-
külés- forgatása közben 

Sandra Mllo és MarceUo Mastrolannl a -Nyo lc és f é l -
címü Felltnl-fllmben 



BÍRÓSÁG! ÜGY 
Mint egy detektív történet úgy 

kezdődik a szovjet filmgyártás most 
bemutatásra kerülő alkotása: a "Bí-
rósági ügy*. Három vadász — egy 
hivatásos és két műkedvelő — haj-
szolnak egy veszedelmes, a kolhoz 
állományát pusztító medvét. Már ép-

' pen csővégre kerül, amikor a vezető 
elkiáltja magát: Ne lőjjetek! A fi-
gyelmeztetés azonban későn érke-
zik. Két fegyver eldördül, az egyik 
a medve, a másik egy arra járó fia-
talember életét oltja k i . . . Gondat-
lanságból elkövetett emberölés. Tár-
gyilag azonban már nem rekonst-
ruálható, hogy ki követte el, kinek 
a golyója érte a medvét, és kié a 
fiút. A kérdés: ki ellen emeljenek 
vádat, a két vadász közül? 

Az expozíció tehát — mint lát-
juk — egy szabályos nyomozási tör-
ténetet ígér, de ez a film semmitől 
sem áll távolabb, mint a szokvá-
nyos bűnügyi filmektől. Sőt, éppen 
ellenkezőleg. Sorra megtagadja 
mindazokat a rekvizitumokat, ame-
lyek nélkülözhetetlen kellékei az 
ilyen jellegű történeteknek: a né-
zők hamar megtudják az igazságot, 
s maga a végeredmény, amely a bí-
róság ítéletében fogamzódik meg, 
voltaképpen nem oldja meg a rej-
tély gordiusi csomóját, hanem ketté-
vágja. A bíróság ítélete ugyanis ahe-

lyett, hogy kiderítené a "tettest*, 
visszavonja a vádat, és jazzal az 
indoklással, hogy túl későn hangzott 
el a figyelmeztetés, a gondatlanság-
ból okozott emberölést véletlen sze-
rencsétlenségnek minősíti. 

Valóban, ha a szokásos detektív-
történetek logikája szempontjából 
tekintjük ezt a filmet, se túlságosan 
érdekesnek, se túlságosan megala-
pozottnak nem mondhatjuk. Hiszen 
a probléma onnan ered, hogy a med-
vébe fúródott golyót az első hely-
színi szemle alkalmából kiszállt or-
vosnőnek nem sikerült megtalálni. 
Később azonban Tyetyerin, a va-
dász a medvebőr lenyúzásakor meg-
találja, kigömbölyíti, és megállapít-
ja, hogy nem Dudirovnak, a tröszt-
igazgatónak a golyója, érte a med-
vét — mint eredetileg feltételez-
ték —, hanem Mityaginnefc, a vadá-
szat harmadik részvevőjének, aki a 
nyomozó hatóságok — logikusnak 
látszó feltevése alapján — a fiút 
sebezte halálra. A nyomozást vezető 
vizsgálóbíró azonban — ugyancsak 
logikusnak elfogadható megfontolá-
sok alapján — arra a meggyőződés-
re jut, hogy a vadász, Mityagin, régi 
szomszédja megmentése érdekében 
hamisította ezt a bizonyítékot. 

Detektív-történetnek bizony meg-
lehetősen gyönge problémát ad fel ez 



a helyzet, hiszen a másik, a fiú tes-
tébe fúródó golyó — amelyről szó 
sem esik — megoldaná ezt a prob-
lémát. A film alkotói azonban nem 
bűnügyi filmet, kalandfilmet szán-
dékoztak készíteni. Más műfajhoz 
áll közel ez a film, más hagyomá-
nyokhoz kapcsolódik: a vadász-tör-
ténetekben bővelkedő klasszikus 
orosz irodalom — Turgenyev, Cse-
hov, Kuprin — hangulatát és at-
moszféráját Idézi fel és realizmusa 
mindenekelőtt a lélekrajz, a pszicho-
lógia oldaláról jelentkezik, s nem 
a külsőleges, a tárgyi hitelesség ol-
daláról. Nem azt vizsgálja, s nem az 
érdekli elsősorban, hogy ki követte 
el a "bűnt- — amelyről p végén 
maga is megmondja, hogy nem volt 
bűntett —, hanem azt a társadalmi 
mechanizmust elemzi, amely a vá-
dat emelésben spontánul megnyilat-
kozik. Azt a személyi kultusz évei-
ben kialakult, s az egész emberi tör-
ténelem által előkészített gyakorla-
tot teszi bírálat tárgyává, amely két-
féle igazsággal méri a »nagy«- és a 
"kis«-embereket, a közösségi érde-
kekre való, jóhiszeműségben is ha-
mis hivatkozással leplezve, és indo-
kolva azt. 

A film szépsége és ereje ugyanis 
éppen abban rejlik, hogy nincse-
nek is rosszhiszemű, "negatív- hősei. 
A maga módján mindenki az igazsá-
got keresi, senki sem akar kibújni a 
felelősség alól. Amikor Mityaginnal 
közlik, hogy őt vádolják, összetörten 
motyogja maga elé: szörnyű szeren-
csétlenség — de nem hárítja el magá-
ról a gyanút. S amikor Tyetyerin a 
golyóval felkeresi Dudirovot, bár az 
igazgató első ösztönös gesztusa az 
elutasítás, a tiltakozás — végül ő is 
szembenéz ezzel a lehetőséggel. Sőt 
ő az, aki nem ad hitelt a megfélem-
lített, kiábrándult és megalázott.öreg 
vadász gyanús pálfordulásának, 
amellyel elismeri a vizsgálóbíró 
vádját. A nyomozóközegek is a ha-
sonló ügyek tapasztalatai alapján 
formálják meg Tyetyerint lelkiisme-
reti válságba kergető feltevésüket. 
Nem gondolnak ők arra tudatosan, 
hogy a társadalmilag jelentősebb 
ember mellé állnak, hiszen logikus 
alapja van feltevésüknek. S mégis, 
és éppen ezért mutat rá a film olyan 

jelenségre, amely társadalmi reflex-
szé rögződve él az emberekben, s 
bár — ez is világosan kiderül a film-
ből — már túlhaladott, idejétmúlt je-
lenség, de mint a múlt csökevénye 
még jelen van. 

Vlagyimir Szkujbin és Ajda Mara-
szarova, a film rendezői arra töre-
kedtek, hogy az egyes figurák belső 
igazságát mutassák meg mindenek-
előtt. Munkájuk főérdeme a lélek-
tani realizmusban rejlik, s ez már 
a színészek kiválasztásában is meg-
nyilvánul. Tyetyerin és Dudirov 
alakjában olyan kiváló és közismert 
színészeket láthatunk, mint Nyiko-
láj Krjucskov, és Oleg Zsakov, a 
szovjet film nagy "öregei-. Különö-
sen Krjucskov nyújtott kiemelke-
dően szép alakítást Tyetyerin, az 
öreg vadász szerepében. A legna-
gyobbak eszköztelenségével állítja 
elénk az egyszerű, becsületben meg-
őszült öreg vadász egytömbből kifa-
ragott alakját. Megrendülése, kiáb-
rándulása, amelyet e kétféle igazság 
és vélt tehetetlensége vált ki belőle, 
— majd végső magábaroskadása, 
amikor Dudirov önzetlen igazságsze-
retetétől kishitűsége megkapja kriti-
káját — olyan színészi teljesítmény, 
amelynek döntő része van e film si-
kerében. Méltó társa Oleg Zsakov, a 
trösztigazgató alakítója, emberi ví-
vódásával, melynek során eljut 
odáig, hogy önmagát vádolja a gyil-
kossággal. Mityagin alakítója Kol-
cov, hiszékeny, jóindulatú, (kissé te-
hetetlen embert állít elénk a falusi 
felcser figurájában. 

Boganov operatőri (munkája, kü-
lönösen a vadász-jelenetek, az orosz 
erdő, a tajga szép fényképezésével 
emelkedik ki, amelyben talán jog-
gal fedezzük fel Urusevszkij ihleté-
sét. Loksin zenéje meglehetősen alá-
rendelt szerepet tölt be a filmben. 

összegezve: olyan filmet láthat-
tunk, amely az orosz realizmus leg-
jobb hagyományait a mai élettel és 
problematikájával kapcsolatban ér-
vényesíti, s amely példát szolgáltat 
arra, hogy ábrázolható reálisan mai 
konfliktus, úgy, hogy sem a fejlődés 
előremutató perspektívája, sem a va-
lóságos összeütközés a visszahúzó 
erőkkel, a múlt beidegzett szemlé-
letével ne hiányozzék belőle. 

GYERTYÁN ERVIN' 



Adalék a stílusvitához 
Fáradt arcú filmessel találkoztam 

nemrégiben. — Beteg vagy? — kér-
deztem. — Áh, dehogy. Csak haj-
nalig vitáztunk a klubban. Élesen, 
nagy ki borulás okkal... — Némi 
lelkiismeretfurdalásam támadt, hisz 
alig pár hónapja írtam le a követ-
kező sorokat: "Alkotók és nézők 
egyaránt tudják, hogy másféle film-
re van szükségünk. Érezhetően nő 
a felelősség az egyik, a várakozás 
a másik oldalon. És ehhez képest 
túl nagy a csönd.* — Miről vitáz-
tatok? — kérdeztem. — Az új pré-
mium-rendeletről. 

No, persze, beszélni kell erről is. 
De a csöndet megtömi, s méghozzá 
következetesen, az alkotás esztétikai 
problémádért kellene. Igaz, van már 
néhány filmművészünk, aki látja, 
hogy izgalmasnak vélt tapasztalatali, 
a magyar film során érzett gondjai 
igénylik a nyilvánosságot, a vita-
partnereket. Cikkeik méltán kel-
tenek érdeklődést. A többség azon-
ban még mindig inkább. csak a ri-
porter jól-rosszul fogalmazott kér-
déseire felel s akkor is főleg a film 
témájáról, szereplőiről, technikai. 
problémáiról. Ha belenézünk a kül-
földi filmlapokba, nagy rendezők 
cikkeivel találkozunk. Hogy érnek 
rá irnl olyan filmek alkotása mel-
lett, mint a "Dolce vita*, "-Négyszáz 
csapás*, "Embert sors*, "Kopár 
sziget*? — kérdezhetné valaki De 
Itt nem ráérésről, hanem egészen 
másról van szó: e filmekhez szinte 
alapozó munkaként járult a művészi 
elképzelések szabatos kifejtése. A 
hangosan gondolkodás, az elv és 
gyakorlat polemikus megvédése, 
amennyiben rendszeres gyakorlattá 
válik, sokat használna a mi film-
gyártásunkban is. 

Ellenünk vethetik persze, hogy 
a fllmújságírók esztétikai munkál-
kodása sem hibátlan: Hogy nem tu-
dunk mindig lépést tartani a külön-
böző irányzatok reprezentánsaival, 
de még a sajtóvisszhangjukkal sem, 
hogy olykor "azt hallottuk*-alapon 
vesszük tudomásul a különböző mű-
vészi kísérleteket. Ebben sok az 

ÍZ 

igazság. Annak ellenére, hogy meg-
nőttek a lehetőségeink, még mindig 
szűk a kritikusi, távlat, kevés az 
összehasonlítási alap. És még tovább 
szűkül akkor, ha azt akarjuk, hogy 
a széles olvasóközönség iSi 'követni 
tudja okfejtéseinket A filmrovatok 
többsége beéri a kritika megjelente-
tésével, és nem vállalkozik arra, 
hogy esetleges újabb "írásokban a si-
ker vagy a bukás mélyebb okait ke-
resse, akár az alkotó előző filmjei-
vel, addigi pályájával való össze-
vetésben is, s hogy adott esetben le-
vonja az egész magyar filmművé-
szetre vonatkozó következtetéseket. 
Nem utasítom tehát vissza az el-
marasztalást sőt meg is tetézem, 
de hadd utaljak arra azért, hogy 
mégiscsak örvendetesen szaporod-
nak a filmsajtóban az értékes film-
esztétikai megnyilvánulások. Van-
nak gazdag bizonyító anyagú, hasz-
nos célkitűzésű viták Is, ezek azon-
ban egyelőre még sokszor nincsenek 
tekintettel a művészi hatás bonyo-
lult összetevőire, leegyszerűsítillt 
ideológiai tételekkel pótolják az 
esztétikai kritériumokat. _ Remélem, 
nem értenek félre, ha azt mondom: 
túlságosan eszmei, elvont, síkon mo-
zognak olykor ezek a viták. 

Töhb számon át folyt a Filmvilág-
ban egy úgynevezett stflusvita. Min-
dig Igaza volt sok mindenben annak 
a félnek, aki éppen megszólalt, és 
közben valahogy eljelentókitelenedett 
H probléma, amely pedig rendkívül 
fontos és érdekes. Miről van szó? 
Arról, hogy egészségesen, a modem 
filmművészet minden eredményét, 
jól felhasználva, a filmművészet él-
vonalában haladva fejlődjék-e szo-
cialista filmgyártásunk, vagy mond-
jon le önként ezekről az eredmé-
nyekről, csak azért, mert tévesen 
értelmezünk, túlhajtunk .bizonyos 
elvi-politikai meggondolásokat? Ter-
mészetesen nem a formalista irány-
zatok átvételéről van szó, hanem a 
mondanivalóval szorosan össze nem 
függő formai, _ stílusbeli jegyekről, 
egy művészeti ág nyelvkincséről, 
értékes műhelytátkairól. A prob-



léma, mely az -Oldás és kötés* kap-
csán fölmerült, általánosítva így fo-
galmazható; kifejezhető-e a szocia-
lista mondanivaló olyan képi esz-
közökkel, amelyeket más jellegű 
tartalomhoz egyes nyugati rendezők 
rhár sikeresen felhasználtak? Más 
szavakkal: vajon annyira hozzá-
nőtt-é egy-egy sokra ér,tékáit ren-
dezői stílus az általa megelevenített 
mondanivalóihoz, hogy kizárólag 
csak annak az elmondására használ-
ható? Azt hiszem, nagyon sokan 
nem tudunk ezzel egyetérteni. 

A film modern nyelvezete nem 
kapitalista tulajdon, S ha a sema-
tizmus korszaka annyira vissza-
vetette filmművészetünket, hogy 
annak még ma is érezzük a nyomait, 
-az ideológiában nincs békés egy-
más mellett élés* logikus és ter-
mészetes elve nem lehet érv ahhoz, 
hogy szentesítsük az elmaradást. 
Ellenkezőleg: nekünk azt kell be-
bizonyítanunk, hogy a magasrendű 
kifejezési eszközök épben a maga-
sabb rendű tartalom szolgálatában 
válnak még értékesebbé. Nem állí-
tom, hogy Antonlcmi, Truffaut, 
Wajda, vagy Fedliná modorában kell 
magyar filmet csinálni. De ha a rá-
juk emlékeztető hangulati erővel, 
a náluk már látott stíluselemekkel 
valaki nálunk filmet készít, attól 
még lehet a mondanivalója haladó, 
sőt, szocialista is. Mindez magán a 
mondanivalón múlik, az alkotó él-
ményanyagán, tudatosságán és tehet-
ségén. Mint ahogy a stílusok közötti • 
különbség sem jár együtt feltétlenül 
tartalmi különbséggel. Van erre egy 
kitűnő példánk az éppen futó mozi-
műsorból. Az -Előzés* című olasz 
film, amely akár véletlen adaléknak 
is vehető a stílusvitához. 

Két embertípust és ezzel együtt 
két életfelfogást, mondhatnám, élet-
gyakorlatot ábrázol ez a film. Lé-
nyeges ismertetőjeleik, a viveur-
ség és a fédszegség, az erőszakos 
nagyvonalúság és a szerény gyámol-
talanság, amelyek egymás mellett 
még kiáltóbban különböznek, nem 
csupán a kapitalizmusban és még 
kevésbé csak az olasz kapitalizmus-
ban találhatók. Itt ráadásul a téma 
sem tipikusan olasz. Sőt, kísértetie-
sen hasonlít egy jó néhány évvel 

ezelőtt készített új hullámos francia 
filmre, Chabrol nálunk be nem mu-
tatott leghíresebb alkotására, az 
-Unokatestvék*-re. Ott ia arról volt 
szó, hogy a rámenős, az élet minden 
diarabját magának követelő, sikeres 
fickó maga mellé veszi a szinte min-
denben ellenpólus másikat, az anyá-
san nevelt, szépség-eszményekben 
hivő, illúziókkal és naivitásokkal 
teld diákot, hogy legyen, aki bámul-
ja, irigyelje, utánozza. Aki tehát 
megerősítse egyre lankadóbb hité-
ben, hogy jó az, amit csinál. Mert 
abban is nagyon egyezik a két film, 
hogy a hihetetlen vitalitású hős 
{akit az ~Unokatestvérek*-ben Jean-
Claude Brialy, itt Vittorio Gassmann 
alakít), valójában nem boldog, és 
rután-mutatványaival élete üressé-
gét, a magáramaradástól való félel-
mét leplezi. A végén aztán mindket-
ten elpusztítják társukat — ott egy 
megtÖLtetlennék hiitt pisztoly elsüté-
sével, Itt egy előzés közbeni autó- • 
balesettel — és megrendülten állnak 
áldozatuk teteme fölött. 

Több mtot véletlen hasonlóság, 
mondhatnák ezután azok, akik nem 
láttáfc mindkét filmet. Dini Risi 
filmjétől, az -Előzés*-től ennek elle-
nére sem tagadnám meg a jelzőt, 
hogy: eredéti. Nem is valamiféle le-
leplezés céljából utaltam enre a ha-
sonlóságra. Ellenkezőleg. Azt szeret-
ném bizonyítani vele, hogy az erő-
teljes tehetség miként tudja a már 
egyszer feldolgozott témát, és vele 
az új hullám és a cinéma vertté jel-
legzetes ismérveit is megújítani. Es 
tovább menve, a vita lényegét érint-
ve, azt is bizonyítani szeretném vele, 
hogy a stílus nem feltétlenül egy-
egy témakör, mondanivaló, világ-
nézet kizárólagos tartozéka. 

Vajon véletlen-e, hogy valahány-
szor egy-egy nemzet, vagy művészi 
iskola, esetleg egyén filmstílusáról 
beszélünk, majd mindig formai je-
gyekre gondolunk? Beszédes csend-
re, finom mimikára a francia film-
nél, nagy gesztusokra, harsányságra 
az olasznál. Megtalálhatjuk ezeket 
a jellegzetességeket, ha tetszik, eb-
ben a két filmben is. De csak mint 
alapszövetet, amelyre gazdag külöh-
böáésben szőtték rá egyéniségüket 
az alkotók. 



A tartalom megteremti a neki 
szükséges formát — ebből a helyes 
alapelvből indulnak ki egyesek, de 
aztán túlságosan is leegyszerűsített 
következtetésre jutnak. Valami ilyes-
mire: a nyugati életuntság, céltalan-
ság, dekadencia néhány rendezőnél 
igen érdekes, jellegzetes stílusban 
jutott kifejezésre, ez a stílus sokunk-
nak tetszik, a mondanivaló kevésbé. 
De hiába, ezt a stílust ez a tartalom 
teremtette meg, annak számára van 
lefoglalva, ezzel a stílussal tehát 
mást kifejezni nem' lehet. És ha azt 
látják, hogy egy-két magyar film-
rendező is megpróbál hasonló stílus-
ban elmondani valami hazai élmény-
anyagot és nem egészen sikeresen 
mondja el, azt a következtetést von-
ják le, hogy lám, a modern stílus-
elemeik általában összeegyeztethetet-
lenek a mi szocialista tematikánk-
kal. Ahelyett, hogy ott keresnék az 
ellentmondást, ahol valóban meg-
lelhető, az alkotóban, akinek, vagy 
a megkedvelt képi eszközöket, vagy 
magát a mondanivalót nem sikerült 
kellőképpen megemésztenie, akit 
vagy az új kifejezés igézete raga-
dott el nagyon', vagy dramaturgiai 
megszokás béklyózott le túlságosan, 
akiben tehát nem tudott az ihletett-
ség főtan egységgé válni, egészséges 
kölcsönhatásban érvényesülni a for-
ma és tartalom. 

Most ne térjünk ki arra, amit 
egyébként az egyik vitatkozó is 
hangsúlyozott, hogy forma és stílus 
nem ugyanazt jelenti, a forma sok-
kal tágabb értelmezés. De érdemes 
még néhány példával utalná arra, 
hogy ugyanaz a stílus egyazon alkotó 
életművében' is milyen különböző 
tartalmakat szolgálhat. Gondoljunk 
Kalatozov -Szállnak a darvak- és 
-Az el nem küldött levél- című 
filmjeire. De hivatkozhatok Truf-
faut-ra Is, akinek -Négyszáz csa-
pásba és -Lőj j a zongoristára!- című 
filmje között szinte ég és föld az 
eszimei-tartalimii különbség. Vagy 
Antomáonira: íme, a felső tízezer 
-dolce vitá--jának ábrázolásában is 
milyen fokozatok vannak a -La 
nőtte- és a -Napfogyatkozás- között. 
Állítom, hogy azzal a stílussal, ame-
lyet DLno Risi alkalmazott, vagyis 
a nouvelle vague és cinóma verité 

eredeti tehetséggel kamatoztatott, 
mozgalmas cselekménnyel gazda-
gított, érdekes ötvözetével lehetne 
akár szocialista mondianivalójú fil-
met is készíteni'. 

A filmművészetoipk vannak aktuá-
lis kifejezési eszközei. Mint minden-
nek, ami szoros összefüggésben fej-
lődák az emberiséggel. A világ el-
jutott oda, hogy soha nem látott 
gazdagságot érhet el, vagy minde-
nestül megsemmisül. A jövő féltése 
benne van az idegeinkben. Az iro-
dalom, színház, képzőművészet, zene 
érzékenyen jelzi ezt. Éppen a film 
ne tegye? És ennek ábrázolásához 
nemcsak nyugaton, hanem minde-
nütt, ahol művészek élnek, az em-
ber belső világa, lelki élete a terep. 
A -divat-, a fő téma: az ember. Itt 
egy fejlődő, tehát alapjában opti-
mista társadalom, • ott egy hanyatló, 
ellentmondásos világ kenetei között. 
Elfogadható-e, hogy a versenyben, 
ami az élet minden területén folyik, 
a filmművészet jelenleg legfejlet-
tebb eszközeinek egy részéről le-
mondjunk csak azért, ment néhány 
nyugati művész előbb tudta azokat 
a maga stílusába beolvasztani? 

Helytelen volna ebből önérzeti 
kórdóst csinálni. Maguk a legna-
gyobb nyugati művészek is gyakran 
hangsúlyozzák, hogy mindabban, 
amivel rendelkeznek, a szovjet film-
művészet hatásának is hatalmas ré-
sze van. Antonioni és Truffiauit film-
nyelvében, akár a Wajdáéban, vagy 
Csuhrájéban, ott van Eizenstein szó-
kincse is. A filmművészet hatvan év 
alatt eljutott valameddig. Természe-
tes, hogy azoktól keli elsősorban ta-
nulnunk mesterséget, akik a mai 
első vonalat képviselik. 

A filmkészítéshez tehetség, egyé-
niség kell. Dino Risi bátran felhasz-
nálhatta mindazt, amit a modern 
filmművészet eddig elétt. Megte-
hette, mert volt mit hozzáadnia 
még: önmagát. Erre van szükség ná-
lunk is. És akkor t^n még a két-
kedők is belátják, hogy a szocialista 
tartalom egyáltalán nem ellentétes 
a legmodernebb képi kifejezéssel, 
sőt nyilván annak segítségével fogja 
megtalálni a számára legmegfele-
lőbb formát is. 

KÜRTI LÁSZLÓ 



James Mason és Sue Lyon 
a -Lolita—ban 

ÚJ UTCÁK - ÚJ ZSÁKUTCÁK 
tje 

Hálásak lehetünk zással gyűjtött ékrté- megfigyelhető az egyéb-
azért. amiért egyre há- nyeknek azonban, úgy ként rejtett mechaniz-
látlanabb feladat há- érzem, lennie kell vala- mus: hogyan csap át a* 
lünk kültföldi filmleve- milyen közös és jellem- állandó túlzott izgalom, 
let, beszámolót írni. ző vonásának, s ebből keltésre való görcsös tö-
Bár tájékozottságunk következő tanulságának rekvés önmaga ellenté-
még csak részben épül is. A legszembetűnőbb tébe — a sivár una-
filmélményekre, jórészt "közös nevező- a monu- lomba, 
beszámolókból, kriti- mentalitásra való törek- A monumentalitás igé-
kákból táplálkozik, mé- vés. Úgy tűnik, hogy a nye nemcsak az angol 
gis úgy érezzük, előbb- televízió világméretű gyarmati hősök eposzá-
ra vagyunk, mint né- konkurrenciája egyre In- bán, hanem lassanként 
hány évvel ezelőtt. kább ebbo' az irányba minden műfajban je-

A mlagyar turisták szorítja a filmgyártást, lentkezik. Voltaképpen 
egy része már a Keleti Ez aztán még az eddi- ennek jegyében, szüle-
pályaudvaron vagy a fiúnál is több kommersz tett meg a táncban, ze-
Ferihegyen megcsinálja árut, giccset szabadít a nében, történetben is 
a maga filmprogramját mozilátogató világra. A sodró erejű "West Side 
is. Elsőnek a "West Side monstre történelmi fii- Story- -is, vagy a közön-
Stary-, utána egy eldu- mek sorozata, a "Law- ségvonzó, sokat reklá-
gott kis moziban — ha rence of Anabia«-ig, mozott komédia, a "Boc-
még játsszák — a "Híd szinte »az állatorvosi ló- caccio 70-. Az utóbbi 
a Kwai folyó felett-, szemléltető erejével hor- egyébként jellegzetes 
utána a Cannes-i újdon- dozza az üzleti szem- példája annak, hogy a 
ságok... Brigitte Bárdot pontok uralta filmstílus monumentalitás nem a 
és Ingmar Bergman, minden divatos jegyét: a mű természetéből, tar-
Mindaz, amit item lá- hamis történelemiszeműé- talmából eredő kifeje-
tünk, vagy még nem lát- lettől a legendateremtő zési követelmény, ha-
tunk Tehát Agnés Var- pátoszig, a nagy nevek nem kápráztató közön-
d« nagyhírű "Cleo--ja felvonultatásától a lát- ségfogás. A filmben ősz-
utón Londonban magam ványosságra épülő dra- széf űzött három törté-
is a legújabbat, a város- maturgiai kártyavárig net mindegyike olyan, 
szerte reklámozott "Law- S mint minden jó, szem- hegy az egyes rende-
rence of Arabia--t, az szemléltető ábrán, itt is zők: Fellini, Visconti és 
elmúlt évben nagy port 
felVert "Mondo Cane-
(Kutyavilág) után az 
idei Cannes-i csalódás, a 
"Mi is történt Jane ba-
bával?- című filmet 
néztem meg. Mindennek 
felsorolása, vagy többé-
kevésbé megkésett érté-
kelése, azt hiszem, most 
már túlhaladott vállal-
kozás lenne. A világ 
filmpremierjeinek leg-
alább a hullámverése 
elég hamar elér a ml 
mozipartjainkra is. 

Az ötletszerűen, a mo-
ziműsorban való talló-



Corlnne Maréband Agnés Varda »Cleo 5—7-lg. c(mü 
fi lmjében 

de Sica — külön-külön, 
koncetráltabb művészet-
tel, bizonyára jobb fil-
met készített volna be-
lőle. Mert hármuk ösz-
szefogásából, Anita Ek. 
berg, Romy Schneider 
és Sophia Loren szere-
peltetéséből végül Is 
eléggé vegyes értékű 
filmkoktél született. 

A monstre filmek esz-
tétikájának lényege: el-
kápráztatni a közönsé • 
get. Furcsa módon lon-
doni filmélményeimre 
legalább ilyen mérték-
ben jellemző egy, a tö-
megvonzás tendenciájá-
val ellentétes törekvés 
felismerése. Meglepett a 
riasztó filmek kultusza 
Nyugtalanítani, persze, 
többféleképpen lehet. A 
remekművek nagy része 



Bette Davis és Joan Craw-
ford a -M l is történt Jane 

babával?* című filmben 

felkavar, megráz — te-
háit nyugtalanít is. Most 
azonban Londoniban úgy 
éreztem, mintha egy fur-
csa lélektani kísérlet 
alanya lennék: a film-
alkotók azt figyelik kü-
lönleges bőrhömérővel, 
mikor kezdek borzonga-
ni, s mikor ráz ki a hi-
deg. A szorongás már 
nem az élmény kísérő 
jelensége, hanem a mű-
vek célja lett. 

Régen is születtek 
effajta művek: detekltív-
drámák, thrillerefc. De 
az idegborzongó alkotá-
sok külön kasztba tar-
toztak, helyük a filmmű-
vészet perifériáján volt. 
Mosit azonban mintha le-
dőlt volna a válaszfel a 
művészi igénnyel készült 
alkotások és borzongató 
kultúrtermékek között. 
Művészi rangra számi-

tó filmesek legfőbb 
törekvése a megfélem-
lítés, a horror filmek 
készítői szövetségre lép-
nek a legjobb színészek-
kel, filmjüket pszicholó-

giai távlattal akarják 
rangosabbá teranL A leg-
jellegzetesebb darabja a 
nyugtalanítás, megfélem-
lítés vagy éppen umdor-
keltés filiméjnek a "Mon-



do Cane-. Ez a kizárólag 
dokumentumfel vételek-

ből összeállított publi-
cisztikai filmalkotás, 
amely mese helyett a 
valóságos élet lemezte-
lenített , vázát használta 
forgatókönyvnek, a leg-
kiáltóbb példája annak, 
hogy az embertelen ség 
elleni 'harc az emberiség 
elileni harccá keseredhet. 
A "Mando Cane- termé-
szetes, mondhatnám ter-
mészetrajzi állapotnak 
látja, hogy az ember em-
bernek farkasa, a civili-
zált világ törvénye a 
legalizált kínzás és gyil-
kosság, amely csak for-
májában tér el a vadem-
berek életeivel tői. Még 
Camus Pestisének apo-
kalipszisében is ott lobog 
a remény: az emberi ér-
zések értékőrző fénye. A 
-Mondo Gane*-ban vi-
szont az ember harca a 
természet ellen, teljes 
vereséget ígér és csak a 
pusztítáb erői szövetkez-
tek, hogy tovább torzít-
sák ezt az amúgy is torz 
világot. 

A "Mondo Cane- kör-

képe szinte sugallja is a 
•többi alkotás hátterét. A 
rák-íenyegette színésznő 
végzete (Cleo 5-től 7-ig-) 
éppúgy beleillik ebbe a 
horizontba, mint a gye-
reklány iránti torz és 
perverz szerelemre ébre-
dő mostohaapa rmmar-
caragoló szenvedélye 
("Lolita-) és az elborult 
agyú egykori gyermek-
sztár acsarkodó irigysé-
ge (-Ml ds történt Jane 
babával-). Még a "Boc-
caccio- szereimii kaval-
kádjában is a törpévé 
lett emberrel találko-
zunk, aki a fantommá 
nőtt reklám múzsa te-
nyerében döbben rá sa-
ját csekélységére... 

Vazv ebben a riasztó 
közérzetet tükröző s azt 
is sugárzó filmszériában 
valami elgondolkodtató. 
Érdemes is lenne meg-
vizsgálni, mi az oka an-
nak, hogy az emberek 
közti konfliktusok egyre 
inkább kiszorulnak, az 
ember és a világ konflik-
tusává absztrahálódnak. 
Mert valójában erről — 
a konfliktusok termé-

szetének sajátos átalaku-
lásáról van szó. A riasz-
tó filmek világképe nem-
csak az embert, a végze-
tet is degradálja. Az er-
kölcsi alapra épülő meg-
ingathatatlan ítélet he-
lyett a fizikai törvény-
szerűséget végrehajtó 
eszközként jeleníti meg. 
Nem a pozitív és negatív 
hősök mechanikus ós se-
matikus küzdelmét kér-
jük számon. Ha valaki-
nek, nekünk igazán ele-
günk volt az ilyenfajta 
leegyszerűsítésből. De 
meghökkentőnek érezzük 
a küzdelem ezzel ellen-
tétes irányú sematizálá-
sát, az emberiséget és 
emberséget fenyegető 
erő sematikussá váló 
diabolikus túlsúlyát is. 
Mert a tértől és kortól 
elszakított biológiai, vagy 
élettani gyökerű konflik-
tusok újfajta semartizáló-
dása ugyancsak művészi 
zsákutcává lehet. 

Ezért is tettük szóvá — 
még mielőtt szerencsésen 
eltanuljuk. 

FÖLDES ANNA 



BÁTORTALAN SZERELEM 
A mozik szívesen reklámozzák 

filmjeiket ilyen figyelmeztetéssel: 
"A televízió nem vetíti. Csak mo-
ziban láthatja!-. Nos, ezúttal for-
dítva esett. A televízió hirdethette 
volna július másodiki, keddi vetíté-
se előtt: "Csak a televízió vetíti. 
Moziban nem láthatja!-. Noha a ta-
valy készült -Aljosa szerelme- — 
nézetem szerint — az utóbbi évek 
egyik legjobb szovjet filmalkotása, 
amelyet a televízió, Bátortalan sze-
relem címen vetített le. 

Tulajdoniképpen nem Is a rendező-
pár, az elsőfilmes Scsukin és Tuma-
nov dicséretével kell kezdenünk. Ha-
nem azzal, hogy ime Mihail Romm, 
napjaink legjelesebb film-pedagógu-
sa megint kiröpített a fészkéből két 
rendezőt. Bámulatos szívóssággal és 
céltudatossággal, átgondolt program 
szerint indítja útnak tanítványait, a 
szovjet filmművészet fellendítőit. 
Nagy dolog ez: nem magára gon-
dol, hanem a szovjet filmművészet 
jövőjére. Kevés rendező meri meg-
engedni magának a luxust, hogy ve-
télytársak seregét nevelje föl. Csuh-
rajjal kezdődött a sor: az akkor még 
ismeretlen rendező első filmjén, "A 
negyvenegyedik- főcímlistáján ott 
szerepelt a -Lenin októbere- nagy-
hírű alkotójának neve, mint valami 
fémjelzés: "-művészeti vezető Mi-
hail Romm-. Ami azt jelenti: az én 

tanítványom, és neveltem, kezes-
kedem érte. Azóta Csuhraj neve vi-
lágszerte ismert. Lenin-díjat kapott. 
S jött minden évben egy-egy Romm-
tanítvány, 1962-ben például Scsukin 
és Tumanov. Többek között ez is 
egyik útja a filmművészet felvirá-
goztatásának. 

* 
Furcsa egy szerzet ez az Aljoöka. 

Magábaforduló, töprengő, ügyetlen. 
Csak azért jelentkezett a geológus 
kutatócsoporthoz, hogy a nyári 
munka után könnyebben vegyék fel 
az egyetemre. Igaz ugyan, hogy ér-
deklődik a kőzetek tudománya iránt, 
de hát persze közel se kerül hozzá: 
•kuktáskodik, szerel, vizet hoz, hátra-
mozdít, egyik segédmunkási poszt-
ról a másikra taszigálják kétbalke-
zessége miatt. Bár azért szeretik: 
egyeneslelkű, derék fiú. Ahogy jön-
nek-mennek a geológusok a kutató-
fúrások között, el-elautóznak egy is-
tenhátaimögötti bakterház mellett. 
Bemegy egyszer Aljoska vízért: meg-
lát ott egy szép lányt. Beleszeret. 
De valahogy nem meri szerelmét a 
lánynak bevallani, nem mer a szo-
kásos -belemenős- módon -a lényeg-
re térni-. Nevetik is ezért a társai, 
sofőr barátja meg jó tanácsokkal 
látja el. De álljunk csak meg. Va-
jon vallóban nem meri szerelmét be-

Jdenet a fűmből 



Bikov (Aljoska), Zav ja lov* 

vallani a furcsa fiú? Vagy talán 
másról van szó? Bizony, másról. 
Aljoska nem gyávaságból kerülgeti 
ezt a bakterlányt olyan tisztelettel. 
Nem. Hanem azért, mert ő most és 
ezúttal mélyen és tisztán érez, s ez 
a mély és tiszta érzés- fölemeli, át-
formálja. De átformálja szerelmét, 
a nem sokat teketóriázó fiúkhoz 
szokott Zinkát is, sőt, az egész kol-
lektívát. Ez a kollektíva rádöbben, 
hogy a felületes, csak nemi érint-
kezésre szorítkozó "egészségügyi* 
szerélem éppoly hazug, mint az ál-
szemérmeskedés. Két szempontból is 
nagy dolog Metalnyikov — a for-
gatókönyvíró — valamint Scsukin 
és Tumanov vállalkozása. Először 
azért, mert igen nehéz csöpögő 
szentimentalizmus nélkül, nagy mű-
vészi elhitető erővel, egyszerűen, de 
kellően árnyaltan ábrázolni egy tisz-
ta szerelmet. Másodszor és főképpen 
pedig azért, mert nem is olyan ré-
gen még sok tucat hamis és lakkozó 
szovjet film kendőzte édeskéssé és 
émelygősen hazuggá a szerelmet. A 
film alkotói mindkét nehézséggel 
megbirkóztak. Megbirkóztak, mert 
realista módon, költői lendülettel, az 
igazmondás mindig sikerre vezető 
módszerével dolgoztak. És mert 
mondandójukat komolyan gondolták. 
Nem hiányzóik stílusokból a finom 
irónia sem: a kellő pillanatokban 
távol tudják maguktól tartani hősü-
ket, és a nézővel együtt mosolyog-

unk a) és Szavkln (Nyikoláj ) 

nak rajta. Az a fajta film ez, mint 
a "Messzi utca*, vagy mint a "Má-
jusi emlékek*. A főhős is onnan is-
merős: talán akad, aki emlékszik 
ennek a végtelenül egyszerű és pá-
toszmentes cseh—szovjet felszabadu-
lási filmnek szovjet katonájára, aki 
egy tankból kiugorva áldozza életét 
Prága közepén, a háború utolsó per-
ceiben néhány ijedt polgáremberért. 
Ebben a szerepben tűnt fel Bikor, 
aki most is, mint Aljosa valóságos 
trouvaille: minden mozdulata, pil-
lantása, kamaszos mozgása hiteles. 
Kitűnő a rendezői munka: a tíz ki-
lométereket gyalogló Aljosa felbuk-
kanásai a sorompónál, amint suta 
mosolyából tudjuk meg, hogy a lány 
ott áll-e a túloldalon?, a feleségé-
nek sokévtizedes házasság után elő-
ször ajándékot vásárló öreg munkás 
és az asszony, amint elsírja magát; 
a sztyeppei esték csöndje és magá-
nya. A televízió képernyője sajnos 
nem mindig tudta éreztetni a felvé-
telek levegősségét, nagyvonalúságát 
és mintha az utolsó pillanatok va-
rázsából is elvett volna valamit: Zin-
ka megjelenése váratlanabbal és 
mesterkéltebben hat, mint mozi-
vásznon. 

Márkus Éva szinkronrendezésének 
erényei Aljoska és az öreg nagyibácsi 
hangjának jó ízeiben mutatkoznak 
meg. (Bodrogi Gyula és Szendrő Jó-
zsef.) 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 



Rio, 40 fok 
A MAI BRAZIL FILMMŰVÉSZET 

Egészen a közelmúlt esztendőkig 
úgyszólván nem lehetett brazil nem-
zeti filmgyártásról beszélni. Volt 
ugyan néhány magános kísérlet tá-
voli idők úttörőinek reális filmábrá-
zolására, ez azonban alig nyomott 
valamit a latban. A film egyébként 
a legátlátszóbb üzleti spekulációk 
színtere volt: főként limonádét gyár-
tottak a vállalkozók. S meg is talál-
ták számításaikat. A városok s a 
vidék népe tódult a mozikba, kény-
telen volt megnézni ezeket a film-
termékeket, hiszen a szinkronizálás 
Brazíliában még ma is ismeretlen. A 
tömegek, a maguk nyelvén, tehát csak 
azt kapták, ámit kaphattak. Még 
a középszerű és gyönge filmekből 
is kevés készült. Ám a producerek 
kerestek. 

Nem lehetett Ikönnyű dolga an-
nak, aki újat, valóság felé fordulót 
akart teremteni! A nemes törekvé-
seik ezernyi nehézségbe ütköztek, 
kezdve a tőkés érdekeltségeken, s Vé-
gezve a cenzúrán. Fordulat a brazil 
filmgyártásban 1955 táján követke-
zett be, amikor egy fiatal rendező, 
név szerint Nelson Pereira Dos San-
tos elkészítette a "Rio, 40 fok* című 

filmjét. Ez az alkotás Rio de Janeiro 
perifériáján játszódik, a "Város pe-
remének- kalyibái között indul, 
negyven fok melegben, öt filmno-
velláiban beszél a Világváros óriási 
ellentmondásairól, öt szegénygyerek 
históriáját mondja el, akik lejöttek 
a Rio de Űaneirót övező dombok-
ról, hogy mogyorót áruljanak a város 
éjszakai mulatóiban, a turistáknak. 
A "Rio, 40 fok—ban nem voltak fé-
nyes belsők, mesés tájak és 'bikinis 
nők. Zenéje sem a megszokott szam-
bából állott: ez a muzsika az öt rosz-
szul táplált gyerek lelkét szólal-
tatta meg, a metropolis felhőkar-
colóinak tövében, amerikai luxus-
kocsik között. 

A filmnek kirobbanó sikere volt, 
hasztalan lépett közbe a cenzúra: az 
értelmiségi körök, a művészek kiáll-
tak mellette. Pereira Dos San tost a 
brazil »új hullám- — atyjának te-
kintik a »Rio, 40 fok- miatt. A pá-
rizsi kritika meglepetéssel figyelt 
föl az 1956-os bemutatón. És utána 
— ismét teljes csönd borult a brazil 
új hullámosok valóságföltáró törek-
véseire. 

Egész másfajta Brazíliát mutat a 

Odete Lara és Daniel Fllho - A z aranyszájú- című filmben 



Jelenet a -Lesben az aszfalton- című fi lmből 

francia Marcel Camus -Fekete Or-
feusz- című filmje. A brazilok azon-
ban nem értettek egyet ennek a 
filmnek téves szemléletével: a brazil 
népet sok minden miatt meg lehet 
róni, de fajgyűlölet miatt aligha. 
Léhet, hogy a polgárság között él 

a faji megkülönböztetés, a -város 
peremén- azonban a legnagyobb bé-
késségben laknak együtt fehérek, fe-
keték és meszticek... 

Néhány évi kényszerszünet utón 
az -öreg- Nelson Pereira Dos San-
tos elkészítette a -Marcadaru Ver-

Luiza Maranhao, Glauber Hoc ha -Barravento- című fi lmjében 



melho* és "Az aranyszájú* című 
filmet. Rio de Janeiróban rendkívül 
népszerű, de tilos egy bizonyos fajta 
lovas szerencsejáték. Titkos fogadó-
irodák működnek, ezeknek élléh egy-
egy bandafőnök áll. Az egyik ilyen 
"górét* nevezik "aranyszájú*-nak, 
mivel revolverrel a kezében arra 
kényszerített egy fogorvost, hogy fi-
zetség nélkül arany fogsort készítsen 
neki. 

Nemrég készítette el öt fiatal ren-
dező az "ö t történet* című filmet. 
Ennek egyik epizódja, "A macska 
bőre* megnyerte a Setri Levante-i 
filmfesztiválon a rövidfilmek első 
díját. Flavio Migliaccio, aki egyéb-
ként kitűnő színész is, nemrég for-
gatta "Koldusok* című filmjét. Ez 
a film javítóintézetből szabadult fia-
tallkorúakról szól, aldk a bűnözők 
életét kezdik élni. 

A brazil új hullám rendezői azon-
ban nemcsak a nagyvárosok életéből 
merítenek témát. Roberto Farias 
rendező "Vonatrablós* című filmje 

— amelyet versenyen kívül Velen-
cében is bemutattak — a nyugati 
határvidéken játszódik. Olyan táj és 
olyan problémák kerülnek itt vá-
szonra, amelyeket a brazil film ed-
dig nem fedezett fel magának. 

A "Lesben az aszfalton* című 
film is Brazília belsejében játszó-
dik, olyan tájon, ahol ínég ma is 
számunkra elképzelhetetlen viszo-
nyok uralkodnak. A Minas Geraes 
vagy a Mato Grosso vidékén való-
ságos kiskirályok élnek, öntörvé-
nyűén. Saját fegyveres testületük 
van. Ezek készek bárkit orvul leölni, 
akit a főnök halálra ítélt. 

Ezek a filmek és még jó egyné-
hány amellett szólnak, hogy a bra-
zil film is elindult a nemzeti ön-
állóság útján. Ha az eredmény oly-
kor alatta marad is az alkotók szán-
dékainak, mégis ezek a filmek — 
fiatal rendezők munkái — jelzik a 
lehetőségeket, amelyek még a brazil 
filmművészet előtt állanak. 

D. L. 

-Lesben az aszfalton. 



Rózsa Miklóssal — Rómában 
BESZÉLGETÉS A FILMZENÉRŐL 

A római Piazza Navonán, Bernini Négy 
folyó kútja mellett, csöndes vasárnapi 
ebéd közben folyik ez a beszélgetés Rózsa 
Miklóssal, az amerikai filmzene koroná-
zatlan királyával. Első kérdésem: hogy 
kezdődőm és ő vérbeli filmeshez méltóan 
formás kis sztorival válaszol: 

— Tanulmányaimat bevégezve a 
húszas évek végén Lipcséből előbb 
Párizsba mentem, majd a harmincas 
évek közepén Londonban telepedtem 
le. Egy napon megszólal lakásomon 
a telefon: Jacques Feyder jelentkezik, 
akit társaságból felületesen ismer-
tem, de csak annyit tudtam róla, 
hogy filmrendező. Izgatottan kéri a 
segítségemet: jöjjek oda tüstént 
hozzá a szállodába, nagyon fontos. 
Taxiba ülök, odasietek, a hallban 
vár, boldogan rázza a kezemet; ki-
derül, hogy felesége, Francoise Rosay 
érkezik másnap Párizsból, át akar 
költözni egy kétágyas szobába, arra 
kér, hogy tolmácsoljak neki. Elinté-
zem a roppant bonyolult ügyet. Fey-
der végtelenül hálás és meghív: va-
csorázzam vele. Sajnos, nem tehetem, 
felelem, ma van az Alicia Markova 
és társulata számára írt balettem be-
mutatója. Jó, mondja, akkor hadd 
jöjjön ő is velem a színházba, és 
utálna együtt vacsorázunk. 

Lemegy a premier, nagy siker, 
utána vacsora a Savoyban, közben 
Feyder szünet nélkül áradozik, hogy 
milyen nagyszerű volt a darab. Egy-
szer csak megszólal: -Ügy határoz-
tam, hogy maga fogja írni a követ-
kező filmem zenéjét!- Csodálkozva 
nézek rá: -Filmzenét? Sose próbál-
tam. Különben se tudok én foxtrot-
tot írni!- -Éppen ez az. Én nem fox-
trottot akarok — mondja Feyder — 
hanem komoly szimfonikus zenét, 
olyat, mint a baletté-. Ezen aztán el-
vitatkozgattunk egy ideig, végül ő 
győzött; megállapodtunk, hogy más-
nap kimegyünk a stúdióba, elintézni 
a formaságokat. 

Délelőtt Feyder értem jön, azt 
mondja, most beszélt telefonon Korda 
Sándorral. -Ki az?- — kérdem. — 
-Maga őrült — feleli — az a maga 
honfitársa, és az angol film atya-
úristene. Mondtam neki, hogy akarok 

vele beszélni a -Knights without Ar-
mour- (-Mártírasszony-) zenéjéről, 
ebéd után fogad-. Jó, csak beszélj 
vele, gondolom, úgyse lesz az egész-
ből semmi. 

Kimegyünk Denhambe, ami akkor-
tájt kezdett kiépülni; Feyder büsz-
kén körülvezet a stúdiókban, aztán 
bevisz a kantinba. Ebéd közben leül 
hozzánk egy úr, Feyder bemutat ben-
nünket egymásnak, persze nem értem 
á nevét, egy óvatlan pillanatban oda-
súgom Feydernek: -Ki ez?- -Idiot — 
hörgi vissza — ez Korda Vince-. -És 
az ki?- — suttogom. Fejéhez kap, 
legyint, nem is felel. 

Ebéd után Feyder közli, hogy Kor-
dához megy, várjam meg. Negyed-
óra múlva ragyogó arccal jön vissza: 
-Gratulálok, le van szerződtetve öt 
évre a London Filmhez! Este meg-
jön a feleségem, vacsorázzék velünk 
akkor majd megbeszéljük a részle-
teket. Most sietek, viszontlátásra!-
Ezzel otthagy, kábultan a filmvilág-
gal való első viharos találkozásom-
tól. 

Este azután megtudtam a részlete-
ket. Feyder bement Korda Sándorhoz 
és "közölte vele, hogy megtalálta az 
új film zeneszerzőjét. -De hiszen 
még a script sincs meg!- — felelte 
Korda. -Nem fontos — mondta Fey-
der, de ezt a rendkívül tehetséges 
fiatalembert meg kell nyernünk, 
mert már három nagy amerikai cég 
csábítja (ebből persze egy szó sem 
volt igaz), és ha elviszik, pern felélek 
a filmért!- -Rendben van — mondta 
— de hát ki ez a Rózsa?- -Hogyan?! 
— kiáltott fel Feyder — maga nem 
ismeri őt? Hát ez a legnagyobb ígé-
ret, a jövő embere, egyébként Vince 
legjobb barátja ép gyerekkori játszó-
társa-. -Jó — mondta erre Korda — 
akkor kettejük kedvéért szerződte-
tem-. 

Beszélgetés közben csatlakozott 
hozzánk a bűbájos Francoise Rosay 
is, és vacsorához ültünk. Már a desz-
szertnél tartottunk, amikor várat-
lanul beállított egy roppant csinos és 
feltűnően elegáns nő egy idősebbúr 
társaságában. -Madame et Monsieur 



Sieber* — mutatta be őket Feyder, 
és folytattuk a vacsorát. A hölgy 
egyszer csak hozzám fordul: -Ügy 
örülök, hogy maga írja a zenét! 
Mondja, kész van már a dalom?* 
Értetlenül bámultam rá, amíg Fey-
der bokán nem rúgott az asztal alatt. 
Erre észbekaptam és hebegtem vala-
mit. Azután halkan megkérdeztem 
Feydertől': -Ki ez?* -Maga szeren-
csétlen — súgta vissza — Marlene 
Dietrich!* 

Hát így kezdődött. Ettől fogva hét 
évig dolgoztam Kordával, ekkor ké-
szült a -Négy toll*, a -Dzsungel 
könyve*, a -Lady Hamilton*; 1940-
től már Hollywoodban, ahová a há-
ború miatt a félig elkészült -Bagdadi 
tolvaj* egész stábja átköltözött. Iitt 
fejeztük be a filmet, utána 1943-ban 
Korda visszaért Angliába. Az ő in-
telligens, vibrálóan egyéni művészete 
nem fért bele Hollywood már akkor 
is szűk kereteibe. Én azonban más-
képp reagáltam, mint Korda: én 
ottmaradtam, de szétfeszítettem a 
kereteket. Addig ugyanis Holly-
woodban minden sztorihoz egyforma 
muzsikát, ugyanazt a romantikus 
hangú kísérőzenét használták, törté-
nelmi és társadalmi filmhez, drámá-
hoz és vígjátékhoz egyaránt. Az én 
újításom, egyébként persze Kolum-
busz tojása volt: egyénítettem és a 
film témájához alkalmaztam a zenét. 
Bebizonyítottam például, hogy törté-
nelmi filmhez történelmi zenét kell 
és lehet írni, és ezzel a szó szoros 
értelmében új hangot kreáltam az 
amerikai filmzenében. Amikor pél-
dául 1950-ben a -Quo Vadis*-t készí-
tettük, abból indultam ki, hogy noha 
Róma zenéjéből semmi nem maradt 
fenn, feltehetően a római zene, mint 
az irodalom és a képzőművészetek is, 
elsődlegesen görög gyökerű kellett, 
hogy legyen. Már pedig van eredeti 
görög zenei emlékünk: fennmaradt 
tizenegy apró töredék. Ezekből és né-
hány más héber és egyéb keleti dal-
lamforrásból építettem fel a film 
zenéjét néha két-három taktusos 
motívumok alapján teljes öt-hat per-
ces számokat. Hasonló módszerrel 
éltem azután a többi monumentális 
történelmi filmnél: így a -Ben 
Hur*-nál, a -Királyok királyá*-nál és 
az -El Cid*-nél is. 

Hallottuk az első Rózsa-film kedves 
történetit, és egy et-mást az utolsókról Is; 

most talán hallhatnánk valamit krrál, ami 
közben történt. 

— A filmzenével töltött huszon-
nyolc évem műfaji szempontból négy 
periódusra oszlott. Az első volt az 
orientális; ekkor közhit volt Holly-
woodban, hogy egzotikus tárgyú film-
hez csak Rózsával szabad zenét írni. 
Ekkor készült az -ö t lépés Kairó 
felé*, Stroheim felejthetetlen Rom-
mel-alakításával. Ezután következett 
a pszichológiai korszak: a -Diane*, 
a -Song to Remember*, Billy Wil-
der és Ray Milland -Lost Weekend*-
je (-Férfiszenvedély*), a -Double In-
demnity* Barbara Stanwick-kel és 
Fred Mac Murray-vel, a -Madame 
Bovar* Jenifer Jones-szal, majd a 
Red House*, és végül 1945-ben Ingrid 
Bergman-nal és Gregory Peck-kel a 
-Spellbound*, amely azután meg-
hozta nekem az első Oscart, és ezzel 
tulajdonképpen első igazi sikeremet. 

— A lélektani után következett a 
gengszter-korszak, többek között a 
-Naked City*-vel, és a Hemingway-
novellából készült -The Klllers*-
szel. Majd jött a már-említett törté-
nelmi filmek sora, és velük az 
autentikus történelmi zenéké, lehető-
leg korabeli rajzokból rekonstruált 
eredeti hangszerek előadásában. 

Végezetül néhány szót legközelebbi 
terveiről. 

— Ezen a nyáron pihenek: külö-
nösebb úticél nélkül végigjártam az 
olasz tengerpartot és ahol megtet-
szik, ott megállok néhány napra. 
Persze, ez csak afféle-busman's holi-
day*, mert a bőrönd alján ugrásra 
készen lapul a Heifets megrendelé-
sére irt Kettősverseny kézirata, 
amelynek jövő áprilisban Philadelp-
hiában lesz a bemutatója, és amely-
nek nyáron be kell fejeznem a hang-
szerelését De jövőre talán eleget te-
hetek a régi meghívásnak, és négy 
évtizedes távollét után remélhetőleg 
végre hazalátogathatok Magyaror-
szágra. Nemrég elküldték nekém a 
-Dzsungel könyve* zenéjének új ma-
gyar rádiófelvételét. Amíg szemé-
lyesen nem tehetem meg, addig ez-
úton gratulálok a szép produkcióhoz 
és köszönöm külön is a narrátor Rá-
day Imre teljes vizuális élményt 
nyújtó, szinte a filmet magát is pót-
ló, végtelenül színes és szellemes 
szövegmondásét! LIEBNER JÁNOS 



ÁZ AFRIKAI FILMGYÁRTÁS BÖLCSŐJÉNÉL 
Párizsban a minap 

rendezte meg az UNES-
CO Afrika országainak 
első filmfesztiválját. A 
jelenlevők egy megújuló 
világrész születő mű-
vészetének első lépéseit 
— vagy inkább magzat-
moccanásait — figyel-
hették meg. 

A világ mozi-térképén 
Afrika úgyszólván fehér 
folt (nem számítva az 
arab nagyvárosokat). A 
statisztika szemléletesen 
fordltja le a számok 
nyelvéire a tényeket: 
Európában minden sze-
mély évente harminc-

szor-negyvenszer látogat 
mozit, az arab országok-
ban esztendőnként egy-
szer, Fekete-Afrika la-
kói harminc-negyven 
évenként, olyik ország-
ban csak évszázadon-
ként egyszer! 

Az első afrikai tárgyú 
filmet, helyszíni felvéte-
lekkel, 1925-ben készí-
tette a francia Léon 
Polrier, egy egész Afri-
kát átszelő utazásról (A 
nagy fekete menet). A 
legtöbb afrikai film még 
ma is európai rendezők 
műve: a gyarmati sor-
ból frissen felszabadult 

népek nemzeti filmgyár-
tása egyelőre nem nél-
külözheti fehér szakem-
berek munkáját. A fesz-
tiválon bemutatott alko-
tások nagy része népraj-
zi jellegű volt; filmesek 
és etnográfusok együtt-
működésének immár 
csaknem húszéves ha-
gyományai vannak: 
Noel BaWif 1946-ban for-
gatta, Kongóban, az el-
ső néprajzi filmet. Ma a 
rejtett felvevővel dolgo-
zó, tényrögzítőfilim-isko-
la képviselőd járják Afri-
kát: Jean Roucht, a ví-
zilóvadászat varázsritu-
sai vonzották Nigériába, 
Pierre Lods filmje afri-
kai festő-őstehetségek 
ösztönös alkotásait, má-
gikus vízióit örökíti 
meg. Jean Rouch egy 
másik — a 'kanadai 
Jacques Godbout társa-
ságában készített t— mű-
ve (Rose és Landry) egy 
fiatal néger lelki drámá-
ját vitte filmre, a babo-
nás törzsi szokások és a 
modern életmód összeüt-
közését; a párizsi kriti-
kák szerint ez volt a 
fesztivál legsikerültebb 
filmje, sőt Jean Rouch 
eddigi legjobb munkája, 
Sok dicséretet kapott 
Joris Ivens is a Mali 
Köztársaságban forga-
tott, Nunguila holnapja 
című filmjéért, 'melyet 
az ébredő világrész erő-
feszítéseiről szóló hős-
költeménynek monda-
nak. 

Szenegáíia már önál-
ló munkával jelentke-
zett. Sembéne Ousmane, 
országa egyik legtekinté-
lyesebb írója, egy évig 
tanult a moszkvai film-

Yves Ctempi f i lmje, a "Sza-
bad i ig ! . « , melyet a tavalyi 
cannes-i fesztiválon mutat-

tak be 



Nathalie, Rouch " A z emberi 
piramis* című f i lmjének 

egyik szereplője 

rendszer maradványai-
inak megszüntetését, a 
legélesebben talán Jean-
Paul Sartre. A polgári 
sajtó kifogásolta^ hogy 
többet beszéltek politi-
káról, mint művészeti 
kérdésekről; de hát mi-
ről beszéltek volna, ha 
még mindig vannak, akik 
görcscsen ragaszkodnak 
a gyarmatosító módsze-
rekhez? Erire mi sem 
jellemzőbb, mint hogy 
René Voutier leleplező 
filmjét (Afrika 1950) 
mindmáig nem engedték 
bemutatni a francia ha-
tóságok. 

Vouitier jelenleg az al-
gériai filmügyek intézé-
sében segédkezik. Algé-
riában és az arab orszá-
gokban imás a ffllm hely-
zete, mint Afrika néger 
területein. Egyiptom 
már huszonöt évvel ez-
előtt megteremtette 

művészeti főiskolán, s 
első műveként egy kis-
filmet készített Timbuk-
tu és DJelffié ősi városai-
ról. 

A fesztiválon nemcsak 
filmeket mutattak be, 
számos előadás is el-
hangzott. Ezeket határo-
zott politikai állásfogla-
lás jellemezte: Daniel 
Mayer, az Emberi Jogok 
Szövtségének elnöke, Ro-
ger Garaudy, az ismert 
kommunista ideológus, 
Jean Gresch, a Sorbonne 
professzora, René Duha-
mel szakszervezeti kül-
dött, Luc de Heusch 
brüsszeli egyetemi tanár 
és mások, egyhangúan 
követelték a gyarmati 

Row , a "ROM é> Landry* 
cimfl Rouch-fUmhtn 



Jean Rouch éa Oumarou Ganda az »£n , a néger- főszereplője 

filmgyártását, és neim 
csupán, a maga három-
százötven mozijára szá-
míthat, hamem a többi 
arab államokra is, bár a 
kairói szóejtést nemigen 
értik Rabatban vagy Ca-
sablancában. Algéria 
Egyiptomnál is jobban el 
van látva mozikkal. (400 
helyiség tízmillió lakos-
ra, fejenként évi három 
mozilátogatás), és most 
azon dolgozik, hogy a 
filmet nemzeti fölemel-
kedése eszközévé tegye. 
A mozik nagy részét el-
hagyták francia tulajdo-
nosaik; ezeket állami ke-
zelésbe vették. Filmhír-
adójuk már hetenként 

megjelenik, Lakhdar 
Amina kezdeményezésé-
re, aki még a háború 
alatt a Yosmirui és A 
szabadság fegyverei el-
mű filmeket készítette 
Tchanderli közreműkö-
désével. A kormány el-
határozta egy Nemzeti 
Filmközpcmt létesítését; 
fenntartására az államo-
sított mozik bevétele és 
a külföldi filmek vámté-
telei szolgálnak; techni-
kai eszközei egyelőre na-
gyon szegényesek, stúdió 
építését még csak terve-
zik. Nagyobb eredmé-
nyeket értek el a film-
klubok megszervezésé-
ben: eddig százötvenet 

hoztak létre, mintegy öt-
venezer -taggal, a leg-
jobb, klasszikus filmeket 
igyekeznek beszerezni, s 
A Patyomicm páncélos 
megkezdte ddadalútját 
Algériában. És elkészül-
tek már az első játékfil-
mek forgatókönyvei: az 
egyik a nemrég előkelő 
francia irodalmi díjjal 
kitűntetett Mohammed 
Dib regényéből (A nagy 
ház), a másik Lakhdar 
Amina műve (Az édes-
anya): ez egy algériai 
család szenvedéseiről 
szól a függetlenségi har-
cok adaftt, s forgatása 
meg is kezdődött. 

— k — 

Omar Cfrírlf, Jtcque* Bar&tier » G o h » « című fi lmjében 



BUKARESTI INTERJÚ 

ION POPESCU GOPOVAL 
Nehéz megtalálni. A nap huszon-

négy órájából úgyszólván huszon-
négyet dolgozik: kora reggeltől for-
gat, tárgyal, értekezik, Intézkedik, 
színházba megy, utána meg hajnalba 
nyúló vitákon vesz részt írókkal, 
színészekkel, rendezőkkel, kritiku-
sokkal. Pedig megjelenése épp ellen-
kező benyomást kelt. Magas, testes, 
mackós mozgású, látszatra kényelem-
szerető fiatalember. Negyvenéves — 
de harmincnál többnek alig hinné 
az ember. Két napig -üldözöm-, amíg 
végre sikerül megtalálnom. Első nap 
meg kell elégednem rövid életrajzá-
val; állandó operatórje és legköze-
lebbi munkatársa, a magyar szárma-
zású és magyarul kitűnően beszélő 
Horváth István mutatja be Gopot. 

— Apja, Constantin Popescu gra-
fikus kezdte rajzra tanítani. Elvé-
gezte a bukaresti Képzőművészeti 
Főiskolát, majd Moszkvában folyta-
tott speciális tanulmányokat. 1950-
ben kezdett hozzá saját rajzfilm-
stúdiója alapjának lerakásához. -A 
figyelmetlen kiskacsa-, -A méh és a 
galamb- -Két nyulacska- — első 
gyermekfilmjei. Az utóbbiért 1952-
ben Állami Díjat kap. Majd -A 
rosszmájú sündisznó, -A leleményes 
halacska-, -Marinica- és a -Mari-
nica csavarja- című rajzfilmjei utón 
— 1955-ben forgatja első rövidfilm-
jét színészekkel, - A hazudós kis-
lány—t amely meghozza az elsó 
nemzetközi elismerést is: díjat nyer 
az Edinburgi Fesztiválon. 1956-ban 
teremti meg világhírűvé vált Ember-
kéjét; a filmért, a -Rövid történet-
ért Cannesban az Arany Pálmával 
tüntetik ki. A -Hét művészet- a 
Tours-i Fesztivál nagydiját nyeri el; 
következő színes, rövid játékfilmje 
-A hercegnő szerelmese- pedig Mar 
del Plataban kapja meg -a legjobb 
ifjúsági film- díját. Az 1959-ben for-
gatott -Homo sapiens* a Karlovy 
Vary-i és a San Francisco-i fesztivá-
lon nyer nagydíjat. Végül első, egész 
estét betöltő nagy játékfilmje, az -El-
loptak egy bombát- 1962-ben készül 
el; Edinburgban és Szalonlklben 
nyer díjat. 

Másnap, a déli forgatási szünetben 
akad végre egy nyugalmas félórája 
Goponak. Már -csak- egyszer hívják 
fel beszélgetés közben: most jött a 
hír, hogy az -Elloptak egy bombát-
különdíjat kapott Bordigheraban, a 
komikus filmek olaszországi feszti-
válján is. 

Ezzel kezdi a beszélgetést is, ami-
kor megtudja, hogy Budapestről jöt-
tem: 

— Kicsit csodálkozom a magyar 
kritikusokon — mondja, és vaskos 
dossziét vesz elő. — Nagyon érdekel 
filmjeim külföldi fogadtatása, és épp 
ezért minden kritikát összegyűjtők és 
lefordíttatok, a világ minden részé-
ből, ahol bemutatták valamelyik 
filmemet. Sok okos és megszívle-
lésre érdemes gondolatot olvastam 
már filmjeimmel kapcsolatban — 
néha számunkra teljesen ismeretlen 
lapokban — soha nem hallott nevű 
kritikusok tollából. A pesti kritikusok 
rajzfilmjeimet — néha érdemükön 
felüli — dicsérettel fogadták. Az -El-
loptak egy bombát- viszont kizárólag 
a magyar bírálóknak nem tetszett. 
Lapozgat a dossziéban; szovjet, angol, 
francia, amerikai, lengyel és más 
újságkivágásokat mutat. — Az edin-
burgi és a szaloniki fesztiválon is 
díjat nyert a bomba-; a díj, 
amelyről most értesítettek, már a 
harmadik. S tetszett a film min-
denütt, csak önöknél nem. Nagyon 
érdekelne, vajon miért? A kurta 
recenzióknál bővebb eszmecserére 
számítottam, mikor tavaly meghívott 
a Magyar Filmművész Szövetség. 
Sajnos, nem jutott időm az utazásra; 
sürgősen be kellett fejeznem az 



UNESCO felkérésére forgatott filme-
met. 

— Hallhatnánk valamit erről az új 
rajzfilmről? 

— Új rajzfilmem címe: "Halló! 
halló!* — mondja. — Az UNESCO 
felkérésére forgattam, akárcsak 
Macskássy Gyula barátom az "1, 2, 
3 .. .**at. Alapgondolata: a távközlés, 
a híradás fejlődésének történetében 
megmutatni az emberek közötti köz-
lekedés, egymás megismerésének 
tendenciáját. A régi keleti filozófia 
ellentétét akartuk bebizonyítani; a 
mi alapelvünk: láss, hallj, beszélj! 
Filmünk azt mutatja meg, hogyan 
jutott el az Ember — filmünkben a 
már ismert Emberke — az ősi tam-
tam doboktól a szputnyikokig. Ebben 
a sajátosan ferde tükörben megele-
venedik a távíró, a televízió felfede-
zése. 

— Legújabb műve? 
— Most forgatom; címe: "Léptek 

a Holdba*. Egész estét betöltő játék-
film, színészek szerepeltetésével. 

— Hűtlen lesz a sok sikert hozott 
Emberkéhez? 

— Nem, de a valóság kifejezése 
különböző formákat igényel. Bizo-
nyos mondanivaló közvetítésére élő 
színészek alkalmasabbak, mint a más 
esetekben hatásosabbnak bizonyuló 
rajzok. Célom: minden filmnél meg-
keresni a tartalomhoz legjobban illő 
formát. A gyakorlatban nagyjából 
úgy valósítom meg ezt az elgondolá-
somat, hogy minden rajzfilm után 
egy-egy játékfilmet forgatok. 

— Miről szól a »-Léptek a Holdba?* 
— A film a jövőben játszódik. A 

Holdban vár egy — nem is túlsá-
gosan távoli — jövőben élő meny-
asszony a vőlegényére. A menetrend-
szerű rakéta azonban nyolcvan per-
cet késik; s ez igen nagy idő a türel-
metlen fiatalembernek, aki minden 
eszközt kipróbál,, ami az emberiség 
története során ismeretes volt, hogy 
hamarabb érjen szerelmeséhez. Pro-" 
metheusszal kezdődik a film, aki el-
lopta a tüzet az istentől, s felvonul 
benne minden olyan történelmi vagy 
mithológiai alak, aki megpróbálta 
meghódítani az eget. Ikarus, Verne, 
Cyrano, Galilei, angyalok, ördögök, 

boszorkányok a film szereplői; vagyis 
mindenki, akinek valami kapcso-
lata volt a repüléssel. A film egyúttal 
tiszteletadás akar lenni inindein nagy 
eszmének és gondolkodóinak is, s a 
tudömáiny győzelmét bizonyítja a ba-
bonáik és legendák fölött. Lesz ugyan 
dialógus is a filmben, a mese azonban 
anélkül ds érthető. Rajzokra éts zened 
effektusokra építünk. Már a forgatás 
végélhez közeledünk; körülbelül egy 
hónap múlva a technikai munkákkal 
is elkészülünk. 

— További tervei? 
— A III. moszkvai nemzetközi 

filmfesztiválon veszek részt július-
ban, ahová zsűritagnak hívtak meg. 
Aztán újabb rajzfilmet forgatok, cí-
me: "Az élőlények kialakulása*. 
Majd megint játékfilm: nagy mese-
modónk, Ion Creanga népi legendája 
nyomán, "Fehér szerecsen* címmel. 
Mindkét forgatókönyv készen áll 
már. 

— A forgatókönyvek szerzői? 
— Filmjeim forgatókönyvét min-

dig magam írom. Operatőröm to-
vábbra is Horváth István' lesz, akiivel 
mindfen eddigi sikereim közös. Ter-
veim között hadd mondom el azt is: 
idén feltétlenül élek majd magyar 
filmművész-barátaim meghívásával 
és elmegyek Budapestre. Tavaly nem 
jutott idem erre az utazásra, de most, 
a "Léptek a Holdba* bemutatóján ott 
leszek. Biztosra veszem, hogy érde-
kes és számomra nagyon tanulságos 
eszmecserében lesz majd részeim a 
pestd nézőkkel és kritikusakkal £s, 
akikkel türelmetlenül várom a sze-
mélyes találkozást. 

ZSUGÁN ISTVÁN 

Kép a -Halló, halló!—ból 



MAGYAR ÍRÓK ÉS A FILM 
A mai filmalkotók zö-

me múzsák sorától nyer 
ihletet, míg elkészül a 
végleges film. Ezért az-
tán szinte valamennyi 
művészeti őg művelőivel 
előfordulhatnak kisebb-
nagyobb határvillongá-
sok. De egyik sem vál-
tott ki annyi — s tegyük 
hozzá, megoldatlan — 
vitát a legutóbbi félév-
században, mint éppen a 
filmművészet és a szép-
irodalom összefüggése. 

A közelmúltban még a 
magyar irodalomtörténé-
szek is foglalkoztak e 
témával Keszthelyen 
rendezett tanácskozásu-
kon. Ezzel kapcsolatban 
talán nem fölösleges rö-
viden visszapillantani 
arra, hogy a magyar 
írók milyen várakozás-
sal, reménységgel fogad-
ták a hetedik művészet 
megjelenését. 

Jókai Mórt a fantázia 
szárnyalásának új lehe-
tősége ragadta meg a 
mozgófényképben. Fran-
ciaországból keltezett 
levelében már 1895-ben 
azt írta, hogy -a csodá-
latos mozgófényképek 
Verne Gyula fantáziáján 
is túl tesznek-. De író 
tollából származott az 
első, hazai íilmelméleti 
tanulmány is. 1909-ben, 
a Nyugatban jelent meg 
Karinthy Frigyesnek a 
mozgófénykép metafizi-
kája című értekezése. "A 
mozgófényképet az em-
beri lelemény legcsodá-
latosabb alkotásának 
tartom- — kezdte írását 
és abban a szóbeli, ver-
bális és filmbeli, vizuá-
lis kifejezésforma kü-
lönbségeit fejtegette — 
az utóbbi előnyére. 
Emellett részletesen ele-
mezte a filmdokumentá-

ció felbecsülhetetlen sze-
repét. 

Nemcsak a napilapok-
ban és folyóiratokban, 
hanem á' -meginduló 
szaklapokban is rendsze-
resen foglalkoztak a 
filmmel egyes írók, köl-
tők. Bródy Sándor, Gá-
bor Andor, Molnár Fe-
renc alkalmi megnyilat-
kozásai mellett különö-
sen kiemelkedik Satmlyó 
Zoltán munkássága. Az 
első magyar films zak-
lap, a (Mozgófénykép 
Híradó egyik legtermé-
kenyebb, gondolatokban 
gazdag szerzője. A "mo-
ziregénytől- és a "mozi-
színész művészetétől-
kezdve úgyszólván a 
film valamennyi problé-
máját érintette cikkei-
ben, bár nem fejtett ki 
rendszeres filmesztéti-
kát. Már egyik, 1912-ben 
írott cikkében azt írja: 
" . . . a i belső logika je-
lenti az életet, a hul-
lámzást, azt, amelyik 
magukból a dolgok 
anyagából, hangulatá-
ból, árnyékaiból tátmad. 
Ezért a logikáért harcol 
a mozidráma.-

A film önálló művé-
szetét kereső elméleti 
törekvések a Tanácsköz-
társaság idején gyakor-
lattá értek. De az ellen-
forradalom után ismét 
csak elméleti térre szo-
rult ia filmművészet 
ügyének ápolása. Ebben 
a harcban — néhány 
esztéta, műtörténész és 
színházi szakember mel-
lett, mint (Hevesy Iván, 
Gró Lajos, Bárdos Ar-
thúr — ismét a szépiro-
dalmi folyóiratoké és 
íróké a pálma. A Nyu-
gat, a 100%, a Korunk, 
a Ma, a Munka, A toll 
és más 'baloldali lapok 

szinte rendszeresen fog-
lalkoztak a filmmel. 

A sokoldalú Kassák 
Lajos nemcsak mint 
szerkesztő, hanem mint 
cikkíró is sokat foglal-
kozott a filmmel. Tanul-
mányaiban nem csupán 
az új művészet létjogo-
sultságát hirdette, ha-
nem ebből következően 
épp az új filmművéfez 
alkat tehetségének kö-
vetelményeit és ismér-
veit kutatta. " A művészi 
formanyelv túlnőtt a 
gyáripar sémáin — írta 
a Nyugat 1926. VIII. 16-i 
számában —, s fejlődé-
se türelmetlenül köve-
teli a tipikus filmszer-
zőt, az irodalom és kép-
zőművészet költői he-
lyett a mozgófényképek-
ben vizionáló költőit, a 
képköltemények új típu-
sú alkotóját.- Ma azt 
mondjuk, hogy -szerzői 
filmet-! 

A kommersz, a rutin-
ra és a gicssre építő ha-
zai és külföldi 'kapitalis-
ta filmgyártás igényte-
lenségének kérlelhetet-
len ostorozója Bálint 
György. A tollba és oly-
kor a Nyugatba írott 
cikkeiben követeli a ma-
gyar filmgyártás művé-
szi alapokra helyezését 
az üzleti szellemű film-
termeléssel szemben. 
Chaplin és a nagy szov-
jet filmrendezők tevé-
kenységét állítja példa-
ként közönség és szak-
emberek élé. -Chaplin 
és René Clair filmjeitől 
és még egy-két ritka ki-
vételtől eltekintve, csak 
az orosz filmrendezők 
teljesítményei méltók 
arra, hogy velük kap-
csolatban a művészet 
szót említsük — halom-
ra döntve azt a íelfo-



A 
HOHÉP 
jelenti 

JÜLIUSI FILM-
ÜJDONSAGOK 

ÜZLETEMBEREK 

O'Henry novelláiból ké-
szült magyarul beszélő 

szovjet filmszatíra 

A MÁSIK PART 
A végzetes gyanú 

Szélesvásznú lengyel 
filmdráma. 10 éven alul 
nem ajánlott. Csak a 
moziban láthatják. A 

TV nem közvetíti 

A HAZUGSÁG VÁROSA 

Olasz filmszatíra 
Széles változatban ls 

10 éven alul nem ajánlott 

gást, hogy a művészeten 
kívüli, például világné-
zeti vagy politikai cél-
kitűzések feltétlenül ár-
tanak a művészi színvo-
nalnak- — írta a Nyu-
gat 1932. októberi szá-
mában. 

író volt a magyar ka-
pitalista hangosfil|ngyár-
tás úgyszólván egyetlen, 
rendszeresen és függet-
lenül bíráló filmkritiku-
sa: Komor András is. 
Művészi színvonal és 
forma tekintetében az 
egyetemes filmművészet 
nagyjait, társadalmi hű-
ség, realizmus tekinteté-
ben pedig Móricz Zsig-
mondot állította példa-
ként a magyar filmgyár-
tás elé. 

A minden szándéká-
val, idegszálával a ma-
gyar nép kulturális fel-
emelkedését igénylő Mó-
ricz — minden akkori 
kudarc és félresikerült 
filmfeldolgozás ellenére 
— szenvedélyesen fog-
lalkozott az új művészi 
kifejezési formával. -A 
mozi a mozdulatokban 
kifejeződő cselekvés 
szintere- — írta jegyze-
teiben. Fájlalta, hogy a 
filmek meséjét nam az 
írókkal íratják. Elhatá-
rozta, hogy magtanulja a 
filmírás technikáját. -A 
magyar irodalomban ta-
lán első vagyok, aki áhí-
tatos tisztelettel fordu-
lok a film, mint irodai-
mi közlő eszköz fe lé . . . 
Fölemelő érzés, hogy az 
ember valósággal a tel-

jes közönséghez fordul-
hat. Ügy érzem, mintha 
most először nyílna ki 
előttem, az író előtt a 
magyarság egyetejme: a 
filmet még az analfabé-
ták ls megérthetik.-

Az 1940-es évek ele-
jén Zilahy" Lajos lapjá-
ban, a Hídban robbant 
ki ismét heves vita a 
művészietlen, üzletes 
szellemű magyar film 
ellen. Veres Péter múlt 
évi nyílt leveléhez ha-
sonlóan viharos vissz-
hangot kavaró vitában 
írta Németh László a 
magyar filmrőll: "El sem 
tudok utálatosabbat kép-
zel/m, mint a mii film-
jeink kicsípett tájait: 
örökös ünneplőjükben... 
A realizmus lenne itt, 
mint Reymont Paraszt-
jaiban, a legnagyobb 
fölfedezés.« 

A hosszú évtizedeken 
át dédelgetett írói ál-
mok, filmművész tervek 
első megvalósulása volt 
Szabó Pál regény-triló-
giájából készült "Talpa-
latnyi föld- című, ma 
már klasszikusnak szá-
mító magyar film. A rá-
következő évek nagyüze-
mi filmgyártásának ta-
posómalmában rutin-
munka és konformiz-
mus, sajnos, gyakran fe-
ledtette azt a távlatot, 
amelyre a magyar írók 
legjobbjai mutattak, s 
amelynél különb cél ma 
sem képzelhető. 
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Shirley MacLaine Gittel 
Mosca szerepében 

KE IT Elül 
í o l nl u íl TTfl ^ 

n R n l\ 
Robert Wise rendezé-

sében film készült Ame-
rikában William Gibson 
színdarabjából, amelyet 
nálunk -Libikóka* cí-
men mutattak be. 

Robert Mit chum és Shirley 
MacLaine a film főszereplői 




