


A XVIII. századi Fiel-
ding híres regényéből, a 
»Tom Janes«-ból Tony 
Riiahardson készített fil-
met Angliában. A forga-
tókönyv írója: John Os-
borne. A filmet a ve-
lencei fesztiválon mu-
tatták be. Megelőzően 
már nagy sikert aratott 
a londoni közönség előtt. 

Cikkünk a 23 oldalon. 

Diane Cilento 

f í \ I K F P II \ k • M a r i p » Vlady, Jacques Baratler -Borsos édességek-
\J • in A U I n • című francia fesztivál-filmjének egyik főszereplője 

jelenet a filmből 

T O M J O N E S 



FILMIRÁNYZATOK VERSENYE VELENCÉBEN 
Az idei velencei filmfesztivál 

megváltozott elvek alapján, új fel-
tételek között került megrendezésre. 
Az eddigi szokástól eltérően nem 
előzetes zsűri döntött a benevezett 
filmek elfogadásáról, hanem a fesz-
tivál igazgatóságának kizárólagos 
joga volt meghívni egyes filmeket 
a versenyre. Olyan filmeket, ame-
lyek a nemzetközi filmművészet va-
lamilyen sajátos irányát, jellegzetes 
tendenciáját képviselik. Ez a -tartal-
mi, művészi szempont szorította ki 
azt a mechanikus elvet, hogy min-
den nemzet kötelezően szerepeljen 
a maga produkciójával, úgy, ahogy 
az a fesztiválokon szokásos. A gon-
dolat talán kiindulásként helyes is 
lehetett, ha nem lett volna belőle 
elfogultsággal — hazai előny: kilenc 
olasz film szerepel a fesztiválon 
harminchárom közül, különböző 
kategóriákban, ezzel csupán az 
ugyancsak előkelően helyezett fran-
cia film vehette fel a verseínyt hét 
alkotással. 

A másik két újdonság már egyér-
telműbb. Az eddigi kereskedelmi 
vetítések véletlenszerű programja 
helyett két új szekciót iktattak a 
műsorba: fiatal rendezők első mű-
veinek versenyét, az »Opera Pri-
má-«-t és a Cinéma vérité-bemuta-
tót. A dokumentarista iskola legfon-
tosabb műveinek összegyűjtésével a 
fesztivál rendezői azt akarták szám-
ba venni, milyen új lehetőségeket 
kínál a filmművészetnek ez az 
irányzat, mit jelent a film és az 
élet, a film és a társadalom közötti 
kapcsolatok szempontjából, nem-
csak a valóság megközelítése, ha-
nem a stílus és forma tekinteté-
ben is. 

A NAGYDÍJ 

A díjak persze mindig rengeteg 
vitát váltanak ki. Francesco Rosi 
nagydíjas filmje, a -Kezek a város 
fölött^ ilyen -elátkozott siker-" volt. 
Siker, amennyiben már a díjkiosz-
tás előtt egybehangzóan minden ha-
zai és külföldi újság ennék jósolta 
a díjat; -Rosi filmjével Olaszország 

rátette a kezét az Arany Oroszlán-
ra- — írta a Nazione. -Filmje méltó 
az Oroszlánra- — írta az II Giorno. 
Ugyanakkor a díjkiosztás ünnepé-
lyes pillanataiban, a Palazzo del Ci-
nema óriási vetítőtermében fütty-
koncert fogadta az eredményhirde-
tést, melyet Rosi nem kis ingerült-
séggel utasított vissza. 

Mi kavarta fel az ellentétes indu-
latokat? Mindenekelőtt a film tar-
talma, mondandójának hőfoka. Rosi 
filmje, mint a másik két, előző 
filmje, a -Kihívás- és a Magyaror-
szágon is bemutatásra kerülő »Sal-
vatore Guiliano- délen, Nápolyban 
játszódik. Középpontjában egy ha-
talmas építkezési spekuláció bonyo-
lult, nyaktörő kalandja áll. A film 
hőse erőszakos, kemény, célra törő 
ember, nagy tehetségű építkezési 
vállalkozó, aki a közéleti hatalom, 
felhasználásával, barátok és szeren-
csétlen nyomortanyák lakóinak éle-
tén keresztülgázol, hogy célját el-
érje. Olyan ember, aki maga csi-
nálja a sorsát, és akinek a társada-
lom farkastörvénye kiváló lehetősé-
geket teremt erre a kegyetlen kar-
rierre. A film ezt a törvényt, eze-
ket a mozgató rugókat akarja fel-
tárni, leleplezni, hősének vadságát, 
embertelenségét, tántoríthatatlan 
erejét, — Rosi pedig szenvedélyes, 
nagy erejű képekben fogalmaz. Már 
a film nyitása megragadó, drámai 
tömörségével, harsány hatásosságá-
val. Nápoly külvárosában óriási 
építkezési munkálatok kellős köze-
pén vagyunk, egyszerre csak beom-
lik egy ház, a szomszédos, a régi — 
amelyet elfelejtettek biztosítani, 
megóvni. Emberek halnak meg, gye-
rekek sebesülnek meg, állványok, 
kövek hullanak a magasból, sziré-
nák búgnak fel, rendőrség és tűz-
oltóság száguld — ekkor megjelenik 
a hős, akinek egyetlen gondja ' a 
maga nagyra törő terveinek meg-
mentése, saját felelősségének eltus-
solása . . . Kitűnő expozíció, filmhez 
értő, világos, erőteljes beszéd. És 
mégis, a továbbiakban egyre inkább 
kiderül, hogy Rosi jobb publicista. 



mint érzékeny művész. Heves, jó 
vitázó, mózgékony érvelő, de hősei 
arcát, egyéniségét, emberi sorsát 
már nem tudja elég sokoldalúan 
megrajzolni, inkább csak illusztrál-
ja, dokumentálja a szörnyű ügyet 

Az ellenzés persze nem ennek a 
művészi oldalnak szól, hanem sok-
kal inkább a film bátor, "elkötele-
zett" hangjának, politikusságának, 
melyet a közönség egy része eluta-
sított De ha a fesztiválon részt 
Vevő művek nagy részét végigtekint-
jük, bárhogy ítéljük is meg Rosi 
filmjét, annyi igaz, hogy a sok fáradt 
elegáns, sokszor enervált film között 
Rosi valóban oroszlán volt, kemény 
és erős, ha nem is színültig aranyból 
való. 

A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA 

A nagydíjjal majdnem egyenérté-
kű a zsűri különdíja; a francia 
Louis Malle és a szovjet Talankin 
nyerték el. Malle filmje nagy sikert 
aratott a közönségnél. A Drieux la 
Rochelle regénye nyomán készített 
»Lidércfény« egy elrontott életű fia-
talember — Maurice Ronet — utol-
só negyvennyolc órája az öngyilkos-
ságig, kiváló lehetőséget ad a pszi-
chológiai finomságokra, irodalmi 
fordulatokra, melyeket a francia 

film mindig is kedvelt, és Malle iga-
zán jó, érzékeny tanítványnak bizo-
nyult e tekintetben. Nagyszerűen 
érti a film modern nyelvét, elegán-
san, folyamatos szellemességgel ár-
nyalt filmstílusban ír, miközben le-
hetetlen szabadulnunk az érzéstől, 
hogy a film modernsége meglehető-
sen külsőséges. Hiába ugrott idő-
ben át vagy harminc évet, a re-
gény cselekményét a mába helyez-
ve, az egész mégis a múlt légkörét 
és életérzését idézi. Malle pedig — 
mint mondja — nem pszichológiai 
tanulmányt akart adni (holott e 
tekintetben kitűnő volna), hanem 
"•csak egy sikolyt abból a szoron-
gásból, amely ma sokunkban él« . . . 

Igor Talankin díjnyertes filmje, 
a "-Bevezetés az életbe* a szovjet 
rendező második alkotása. (Első 
filmjét, a "-Messzi utcá«-t Karlovy 
Varyban díjazták.) 

Talankin Vera Panovának két el-, 
beszélést fűzi egybe, de ehhez hoz-
záadja saját fiatalságának háborús 
élményeit is. Bizonyos értelemben 
tehát önéletrajzi film, erről árulko-
dik a bensőséges hangvétel is. 

A film fiatal szereplőinek törté-
nete az ostromlott Leningrádban 
játszódik le. Azonban Talankint 
nem egyszerűen a háború túlélésé-



nek problmája érdekli, hanem az a 
hatás, amelyet az átélt dráma ezekre 
a még éretlen fiatalokra tesz, aho-
gyan őket a jövőjük szempontjából 
formálja. 

Rokonszenves, meggyőző, kiegyen-
súlyozott munka. Hibája, hogy nem 
eléggé mélyen, nem elég korszerű 
szemlélettel tárja fel és ábrázolja a 
háborúban felnőtt generáció ellent-
mondásos fejlődését 

A FIATALOK 

Nagyszerű, rokonszenves gondolat 
volt a fesztivál igazgatóságának ré-
széről helyet biztosítani fiatalok 
számára, nemzetközi színpadot nyúj-
tani a szerepléshez. Annál szomo-
rúbb, hogy akár a válogatás hibája, 
akár a valóságos helyzet adottságai 
folytán, ez a bemutató-sorozat min-
dennel inkább hódított mint az új-
szerűséggel. 

Négy olasz film, melyek jobbára 
Antonioni és a modern francia is-
kolák hatását mutatják és a díj-
nyertes svéd film, Donner -Szep-
temberi vasárnap- című filmje, 
mely finom érzékkel elemzi az ér-
zelmek válságát, nem képes lep-
lezni, milyen közeli kapcsolatok fű-
zik Ingmar Bergman évekkel ez-
előtt oly sikeres filmjeinek hangvé-
teléhez, stílusához. 

Chris Marker, az -Opera Prima— 
sorozatban díjat nyert -Szép má-

Tom Counenay és Helen Froser 
(John Schleslnger: -Hazug BUly-) 

jus—a igazi kivétel. A -Szép má-
jus- nem tartozik az úgynevezett 
fiatal rendezői művek közé. Érett 
művész munkája, olyané, aki talán 
az egész Cinéma vérité-iskola leg-
mélyebb, legeredetibb művét hozta 
létre. 

A VALÓSÁG KERESÉSE 

Miről szól Chris Marker filmje? 
A több mint kétórás film Párizs 
arcképét rajzolja meg, 1962 máju-
sában. Hetvenöt -főszereplő-, köz-



Jelenet a díjnyertes Igor Talankin "Be-
vezetés az életbe* című filmjéből 

megtelik hihetetlen gazdagsággal, a 
gondolatok, vélemények gazdagságá-
val, amelyet csak a hitelesség ereje 
múl felül. Chris Marker műve azért 
egyedülálló, mert nem egyszerűen 
újságíró, hanem gondolkodó, esszéis-
ta. Az életről, ahogy mondani szok-
ták, önálló látomása van, ezért 
tudja eredetien, ha kell, kis iróniá-
val, poézissel kommentálni hőseit és 
nézeteiket, emberi nagyságukat és 
gyarlóságukat. Egyénisége fogja ösz-
sze a filmet. 

Zavattini "Róma rejtelmei* című 
filmje ennek, sajnos, épp az ellen-
kezője. Fiatal rendezők seregét 
gyűjtötte maga köré, és velük 
együtt készítette filmjét. Látszólag 
ugyanaz, mint Chris Markeré. "Ró-
ma rejtelmei*-be merül alá. Itt is 
megjelennek a prostituáltak és egy 
politikus, a háziasszony és a fel-
lengző fiatalok, és megjelenik Ró-
ma a maga lenyűgöző, pitoreszk 
díszleteivel, csak éppen az össze-
fogó gondolat, az eredetiség hiány-
zik. 

A Cinéma vérité — talán jellegé-
nél fogva is — nyújtotta a legizgal-
masabb, legtöbb gondolatot-ébresztő 
alkotásokat. Különösen azért, mert 
bizonyos körültekintő válogatás biz-
tonságát éreztette, olasz, francia, ka-
nadai, amerikai művek sora szere-
pelt versenyen vagy versenyen kí-
vül. Shirley Clark, Leacock, Rouch 
filmjeit láthattuk, amelyekről még 
sokat fogunk beszélni vitatkozni. 

Lina Skerla és Maurice Ronet, Louis Malle 
"Lidércfény* című filmjében 

tük: egy államelnök, egy prostituált, 
egy néger diák, két boldog szerel-
mes, nyolcgyerekes családanya és 
kocsmáros — ezek a hősök —, dísz-
letei: Párizs utcái, hidjai, külváro-
sai, nyomorúságos lakásai. Mint 
Rouch annak idején az "Egy nyár 
krónikájá*-ban is, felteszi a kérdést: 
boldogok-e ezek az emberek? De in-
kább azt vizsgálja, mi is számukra 
a boldogság, faggatja őket, valla-
tóra fogja az egyszerű embereket, 
gondolkodó politikusokat — mit 
nyújt számukra az élet. És a film 



COPPA VOLPI ' 

Ebben az esztendőben kiosztották 
a legjobb női és legjobb férfialakí-
tás díját, a Coppa Volpit. Delphine 
Seyrig kapta Alain Resnais -Mu-
riel- című filmjének főszerepéért a 
női, Albert Finney a -Tom J o n e s -
ban nyújtott alakításért a legjobb 
férfialakítás díját. Finneyt jól is-
meri a magyar közönség a -Szom-
bat este, vasárnap reggel- című 
filmből. És bár általában az angol 
filmet, mint nemzeti produkciót, 
mindenki kiemelte a fesztivál mű-
sorából, Richardson filmje a fősze-
replők kiváló játékán túl valóban 
nem nyújtott semmi meglepőt vagy 
újszerűt. 

Resnais -Muriel—je annál több 
problémát vet fel. Resnais a maga 
végletes -neologizmusával-, nyelv-
újító szenvedélyével meglehetősen 
nehéz, már-már cikornyás stílusra 
kényszerítette magát. Nemcsak az 
érthetőség elé állít ezzel akadályo-
kat, hanem éppen azt az érzelmi 
hatást is elveszíti, amit pedig mind-
addig legfontosabb feladatának te-
kintett. Delphine Seyring játéka, a 
maga Garbóra emlékeztető finomsá-
gával, hangjának dallamosságával, a 
francia színpadi játék egy sajátos, 
vonzó, de nem igazán modern vál-
tozatának tűnik. 

Jelenet Jack O'Connel: -Greenwich Vil-
lage Story- című filmjéből 

Ez a beszámoló nyilvánvalóan el-
fogult, bizonyos filmek rovására 
vagy javára. Hiába hirdeti magát 
olyan exkluzívnak a velencei fesz-
tivál, ezúttal legfeljebb a művek 
egy részének előkelőségével, kifino-
mult hangjával fejezhette ezt ki; a 
bemutatók száma így is meghaladta 
azt a határt, amely a könnyű be-
fogadást és számbavételt megen-
gedi, és hogy legalább olyan igaz-
ságosak, ha nem még igazságosab-
bak próbáljunk lenni, mint a zsűri. 

BÍRÓ YVETTE 

Delphine Seyrig (-Muriel-) a legjobb női 
alakítás diját kapta 



Tő&gjj, álhuik liataLwikejt? 
Révész György, a film rendezője, 

olyan időszakban jelentkezett ez-
zel a higgadt, a művészi látásmód 
harmóniájára törekvő filmjével, 
olyan időpontban találta meg a 
maga sajátos hangját, stílusát a 
filmművészet talán már klasszikus-
nak mondható hagyományai folyta-
tásában, amikor kor- és kartársai a 
lázas útkeresés bűvöletében mind-
azt a stílust, és mindazt a végletes-
séget sorrapróbálják, ami a film-
művészet "utolsó szavának* szá-
mít. Antonioni, Fellini, a cinéma vé-
ri tá és a "szerzői film* évadja ide-
jén, René Clair, Carnet, "tanítvá-
nyaként* jelentkezik — és győz. 
Győz abban az értelemben is, hogy 
amíg a "modern* irányzatok jegyé-
ben fogant filmjeinkben gyakran 
csak erőltetett moderneskedé&t ér-
zünk, ezt a filmet elfogadjuk való-
ban modernnek, (noha nem hajszol-
ja a legutolsó divatok stílusjegyeit) 
a mi életünkből sarjadónak érez-
zük, noha a kamasszáórés, a pubertás, 
ha úgy tetszik örök problémájában 
találta meg a mából való és a má-
hoz szóló mondanivalót. 

A titok nyitja alighanem abban 
rejlik, hogy Révész kapcsolódása az 
említett örökséghez, nem iskolás 
vállalása egy stílus formajegyeinek, 
nem egy eleve eltökélt stilizáció — 
hanem természetes hajlamainak ki-
bontakozása, megérése; minden 
doktrinerségtőd mentes kapcsolódás 
a neki megfelelő kifejezésmódok-
hoz. Ügy tűnik, hogy míg nem egy 
kortársa stílust keres a maga szá-
mára a filmművészet irányzatainak 
(olykor divatjainak) kínálatában, 
Réívész önmagát keresi —- s ezért 
talált rá ebben a filmjében a stílus-
ra is, amely mögött már ott érezzük 
az alkotó egyéniség aranyfedezetét, 
azt a sajátos és öntörvényű művé-
szi világot, ami a legnagyobb 
"hiánycikk* filmjeinkben. 

Ebben rejlik a "Hogy állunk fia-
talember?* legnagyobb erénye s 
ezért tekintjük állomásnak Révész 
György pályájában. Hiszen még 
megelőző és nem érdemtelenül si-

kert aratott filmjében, az "Angya-
lok földjében* is felismerhetőek 
voltak az inspirációs források, érez-
hető volt a nem teljesen szervült, a 
művészi szemléletében nem teljesen 
feloldott hatások eklektikája — no-
ha jó ízlés és művészi intelligencia 
nyilvánult meg kiválogatásukban 
és felhasználásukban. Ebben a 
filmben azonban már a hazaérke-
zett, az önmagára talált, az útkere-
sés porát magáról lerázó rendező 
szólal meg, aki otthonosan, szuve-
rén biztonsággal kalauzol el az áb-
rázolt emberi sorsok útvesztőjében. 
Biztos iránytűje az a törekvése, 
hogy belülről értse és értesse 
meg hőseit — ezért elkerüli az ilyen 
tárgyú filmek bosszantó didaktiká-
ját; ugyanakkor együttérzését, bel-
ső azonosulását hőseivel állandó és 
finom iróniában oldja fel — s ezzel 
elkerüli régebbi . filmjeinek gyer-
mekbetegségeit, az érzelmességet és 
'külsőleges mulattatást egyaránt. Ez 
a kedves-fölényes, megértő-megbo-
csátó irónia ellenpontozza végig a 
filmet, s adja meg hangvételének 
sajátos jellegét, emberi dimenzióját. 
Ez az a biztosító szelep, amely fi-
noman szabályozza aZ érzemli fe-
szültséget és idejében kiengedi a 
fölös gőzt, valahányszor az érzel-
messég, vagy a drámaiság túlhajtá-
sa fenyeget. 

Hogy egy példát említsünk csak, 
gondoljunk a zárójelenetre, a két 
főhős, az apa és a fiú egymásra ta-
lására, összeölelkezésére, ami bi-
zony a történtek utáni könnyen vál-
hatna szirupossá, ha egy groteszk 
fintor, egy arra menő "jó nő* és a 
lábán egyaránt fennakadó apai és 
fiúi tekintet nem tompítaná az ér-
zelmességet. De mindvégig megta-
láljuk a filmben azoknak az apró 
rendezői-forgatókönyvi ötleteknek 
bugyborékolását, amelyek az élet 
derűjét hozzák felszínre, anélkül, 
hogy ezzel csökkentenék) az ábrázolt 
problémák hőfokát. Sőt, éppen azért 
élhetnek az irónia, a finom gúny — 
amely, mivel általánosított formá-
ban jelentkezik voltaképpen ön-



gúny — eszközével, mert a film & 
valóságos élet lehetőségeit tárja fel 
jellemeivel és helyzeteivel, mint 
mondani szokás tipikus embereket 
és tipikus problémákat ábrázol a 
maga hitelesen és ötletesen egyení-
tett változataiban. 

A film, — mint eredeti, a forgatás 
megindulásakor viselt címe: Gye-
rektükör is jelzi — azt vizsgál-
ja, hogy tükröződik a felnőttek vi-
lága a kamasszá érő gyermeki lé-
lekben, gyermeki öntudatban. S mi-
vel ez a tükröződés egyszerre kriti-
kus jellegű, ugyanakkor, amikor — 
derék emberekről és szeretett szü-
lőkről lévén szó — jóindulatú az iró-
nia lehetósége természetszerűen adó-
dott és kiegészült azzal a játékkal, 
hogy a tükör egy másik — egy szin-
ten, bár másképpen torzító — tükör 
előtt áll: a gyermektükör és a "fel-
nőtt-tükör- egymásban tükröződik. 
Egyszerre vizsgálja a film azt, ho-
gyan látja a gyerek a félnőttek vi-
lágát és hogyan látják a felnőttek a 
gyerekeket. 

A cselekmény középpontjában a 
Bálint család életének egy válságos 
szakasza áll. Bálint Sándor az apa 
nehéz és kényes problémával kerül 
szembe a hivatalában: korrupciót 
fedezett fél, amelyben rangos, nagy 
összeköttetésekkel rendelkező veze-
tők vétkesek. Szíve szerint leleplez-
né a visszaélést, de már megégette 
a kezét hasonló ügyekben, már 
egyszer idegösszeroppanásba kerget-
te egy hasonló eset. Az állásféltés, 
az egzisztenciális biztonság — amit 
a felesége képvisel makacsul — ab-
ban az irányban hat, hogy "okosan-
intézze el az ügyet, a becsület vi-
szont tisztességes elintézésit kívánna. 
Bálint a két malomkő között őrlő-
dik. A szülők azt hiszik, hogy a gye-
rekek — akik már . nem is olyan 
gyerekek, mint gondolják — sem-
mit sem tudnakj erről az állandó vi-
tát-veszekedést kiváltó problémá-
jukról. Pedig végül is, az dönti el 
Bálint lelkiismereti vívódását a tisz-
tesség javára, hogy meglátja imagát 
abban a "gyermaktükörben-, amit 
Andris, a fia tart elé, meglátja ben-
ne a megalkuvó apa képét és azét 
az emberét is, akit a fia látni sze-
retne benne. Mindez azonban a két-
oldali félreértések, gyakran mulat-

Kállai Ferenc és Kosztolányi Balázs 

ságos, gyakran valóban drámai, lel-
ketsebző összeütközések sorában va-
lósul meg: Andris átéli első nagy 
kamaszválságát, a gyerekkari esz-
ményítés viálgának és a földi világ-
nak első nagy összeütközését. 

Azt mondottuk, hogy Révész a 
klasszikus filmhagyományokat kö-
veti, ugyanakkor filmje mégis mo-
dern, modernebb, mint nem egy 
>-mai- irányzatot követő alkotás. Mi 
a titka ennek az ellentmondásnak? 
Az, hogy Révész "hagyományos- a 
film sajátos eszközeinek felhaszná-
lásában, (bizonyítva ezzel, hogy 
Hkorai- még "döglött lónak- tekin-
teni a "régi típusú- a film szinteti-
kus harmóniájára törekvő filmké-
szítést, hogy vannak még — s ná-
lunk különösen vannak — művészi 
lehetőséglei) és modern abban, ahogy 
a valóságot szemléli, modem belül-
ről való emberlátásában, megértő 
iróniájában. Egy olyan korban, ami-
kor a filmösszhatást alkotó eszkö-
zök mintha önállósulnának és füg-
getlenítenék magukat a szintetizáló 



művészi szemlélet "fennhatósága-* 
alól, amikor már-már divat csak a 
kamerára, vagy csak a mesére, vagy 
csak a rendezésre-játékra bízni és 
alapozni a film egész mondanivaló-
ját — Révész megadja a mesének, 
ami a meséé, a kamerának ami a 
kameráé, a játéknak, ami a játéké, 
és éppen összhangjuk megteremté-
sében látja művészi feladatát. Csa-
táját már azzal megnyeri — ami 
mindig a filmrendezői művészet el-
ső nagy próbája és mértéke volt —, 
ahogy eszközeit, eleven és "holt-*, 
eszmei és tárgyi "társait- a műalko-
tásban megválogatja; ahogy felméri 
kire és mire van szüksége, hogy el-
képzelését valóra váltsa. Nagy tu-
domány ez, hiszen itt dől el az is, 
hogy maga a rendező "megfelel-e-
vállalt feladatának, valóban érzi és 
tudja, mit kíván tőle a saját témá-
ja. mondanivalója. 

De amilyen bátran érvényesiti 
egyéniségét a nemzetközi áramla-
tokkal, divatokkal szemben, ugyan-
olyan határozottan áll szembe a ha-
zai — rossz — hagyományokkal is. 
Mentes attól az életidegen s gyak-
ran embertelen monalizálástól, 
amely a rossz elvont megbélyegzésé-
ben, és a jó ugyancsak elvont apo-
lógiájában látja feladatát: nem lep-
lezni akarja hősét és hősében a 
megalkuvást, <illetve megdicsérni a 
helytállást), hanem megérteni annak 
valóságos helyzetét és küzdelmeit. 
Nem egyszerűsíti le a feladatát az-

zal, hogy Bálint Sándor küzdelmét 
árnyékharccá változtatja, hogy fik-
tívnek, a "kispolgári- opportuniz-
musból származónak tünteti fed fé-
lelmét. Ez az egzisztencia-féltés az 
élettapasztalatból származik, s a 
család adja meg morális alapját. S 
bár a film helyesen-megmutatja, 
hogy ma már kevesebb alapja van, 
az ilyen félelmeknek, mint azelőtt, 
megmutatja azt is, hogy a imúlt is 
elő valóság: az emberek tudatában 
és olykor gyakorlatában is. A bátor-
ság és az opportunizmus harcát 
"teljesen lefutottnak-, teljesen szub-
jektív gyökerűnek sohasem lehet 
tekinteni. A "szavak és tettek-
szubjektív és mindig elítélendő el-
lentmondása mögött ott van az a 
mélyebb és objektív ellentmondás, 
amely — különböző mélységben, kü-
lönböző olló-nagyságban — esz-
mény és valóság között húzódik. 
Andris ezzel az ellentmondással ke-
rül szemben, amikor apját, anyját, 
tanárát — egész környezetét — a 
maga esendően emberi, gyarlóan 
tiszta, küzdelmes, tehát olykor el-
bukó valóságában megismeri. 

Meg kell azonban azt ás monda-
nunk, hogy ezt a koncepciót csak 
elvben és általánosságban teszi ma-
gáévá a film, Bálint Sándor hivata-
li konfliktusának konkrét és tény-
szerű rajzával! adós marad. Már pe-
dig az életben ilyen leegyszerűsítet-
ten, ilyen tisztán nem jelentkeznek 
a problémák — legfeljebb a gyer-



rraeki tudat áttételében. Ebből szár-
mazik!, hogy a film -felnőtt- vona-
la — amely kétségtelenül csak a 
háttér szerepét tölti be, de amely 
mégis kapcsolatban áll a film egész 
művésziségével és hait a gyermekvo-
nal hitelességére is — sokkal elna-
gyoltabb és gyengébb, mint a gye-
rekvilág ábrázolása. Ebből fakad, 
hogy sematikus elemek is beleke-
rülnek, ebbe az egészében egyálta-
lán nem sematikus és igaz alkotás-
ba. Így a párttitkár szerepe, ame-
lyet nem azért érzünk sematikus 
rekvizitumnak, mert a párttitkár 
képviseli a harcos és tisztességes 
magatartás állásportját, hanem 
azért, mert nem tudjuk, hogy mi-
lyen konkrét köze van az egész ügy-
höz. Nyilván ennek az ellensúlyo-
zására került Bálintné érvei közé az 
az argumentum is, hogy -a pártta-
gok kivonják .magukat- (és így te 
maradsz egyedül a pácban). De 
meglehet, hogy fordítva, az asszony 
••érvének- ellensúlyozására -hozták 
be- a párttitkárt, ezt kívülről nem 
lehet eldönteni. Azonban Bálintné 
eme érvelése is hamis, csinált ebben 
a szituációban, amikor férje konk-
rét hivatali viszonylatairól van szó, 
— nem azért, mert lehetetlenség, 
hogy párttagok kivonják magukat 
valamilyen ügyből, hanem azért, mert 
egy Bálintné inkább gondolkodik 
konkrét személyekben, mint Ilyen el-
vont általánosítokban és legfeljebb 
azt mondja: Szoboszlay és Kovács 
kivonják imagukat, pedig párttagok. 

Ebben és néhány hasonló mozza-
natban (így például a várhegyi huli-
gánok szükségtelen szerepeltetésé-
ben) meg itt-ott érezhető a régi tí-
pusú -sakk-dramaturgia- hatása — 
egészében azonban a feltárt életanyag 
igazsága határozza meg a filmet. 

Hallottam még olyan ellenvetést 
is, hogy a. film tragikus befejezéssel 
erőteljesebb lett volna, a hepiend 
csökkenti értékét. Azt hiszem, ez 
tévedésen alapul. E filmnek nincs 
tragikus vége, de nem is hepienddel 
fejeződik be, legalábbis nem a szú-
nak szokványod és szirupos értelmé-
ben. Az az elképzelés, amely felol-
datlan, az ellentmondást kiélező be-
fejezést kíván — más apát, más 
fiút, más írót és más rendezőt felté-
telező más film lett volna. 

Mindabból amit elmondottunk, 
már kiderült, hogy* a film sikerében 
a jól összeválogatott műves zkoLlek-
tívának döntő része van. Somogyi 
Tóth Sándor, a forgatókönyv írója, 
aki ebben a minőségben debütált 
ezzel a filmjével, finom lélekrajzú, 
megfigyelésekben gazdag, mind az 
írónak, mind a pedagógusnak dicsé-
retére váló munkát végzett. Gondo-
lom, egy irodalmi szaklap mindazt az 
elismerést, amellyel Révész mun-
káját illettük, jobbal igényelheti az 
író munkájának, már eredeti novellá-
jának is (hiszen a rendezői fantáziá-
nak is ő adott, ha nem is szárnyakat, 
de legalább is indítékot). Kettőjük 
mellett a siker harmadik s velük 
szinte egyenrangú tényezője, Révész 
György felfedezettjének, Kosztolányi 
Balázsnak a játéka. Mickey Rooney 
óta nem találkoztunk filmen ilyen 
színes, ilyen játékintelligenciájú és 
szuggesztivitású gyerekszínésszel. 
Olyan mezőnyben állt helyt, (sőt úgy 
is mondhatnánk, olyan mezőnyt -ját-
szott le- esetenként), amelyben a leg-
jobb adottságait érvényesítő Kállai. 
Ferenc, Tolnay Klári (bár az ő szere-
pének árnyalt kidolgozásával író 
és rendező némiképp mostohán bán-
tak) és Pécsi Sándor jelzik a színvo-
nalat. Nagy felfedezés — érdemes 
-kiaknázására- külön figyelmet 
szentelni filmgyártásunknak. A 
másik két gyerekszínész — Molnár 
Éva és Dudás Kati — játéka kedves 
s érzett rajtuk a rendezői műgond. 

A -stáb- kollektívájából még 
Szécsényi Ferenc operatőrt kell 
nyomatékkal kiemelnünk. Ismét ki-
tűnő munkát végzett. Képei — 
ugyancsak az operatőri munka ha-
gyományos s e film stílusához al-
kalmazkodó iskoláját követve — 
gondosan megkomponáltak, hangu-
latosak, szépek. 

Mindent összegezve: olyan -fel-
nőtt- filmet láttunk, amely már 
nemcsak -viszonylagos értelemben-, 
nemcsak részleteiben, megoldásai-
ban. törekvéseiben, nemcsak -ma-
gyar filmnek- jó — hanem egészé-
ben és megszorítás nélkül az, s 
amelyet — apróbb hibái ellenére is 
— elfogadhatunk a magyar film-
gyártás örvendetes eredményének. 

GYERTYÁN ERVIN 



EQY SZÍNÉSZ NAPLÓJEQYZETEI 
A FILM-MWNKARÓL 

Június 8. 
Megpróbálom magamat - tetten 

érni, hogy miféle munkát végez vé-
gül is egy színész a filmen. Mert, 
hogy másfélét, mint a színpadon, 
arról már tudunk valamit, de hogy 
mifélét, erről annyiféleképpen val-
lanak, ahányan csak megnyilvánul-
nak a kérdésről. Mondanivalóm lé-
nyegét a színészi invenció, szorosab-
ban véve: az átélés mozzanataira 
korlátozom. Mennyiben van mód 
erre a filmmunkában a rendező égi-
sze alatt? Nos hát: tegnap, az első 
forgatási napon a következőket kel-
lett csinálnom: 

1. Ülni totálban és nézni egy di-
vatbemutatót. 

2. Nézni egy női lábat. 
"3. A láb nézése közben bevenni 

egy szem cukrot. 
4. Ugyanezt három különböző 

esetben különféleképpen megismé-
telni. 

5. Előre hajolni két nőhöz (Mezey, 
Kiss Manyi), beszédbe elegyedni ve-
lük, majd a visszautasító hangtól 
meghőkölni, és újra nézni a lába-
kat. 

Ez a munka (szünetekkel együtt) 
reggel 7 órától délután 17 óráig tar-
tott. 

Mit tudtam előre, és mire készül-
tem fel? 

Elolvasván a forgatókönyvet, az 
alakot azonnal megértettem és meg-
éreztem, ezzel egyidejűleg meg is 
örültem neki. Még jobban megörül-
tem, mikor megtudtam, hogy a szer-
zők írás közben rám gondoltak. Ez 
ugyanis életemben először fordult 
velem elő, és huszonöt évi színész-
életnek kellett eltelnie, hogy ilyes-
mi egyszer megtörténjék. Filmíró és 
filmrendező ugyanis általában -jól 
teszi,-, ha nemcsak a szerepre, de a 
szereplőre is eleve számít, mert eb-
ben a művészetben a színész egyé-
nisége fontos. Az alakítás nem a tel-
jes átváltozáson, inkább az alak ér-
vényesítésén nyugszik. Erre szokták 
azt mondani, hogy a film típusokkal 

dolgozik. (Színész- és szereptípusok-
kal.) örültem annak is még, hogy 
a készülő film műfalijag -burleszk", 
amilyent Magyarországon alig ké-
szítenek és bennem, úgy érzem, van 
némi hajlam erre a stílusra. 

-A napfény a jégen«-t pontosan a 
közepén kezdték el, az én szerepem-
nek azonban éppen az eleje került 
sorra. Tudtam, hogy ezek a -snit-
tek" miért és kb. hogyan lesznek 
májd bevágva. Ez az adott karakter 
részleges exponálása volt, aki lába-
kat figyel, de nem azért, mert ez 
tetszik neki, hanem mert biztosítási 
ügynök. Vitát ébresztett, hogy a sza-
káilom mekkora legyen. Az írók a 
szakáll irrealitása mellett érveltek, 
vagyis burleszkisége mellett, szí-
nész és rendező viszont a figura reá-
lis kontúrjait akarta megtartani, 
mondván: a mulatságos szituációk 
közepette nem szükséges a maszkok 
túlméretezése. Én is ezt tartom jó-
nak, mert így jobban használhatom 
az arcomat, amivel többet tudok ki-
fejezni, ha nem vesznek el sokat be-
lőle. Mindenesetre: régen voltam 
ilyen tettre felajzott hangulatban. 
Érdeklődöm, tehát átélek. Vagyis: 
állandóan gondolok feladatomra, és 
így napközben élek át, folyamato-
san részletekben, és akkor, amikor 
nem is vagyok a gép előtt. Akkor 
tehát, amikor nem dolgozom. Mert 
munka közben igen sok mindenre 
kell vigyáznom és figyelnem: uta-
sításra, szövegre, partnerre stb. 
Mikor a színész dolgozik, akkor már 
egyszersmind kordában tartja ihle-
tét, enélkül összjátékra, társas já-
tékra képtelen lenne. Ahogyan Thal-
ma jellemzi ezt a processzust: -For-
ró szívvel és hideg ésszel kell ját-
szani." A színész ihletével és ihlete 
ellenőrzésével egyszerre fejt ki mű-
ködést. Ez a filmre még inkább vo-
natkozik. mint a színházra. A film-
színész játékának hatása sokszor az 
eseményekbe való beleillesztéstől 
függ. Mindenesetre azt, hogy tegnap 
miért ettem cukrot, csak később fo-
gom majd eljátszani. 



A -Tücsök—ben 

Június 12. 

Napok telnek el, hogy csekélysé-
gemmel nem történt semmi, a! film 
azonban közben készült. Máig mint-
egy 800 méter szalagot népesítettek 
be, főként a korcsolyázók nemes 
idomaival. De hogy eddig mi tör-
tént, ahhoz jóformán semmi közöm 
és ez az egyik eltérő út a színházé-
tól. Ez lényegében nem is annyira 
szellemi, de alapos gyakorlati ki-
szakadás és részmunka olyan fokon, 
amely csak illeszkedik, de nincs az 
egységben. Ma viszont kétórás pró-
bán vettem részt, ami szokatlan do-
log: a külön próba. Kb. két órán ke-
resztül táncoltam a jégen, míg -be-
jelöltek- és amíg operatőr és ren-
dező megegyezett a gépállásokban. 
Filmen ez így van: a színész már 
tudja a dolgát, mikor a gép még 
csak tapogatózik és amíg -neki jó-, 
vagyis a kamerának (ez néha egy 
óra) —, addig a színész kidől és el-
ernyed. A rendező (Bán Frigyes) az-
zal fogadott egyébként, hogy már 
-jókat röhögtek rajtam-, vagyis lát-
ták a -musztereket- (az eddigi snit-
teket). Ezeket a híreket izgatottan 
fogadja a színész, bár rossz musz-
terról még sohase hallottam, legfel-
jebb pocsék filmről. Ez nem csak 

vicc — ez igaz is lehet. A részlet-
eredmények korántsem azonosak a 
végeredménnyel, s hiába jó egy szí-
nész, ha rossz a film. Jó színészi 
munka csupán a rendezővel, opera-
tőrrel, vágóval együtt lehetséges. 
Színpadon jól működni mindezzel 
szemben is lehet (néha). 

Június 15. 
Az egyik rendezőasszisztens, mikor 

látta, hogy egy késtáncot milyen 
elementáris bakugrásokkal lejtek a 
tükörsima jégen, egy csúszós félci-
pőben — á következőképpen fordult 
hozzám: -Te nem is tudod, hogy 
milyen jó.- Ez a mondat az eddigi 
fejtegetések vonalán belevilágított 
valamibe: csakugyan! A színész nem 
tudja. Sok mindenfélét művel elöl-
ről hátra és hátulról előre, a sok-
sok részletet halomba dobálja és kí-
váncsian lesi, hogy mi lesz mindeb-
ből. No persze, ebben a táncban sa-
ját humorom benne rejlik, és 
ugyanezt ugyanígy csinálnám szín-
padon is egy hasonló jelenetben. Né-
mi közönség is van mindehhez, hi-
szen a műszakiak, a -stáb- és a be-
szivárgók már -élőben- elkapják 
egy-egy jelenet hangulatát — még-
sem színpadi munkáról van szó, ez 

Hi 



Napfény a jégen 

már bizonyos. Legdöntőbb különb-
ség: a folyamatos átéltség hiánya. 
Átéltség és átélés nem ugyanaz. Az 
átéltség előadáskészség, a teljes fel-
készültség. állapota, amely bármi-
kor felidézhető, átélés nélkül is. 
(Mert a megelőző átélés-mozzanatok 
már benne rejlenek ebben az adott-
ságban.) A filmszínészi munka: rög-
tönzés és fixírozás, beállított talá-
lékonyság. A színház: teljes szülés. 
A film: szülőgörcsök. 

Reggel 8-tól délután 14 óráig tar-
tott a felvételi periódus. (6-kor ke-
lés, 7-kor sminkelésj Az egyik je-
lenetet minimálisan hússzor próbál-
tuk egy-két jelentéktelen apróság 
miatt — a színész (vagyis én) az első 
perctől készen volt, de két hosszú 
órán át ismételte a maga dolgát a 
zene, a fény, a kamera, egy-két kor-
csolyázó s egy teve miatt, amely 
nem akart -játszani- — annál több-
ször piszkított maga alá, ez részben 
mulatságos, de később már undok 
volt. Ezt nem panaszképpen mon-
dom, csak a hűséges leírás ked-
véért. 

Június 17. 
Tegnap felvétel közben beszédbe 

elegyedtem egyik legkiválóbb kol-
légámmal, Bessenyeivel (a továb-
biakban B.) és megpróbáltam őt 
észrevétlenül tárgyam körébe von-
ni, szóval kb. a titkos újságíró sze-
repét töltöttem be nála. Nálam is 
szkeptikusabb a -filmszínész- va-
lőrjét illetően, mert ahogy mondja, 
míg -Rin-tin-tin«, vagy egy ötéves 
gyerek ugyanolyan művészi értéket 
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produkálhat, mint ő, addig nincs ér-
telme, hogy ő magát többre be-
csülje. Végül is arra a konklúzióra 
jutottunk, hogy a színész afféle 
mozgó kellék, akit beleaplikálnak 
egy más által megépített konstruk-
cióba. Ennek a gondolatnak igen 
jelentős teoretikusai voltak még 
színházi vonatkozásban is. A teg-
napi nap játékpenzuma egyébként 
jellegzetes példája ennek. Én be-
fáslizott lábbal egy tolókocsiban ül-
tem, és B. tolta a szerkezetet. Ez 
a finálé céljait szolgálta, és várha-
tóan nagy derültséget fog kelteni, 
mert egy szereplő frappáns kaland-
jainak váratlan fordulata. A színész 
mai munkája viszont kizárólag az 
maradt, hogy az egyiket tolták, a 
másik tolt. Természetemhez tarto-
zik, hogyha valaki egy kérdésben 
még nálam is szélsőségesebb —, át-
sodródom a védelem pártjára. Nem 
az a döntő, hogy vannak napok, 
amelyek valóban kellék ízűek, de 
arról van szó mégis, hogy a színé-
szi munka minőségén belül mit je-
lent az ilyen mozgásperiódus? En-
nek bizonyos iparszerűsége tagadha-
tatlan s a film, mint művészetipar, 
nagyjából faktum. Bizonyos köve-
telmények szerint és bizonyos napo-
kon a főszereplő is statisztál, s 
ilyenkor lélektani krízisbe kerül, 
nem azért, mert méltóságon aluli 
munkát végez, de azért, mert ezen 
a napon kielégületlen. Tudjuk, hogy 
egy-egy színházi próba sokszor az 
előadásélményt is felülmúlja, olyan 
nagy izgalmat okoz a keresgélés. A 
jó filmrendezőnek tehát rendkívül 
fontos tudnivalója, hogy a próbákat 
lehetőleg magas és érdekfeszítő szin-
ten tartsa. Ebből is kaptam már 
példát Fábri Zoltán -Hannibál--
munkája és Makk Károly -Fűre 
lépni szabad- tevékenysége során. 
Fábri színházi mértéket alkalmaz, 
nagyon részletesen világosít fel, 
instruál, Makk Károly pedig saját 
alkotásizgalmát transzponálja a szí-
nészbe, és előre láttatja a majdani 
filmet. Ezért szórakoztunk már vi-
harosan jó előre egy közös munká-
ban, mert éreztük, hogyan mulat-
tatunk és min fognak majd mulatni 
a nézők. 
(Folytatjuk) 

SZENDRÖ JÓZSEF 
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FILMMŰVÉSZET VAGY FILMSZOCIOLÓGIA 
Amiről érdemes paródiát készíte-

ni, annak már aligha lehet kétel-
kedni életrevalóságában!. Jacques 
Baratiar nemrég forgatta Párizsban 
"Borsos édességek- című filmjét 
egy csapat fiatalról, a'kik álcá-
zott felvevőgéppel sétálnak a fran-
cia főváros utcáin, gyanútlan járó-
kelőket kapnak le masinájukkal, s 
közben mulatságos kalandokon es-
nek át. A főszerepeket színészek 
alakítják (Belmondo, Monica Vitti, 
Péner, Marina Vlady stb.), de a 
rendező, miközben ,a rejtett kamera 
divatos módszerét szatirizálja, szá-
mos jelenetben maga is azzal él. 

A rejtett kamera hódít. Mind több 
vita folyik róla, és hovatovább új 
filmműfaj körvonalai rajzolódnak 
ki. melynek meglétét immár nem-
igen tagadják, bár megállapodott 
neve még nincsen. Leginkább a ci-
néma-vérité szóval illertik, sokak 
szerint hibásan vagy nagyralátó 
módon. "Ugyan van-e peintwe-vé-
rité, littératUTe-vérité?« — kérdezi 
René Clair, hogy a festészet és az 
irodalom példájával utaljon a kife-
jezés képtelenségére; Alain Resnais 
a cinéma spontáné meghatározást 
javasolja; Jean Rouch, az új irány-
zat egyik fő képviselője, egyaránt 
tiltakozik a cinéma-vérité, cinéma-
direct, cinéma-authenticité címkék 
ellen. De magáról az ú j műfaj lé-
nyegéről is igen heves vita folyik, 
amelyben a realizmus olyan régi, 
nagy képviselői is hallatják szavu-
kat. mint — az előbb említett — 
René Clair, és nemrégiben az olasz 
Rossellini, aki jelentős szerepet ját-
szott már a neorealizmus bölcsőjé-
nél. Legutóbb pedig maguk a ciné-
ma-vérité alkotói próbáltak választ 
adni a sűrűn felmerülő kérdésekre 
a Tours-i Filmfesztiválon, ahol az 
UNESCO közreműködésével nagy-
szabású ankétot rendeztek a tény-
rögzítő filmről. 

Az előfutároknak kijáró elismerés 
adóját Jean Rouch rótta le: Dziga 
Vertovról beszélt, aki érdekes ki-
sérleteivel és a "kino-pravda- fo-
galmának megalkotásával ösztön-
zően hatott a mai útkeresőkre. 

"Dziga Vertov — mondotta a fran-
cia rendező — úgy vélekedett, hogy 
a filmszem, a felvevőgép lencséje 
egy újfajta látás eszköze: azt tar-
totta, hogy a dolgoknak van egy 
különleges realitásuk, melyet sze-
münkkel nem, csak a felvevő kame-
rával érzékelhetünk. Számára a 
géplencse az ember új, hatodik ér-
zékszerve volt. Módszere abban állt, 
hogy hagyta ezt az érzékszervet 
szabadon működni, találomra meg-
rögzíteni a jelenségeket; a felvett 
képekből aztán a maga művész-
akarata, szándéka szerkesztett ér-
telmes mondanivalót, művészi ví-
ziót; alkotásaiban tehát a montázsé 
volt az uralkodó szerep. Másként 
járt el a másik nagy úttörő, az 
amerikai Flaherty; ő előre kialakí-
tott elképzeléssel közeledett a való-
sághoz, amikor »Moana- című film-
jében azt akarta bemutatni, hogy 
tükröződik az emberi arcon a teto-
válás fájdalmas büszke művelete. 
Ezer meg ezer méternyi filmszala-
got forgatott le, végtelen türelem-
mel fényképezett, míg végre megta-
lálta a legjobban megfelelő mozza-
natot, és filmjében csak ezt a né-
hány képet használta fel-. Jean 
Rouch, állítása szerint, Dziga Ver-
tov analitikus és Flaherty szinteti-
kus módszerét igyekszik párosítani; 
a vitavezető Francois Chevassu in-
kább a szovjet filmalkotó munka-
stílusának folytatóját látja benne. 

Aggályos kérdésére: érdemes-e 
oly sok erőt, anyagot, időt áldozni a 
felvételek hosszú sorozatára, a vé-
letlentől várva, hogy meghozza sze-
rencsés ajándékát, a kifejező és jel-
legzetes képet? — Jean Rouch elis-
merte, hogy az új műfaj első példái 
nem arattak közönségsikert, mint 
mondotta, főként a forgalmazók! hi-
bájából: a játékfilmek nagy bemu-
tatótermeinek közönsége szórakozni 
akar, a tényrögzítő film szűkebb 
kört, másfajta vetitőalkalmakat kí-
ván. Mario Ruspoli szerint máris 
van közönség, mely fogékony az ú j 
törekvések iránt: az ifjúság. Statisz-
tikai adatok tanúsítják, hogy az új 
iskbla alkotásainak nézői túlnyomó-



részt (nyolcvan százalékban) húsz-
huszonikét éves fiatalok. Jean Fé-
raud is úgy véli, hogy az új nemze-
dék szavazata dönt majd, a maga 
részéről arra a korosztályra száimít, 
mely jelenleg ti zenhárom - ti zen hat 
éves. 

Jean Rouch az üzleti sikertelenség 
okai közé sorolta, hogy a tényrög-
zítő fűm ma még csak tapogatózó 
kísérlet. Készítőinek lelkiállapotát 
az újdonsült magnótulajdonoséhoz 
hasonlította, aki örül, hogy érdekes 
játékra tett szert, és válogatás nél-
kül rögzít szalagján minden csip-
csup beszédet. 

De azok a technikai fölszerelések, 
amelyeknek a mai filmező már bir-
tokában van, s amelyekről Dziga 
Vertov csak ábrándozhatott: a mes-
terséges fényforrás nélkül használ-
ható kamera, a ruházathoz erősíthe-
tő apró hangfölvevő készülék 
(-micro- cravate-) nagyszerű lehető-
ségeket, tudományos értékű kísér-
leteket ígérnek. Jean Rouch, aki a 
párizsi Embertani Múzeum munka-
társa és képzett Afrika-szakértő, 
szereti hangsúlyozni a tényrögzítő 
film néprajzi fogantatását és ren-
deltetését, s az új műfajt a tudomá-
nyos megismerés eszközének minő-
síti. Lelkesedéssel beszélt például 
G. Bouvet afrikai táncfelvéiteleirőd, 
melyek a mozgás elemek megörökí-
tésével magyarázatot adták az eddig 
csupán auditív módon vizsgált tánc-
zene érthetetlennek vélt ritmusvál-
tásaira. 

-Minek tartsuk hát a tényrögzítő 
filmek alkotóját — vetette föl a 
kérdést Pierre Barbin — filmmű-
vésznek vagy filmes szociológus-
nak?- Az iskola hívei nem titkolják 
művész-becsvágyaikat; Jean Rouch 
szerint az ideális filmalkotó az vol-
na, aki egy személyben tudós és 
művész Ez a követelmény azonban 
csak akkor valósulhat meg, ha a 
rendező és az operatőr munkáját 
ugyanaz a személy végzi. »Nyári 
krónika- című filmünk forgatása 
közben — mondattá — operatőrünk 
nagyon szép kameramozgatásokat 
hajtott végre, csak éppen a művészi 
képritmusnak nem volt mindig ele-
gendő mondanivalója. Cassavetes, a 
-New-York árnyai- rendezóje, más-, 
faj ta nehézségbe ütközött: nagy va-

lóságértékű felvételei csúnyák, mű-
vészietlenek voltak, sok ezer méter 
szalagot el kellett dobnia és a jele-
netek egész sarát, most már beta-
nítva, megrendezve, újra fölvennie, 
hogy a mű bemutatható legyen. Rei-
chenbach filmjeit lehet szeretni 
vagy nem szeretni, de azt senki 
sem tagadhatja, hogy nála a szem 
és a kamera, az alkotó elme és a 
kéz tökéletes harmóniában műkö-
dik; ha nem ő volna sajátmaga ope-
ratőrje, ezt nem lehetne róla elmon-
dani — fejtette ki álláspontját 
Rouch, aki, ha faggatják, szeret 
technikai problémák fejtegetésébe 
merülni. 

Jean Louis Cheray ironikusan 
megjegyezte erre: -Az elhangzottak 
alapján az ideális rejtett kamera 
az, amely az áruházi tolvajokat fi-
gyeli.- -Igen — felelte Jean Rouch 
— csakhogy az nem muttat semmi 
érdekeset.- De hát mi az, ami -érde-
kes-, ami művészi megörökítésre mél-
tó, mi az, ami a tényrögzítő filmet 
megkülönbözteti az egyszerű hír-
adófilmtől, ami a lefényképezett 
valóságot a realizmus igazságának 
szférájába emeli? Eisenstein — 
mint Claude Aveline és Jean Rouch 
is hangsúlyozta — mexikói filmje 
forgatásakor nem a valóság vélet-
len-kínálta mozzanatait fényképez-
te, hanem csupa elképzelt, megköl-
tött jelenetet vett föl, műve mégis 
maga a realizmus. Másfelől — mint 
René Cl érnem mondottá — merő 
dokumentumfilm is meghamisíthat-
ja a valóságot, például a felvételek 
összevágásával. 

Mindezekre a kérdésékre a 
Tours-i Filmfesztivál ankétja nem 
adott, nem is adhatott egyértelmű 
választ. A vita elnöke szerint nem 
volt több, mint megnyitni hasonló 
megbeszélések sorozatát. Annyi 
azonban már most is nyilvánvaló, 
hogy a filmművészetről -nem lehet 
vitáit folytatni az új irányzat ered-
ményeinek figyelembe vétele nél-
kül. i»A ítényrögzátő film megjelené-
se úgy hatott ránk, mint egy ököl-
csapás! — nyilatkozott Alain Res-
na;s. — Elszunyókáltunk habárain-
kon, s ez a csattanós ébresztő min-
denképpen üdvös.-

LUKÁCSY SÁNDOR 



FILMHÉT A BOLGÁR RIVIÉRÁN 
A fényes és látványos jöttek küldöttek Fran- kritikusokkal vitatták 

világfesztiválok között ciaországból, Nyugat- meg a bemutatott fii-
szerényen húzódik meg Németországból, Izrael- meket, s benne saját 
egy alig ismert fesztivál, bői, sőt, Monacóból is; alakításaikat. Néha 
a várnai. Más is a jelle- esztéták, filmújságírók, irigység fogott el, ha ar-
ge, mint a camnesinak, filmrendezők. ra gondoltaim, vajon 
a velenceinek vagy a Kevés ilyen komoly hány filmszínészünk 
moszkvainak; ez nem és meghitt fesztiválon van, akit ennyire érde-
világverseny: a bolgá- vettem még részt. Itt kelne mesterségének 
rok tulajdon filmjeikről valóban a filmművé- elmélete, a színjátszás, 
készítenek évenként szetről esett a legtöbb illetve filmjátszás össze-
számvetést Várnában. A szó; művészeti, esztétl- fonódása a fikndrama-
jugoSzláv filmek pulai kai és dramaturgiai kér- turgia s a filmrendezés 
fesztiváljához hasonlít désekről. A nemzetközi problematikájával, 
leginkább ez a fekete- filmversenyek elmarad- (Bulgáriában nagyon 
tengeri filmünnepség, hatatlan látványossága, szeretik a filmet; az ú j 
melyet idén harmadszor a sztárok parádéja itt bolgár művészetben ez 
rendeztek még. Ezúttal elmaradt. A bemutatott a művészeti ág tört az 
már meghívott nemzet- bolgár filmek szereplői utóbbi években leg-
közi közönség előtt. S természetesen jélen vol- inkább előre. S ez meg-
jellemző az erjedő, ki- tak, s köszöntötték a kö- érződött a várnai at-
forrásban levő, útját jó zönséget filmjeik bemu- moszférán. l'dehaza cnak 
irányban kereső bolgár tatása után, de soha költőket, írókat, festő-
filmgyártásra az a nem láttam még ilyen ket — s azok közű.', is 
nemzetközi érdeklődés szerény, kedves és egy- csak a fiatalabbakat, — 
és rokonszenv, mely szerű -sztárokat". A láttam ilyen szenvedi-
ezen a fesztiválon is Várna Szálló teraszain, lyesen és szünteJ énül 
megnyilvánult. A szov- foyerjában, filmklub- vitatkozni egy-egy mf l -
jetunió s minden népi bókban találkoztam ve- vészeti kérdés felf./.t. A 
demokrácia képviseltet- lük; kevesebbet ragyog- Várna Szállóban, tk fesz-
te magát a tíz napig tak. s többet vitatkoz- tivál főhadiszállásán, a 
tartó seregszemlén, de tak. Hazai és külföldi folyosók jarkáb'xn, s ' a 



lépcsőkön mindenütt 
szenvedélyesen vitatko-
zó csoportok. Fiatal és 
idősebb rendezők, for-
gatókönyvírók, kritiku-
sok és nagyon csinos szí-
nésznők. De filmről esik 
szó még az Aranypart 
selymes homokján, az 
izzó napfény elől védel-
met nyújtó színes er-
nyők árnyéksátrában is. 
S mintha ez az izga-
lom az egész városra át-
ragadt volna. A kétezer 
éves Várna találkozása 
a legfiatalabb művészet-
tel, valóban megható 
volt. Esténként valósá-
gos zarándoklatok in-
dultak meg a nyolc sza-
badtéri mozi felé, me-
lyekben a fesztivál-fil-
meket játszották. (Vár-
nában, mely alig na-
gyobb Szegednél, húsz 
mozi van, s közülük 
nyolc szabadtéri.) A ver-

senymozi, a Lenin Film-
színház ezerötszáz sze-
mélyes. De az előadá-
soknak minden este leg-
alább kétezer nézője 
volt, mert a környező 
házak ablakai, erkélyei, 
és lapos (tetői is megtel-
tek nézőkkel. Pedig a 
filmeket szinte kivétel 
nélkül ismerték, hiszen 
a seregszemle az elmúlt 
évben bemutatott bolgár 
filmek -összefoglalója* 
volt. A bolgárok ugyanis 
az elmúlt év filmtermé-
sének rangsorolását vég-
zik el ilyenkor, igen de-
mokratikusan, együtt a 
közönség legszélesebb 
rétegével, újságirókkal, 
filmművészekkel s más 
művészeti ágak képvise-
lőivel. (A filmek besoro-
lásának ezt a rokonszen-
ves és igazságos módsze-
rét talán nálunk is al-
kalmazni lehetne.) 

S amit itt Várnában a 
másfél hét alatt a film 
körül tapasztaltam — 
megnyilvánult maguk-
ban a filmekben is. Az 
ügy szeretete, a filmal-
kotás tisztelete, felelős-
ség- és fontosságtudat 
A bolgár film — erről 
tanúskodtak a bemuta-
tott alkotások — a 
hangváltás állapotban 
van. Azokat a művésze-
ti vívmányokat, melye-
ket patetikus és roman-
tikus történelmi film-
jeikben, s az ugyanilyen 
hangszerelésű ellenállási 
filmjeikben olyan siker-
rel alkalmaztak, most 
igyekeznek mai, modern 
témájú, korszerűen elő-
adott filmjeikben Is 
hasznosítani. A teljes 
művészi szintézis még 
nem valósult meg: a 
filmlátás konzervatí-
vabb módja — a fény-



"Nem halt meg senki*. 
P. Slabakov és M. Dimltrova 

mintegy példaképül, ha-
nem emberi mivoltuk-
ban, érzelmeik bonyo-
lultságában, sőt gyenge-
ségeik megmutatásával 
ls arra törekszik, hogy 
minél közelebb hozza a 
nézőhöz hőseit, s hogy 
bemutassa a munkás-
osztályban végbemenő 
intellektualizálódási fo-

lt. Bodurov, a kapitány 



lyamatot. A nyugati 
filmiskolák hatása érde-
kesen keveredik benne 
a bolgár filmtradíciók-
kal. Érdekes és komoly 
művészi kísérlet, mely 
néhány jelenetében, kü-
lönösen a főszereplő 
Szlavakov kitűnő játéka 
révén, magas művészi 
színvonalat ér el. 

A fesztivál nagydíját, 
az Aranyrózsát, Dimov 
híres regényéből, a "Do-
hány—ból készült film 
nyerte el. (Rendező: Ko-
rabov). A rendező a 
szovjet regény-megfil-
mesítés módszerét vá-
lasztotta, a minél telje-
sebb hűséget a regény-
hez. A részletező, apró-
lékos előadásmód talán 
feleslegesen elnyújtja a 
filmet, de néhány mes-
terien kidolgozott s em-
lékezetes jelenettel is 
megajándékoz. A színé-
szek játéka ebben a film-
ben is elsőrangú, külö-
nösen Kokanova (a leg-
népszerűbb bolgár film-
színésznő) és Matev já-
téka idézi fel a nagy-
szerű regény eredeti at-
moszféráját. Láttunk 
egy bűbájos gyermek-
filmet is ("Kapitány- cí-
men nálunk is be fogják 
mutatni), mely finom 
pszichológiával, sok lírá-
val és humorral ábrá-
zolja egy hajót építő kis 
gyerekcsapat viszontag-
ságait. Ha egy kissé 
több kalandosság, s va-
lamivel kevesebb "lát-

ható- pedagógia lenne 
benne, a legkülönb ka-
landos gyermekfilmek 
közé sorolhatnánk. De 
így is megnyerő és szó-
rakoztató alkotás. 

A fesztivál egyik meg-
lepetése volt egész estét 
betöltő dokumentum-
filmjük, "A reménység 
ünnepnapja-. A bolgár 
filmművészek négy hó-
napot töltöttek az evianl 
egyezmény megkötése 
után a felszabaduló Al-
gériában, s a szabadság 
első hónapjainak szinte 
minden lényeges mozza-
natát megörökítették. A 
film megkomponáltsága, 
világos mondanivalója, 
művészi elrendezettsége 
s finom megfigyelések-
kel gazdagított drámai 
mondanivalója élményt 
jelent a nézőnek. Ilyen 
vállalkozásra csak na-
gyon jó technikával ren-
delkező, nagyon jó el-
méleti és politikai fel-
készültségű alkotók szán-
hatják rá magukat. S e 
vállalkozás sikere a bol-
gár filmgyártás erejét 
bizonyítja. 

Bemutattak két törté-
nelmi filmet és két mai 
témájú kalandfilmet is. 
(A bolgár filmgyártás, 
kis kapacitása ellenére 
igen széles témakört ölel 
fel, melyből csak a víg-
játék hiányzik.) A tör-
ténelmi filmek közül a 
"Kalojan- az érdeke-
sebb. A középkor híres 
bolgár cárjának történe-

tét dolgozza fel, a hagyo-
mányos előadásmódban, 
de igen jó rendezésben 
(rendezők: Dakovszkij és 
Arnaudov) s meglepő 
technikai felkészültség-
gel. Általában igen fi-
gyelemre méltó a bolgár 
hangmérnökök és opera-
tőrök technikai bizton-
sága. Ennek a színes, 
történelmi filmnek né-
hány csatajelenete, ha 
szélesvászonra vették 
volna fel, kiállná a ver-
senyt bármelyik "szuper-
filmmel-. Kalandfilm-
jeik közül nálunk az 
"Aranyfog- címűt fogják 
bemutatni. (Rendező: 
Marinovics.) A szelleme-
sen megkomponált, iz-
galmas kémtörténetnek 
legnagyobb erénye hite-
les és gondosan megraj-
zolt lélekrajza. Bár a 
film fekete és fehér, a 
benne összeütköző erők 
egyáltalában nem feke-
ték és fehérek. Ez az új-
típusú, pszichologizáló 
bűnügyi film, ha nem is 
jelentős művészi alkotás, 
de mindenképpen jelzi 
azt az új utat, melyre a 
bolgár film rálépett. Má-
sik bűnügyi filmjük. a 
"Csendes partokon- (ren-
dező: Gencsov) már di-
daktikusabb s kevésbé 
fordulatos. Inkább csak 
főszereplőjének, Kusma-
novának bensőséges, át-
élt játékával hívja fel 
magára a figyelmet. 

Érdemes figyelni a bol-
gár filmművészetre. Ta-
nulni is van tőlük mit: 
az ügy szeretetét, hitet a 
művészi alkotás fontos-
ságában s nem utolsó-
sorban egy ilyen hazai 
filmszemle megrendezé-
sének ötletét és lelkes-
ségét. 

HÁMOS GYÖRGY 

Nevena Kokanova a 
"Dohány—ban 



FILM, SZÍNHÍZ, LÁMPALÁZ 
BESZÉLGETÉS SIMONÉ SIGNORET-VAL ÉS YVES MONTAND-NAL 

A beszélgetés Yves Montand-nal 
és Simoné Signoret-val a Moszkva 
szálló hatodik emeletén, lakosztá-
lyukban zajlott le. délután fél hat-
tól fél nyolcig, a fesztivál utolsó 
napjainak egyikén. 

Yves Montand fekete háziköntös-
ben vonzó, rendkívül férfias je-
lenség — bárhol van, fejjel kima-
gaslik a társaságból. A múló évek 
alig hagytak rajta nyomot, hiszen 
arcán már évekkel ezelőtt ds annyi 
volt a barázda, hogy alig jutott 
hely1 újabbakra. Simoné Signorét 
világoskék ingblúzt, sötét szoknyát 
viselt, közelről, festetlenül is sajá-
tos báj sugárzott róla, kék szeme 
világított. Negyvenkét évesek mind 
a ketten, több mint tíz éve házasok, 
és — mint ez a beszélgetés folya-
mán sokszor kiderült, —i egymás 
véleményére, mind művészeti mind 
politikai kérdésekben nagyon sokat 
adnak. Az éppen látogatóban náluk 
tartózkodó orosz barátnő hamarosan 
kitűnő teát hozott, időnként Fran-
coise Arnoul is át-átsiuhant a szobá-
kon, melyeknek ajtói, a folyosóra 
vezetők is, a nagy hőség miatt nyit-
va voltaic 

Már 1957-ben — mikor Yves 
Montand Budapesten, vendégszere-
pelt — rendkívül izgatta őket mind-
az, ami 'nálunk történt, s aimit ak-
kor, a margitszigeti Nagyszállóban, 
sokszor éjszakáig történő beszélge-
tésekben mi magunk is nehezen 
tudtunk megmagyarázni. Persze, 
hogy \ Moszkvában először is azt 
kérdezték: mi történt azóta nálunk. 
Minden érdekelte őket és válasza-
im, 'láthatóan — tetszettek. De 
azért, a tea és a politizálás utáni — 
és közben is — mégiscsak sikerült 
arra terelnem a szót, ami bennün-
ket róluk i a legjobban érdekel: a 
művészetükre. 

Világhírű házaspár. Nincs olyan 
hét, amikod ne jelenne meg róluk 
valamelyik nemzetközileg ismert 
lapban cikk, fénykép, hír, álhír, 
Amerikában éppenúgy ismerik őket, 
mint Európában, vagy húsz filmben 

játszottak külön-külön főszerepet, 
egyetlen1 közös filmjük: i a -Salemi 
boszorkányok- volt. Nálunk,, sajnos, 
elég kevés filmjüket mutatták be, 
-A félelem bére-, -A nagy kék or-
szágút-, a -Salemi boszorkányok* 
— ezekben játszott Yves Montand, 
Simoné Sögnoret-t láthattuk még a 
-Thérése Raquin-ben, az -Adua és 
társnői—ben, és 'a -Hely a tetőn— 
ben is. amelynek főszerepéért 
1959-ben Cannes-ban a 'legjobb női 
alakítás díját kapta. Yves Montand, 
a filmezéssel egyidejűleg nem 
hagyta abba az éneklést sem; ame-
rikai turnéján éppen olyan fergete-
ges sikert aratott, mint Párizsban, 
vagy Budapesten . . . Mindketten 
aránylag fiatalon értek é l oda, aho-
vá sokan egy életen át hiába vágy-
nak. Művészetük beteljesedett, 
mindegyikük a maga ' területén 
»mindent tud*. 

— Hogyan lehet elviselni ezt az 
állandó világhírt, ezt az állandó 
megrohanóst, ezt az állandó kira-
katban való életet? 

Simoné Signorét nagyon őszintén 
felelt. (Mindenre őszintén felel, póz, 
keresettség nélkül. Régen megen-
gedheti magának ezt a luxust Yves 
Montand egyébként' éppen néhány 
perccel a kérdésem előtt mondotta: 
— Megfogadtuk egy pár évvel ez-
előtt Simone-nal: mindig, minden-
ütt az igazait mondjuk, kerül, amibe 
kerül. Ez art is jelenti, hogy nem 
játszunk olyan filmben, vagy da-
rabban, ami nem tetszik.. .) ' 

— Párizsban nyugodtabban élünk 
— mondta Simoné — ott; mem kél-
tünk feltűnést. Persze, ez az életmód, 
az állandó szereplés rendkívül fá-
rasztó . . . D e . . . — Simoné Signorét 
arcán megjelent egy jellegzetes, gu-
nyoros kis mosoiy, mint beszéd köz-
ben' annyiszor — milyen unalmas is 
lenne az élet énéUkül! 

A különböző művészeti irányzatok 
közül mindkettőjükre a -cinéma vé-
rtté- tett 'nagy hatást, lelkesen be-
széltek Chris Markéiról, akit 62 
utóbbi évek egyik legtehetségesebb 



francia rendezőjének tartanak. Yves 
Monitand meglehetősen kételkedve 
nyilatkozott az Anto<ndam-féle irány-
zatról, Simoné Signorét engedéke-
nyebben. Mindketten megegyezitek 
abban, hogy a jó filmhez elsősorban 
jó téma, azaz jó forgatókönyv kell és 
ebben a cikkben éppen hiány van 
Európaszerte. Kivéve az olaszokat 
Yves Móntamd őket tarttja most a 
legjobbaknak a világon. 

— Ma már abban a korban vagyok 
— fejtegette Simoné Signorét —, ami-
kor kötelességem magammal és a 
közönséggel szemben is, hogy válo-
gassak, még fokozottabban, mint ed-
dig. Az utóbbi' 'két évben amúgy is 
rengeteget dolgoztam, most — olva-
sok, olvasok és visszautasítok. .Sze-
repeket küldenek nekem, de a szép 
szerep nem elég, engem az egész ér-
dekel — amiben a szerep van! Nem 
tudom, látta-e az "Elektrá—-1, Kako-
jannisz filmjét? Nos, ez a rendező ér-
dekei engem. Tőle van egy ajánia-

torn, s bár egy jóval idősebb nőt kel-
lene alakítanom a filmjében, elvál-
laltam. A partnerem Anthony Quinn 
lesz, számomra ez is csábító. 

— Azt mondja, sok filmet utasított 
már vissza. Megtörtént-e olyan eset. 
hogy megbánt egy ilyen visszautasí-
tást? 

— Igen, egyszer. Henri Colpi kérte, 
játsszam el az -Ilyen hosszú távol-
l é t iben a főszerepet, amit utóbb 
Alida Valii alakított Mikor nekem 
felajánlotta, Olaszországban forgat-
tam, el sem tudtam olvasni. Ha fil-
mezek, a film olyan nekem, mint a 
házasság, mint a szerelem. Akkor 
semmi más nem érdekel, semmi más 
nem foglalkoztat, csak az. Ezért nem 
olvastam el Colpi forgatókönyvét, a 
ezért utasítottam vissza. Kár, hogy 
így történt, azt a szerepet szívesen 
eljátszottam volna. . . Egyébként, so-
ha nem vállaltam szerepet olyan 
filmben, amely kommersz filmnek 
ígérkezett. De örülök, hogy a filmek. 



amelyekben játszottam, utóbb mégis-
csak -kommersz* filmek lettek. 

— És a színház? 
— Anélkül nem lehet filmezni. A 

színház a mindlennapos erőpróba, az 
örök lámpaláz. Legutóbb Párizsban 
-A kis rókákéban játszottam. A kri-
tikusok nagyon szidták a/z alakításo-
mat. Igazuk volt. A darabot én for-
dítottam, s játék közbein figyeltem, 
nem pedig éltem a szövegemet. Soha 
egy művésznek sem ajánlanám, hogy 
abban szerepeljen, aimdt ő maga írt. 
Mindenesetre megpróbáltam átfor-
málni az alakításoméit. Két-három 
hét múlva, azt hiszem, sikerült. Ak-
kor persze, már nem jöttek a kri-
tikusok. Nem baj. Jót tett a kínló-
dás, a szenvedés . . . 

Yves Montand sein tudna élni, mű-
vész lenni a közönséggel való ele-
ven kapcsolat, a színpad nélkül, ö 
még lámpalázasabb, minit a félesége. 
Emlékszem budapesti szerepléseire. 
Fellépése előtt három órával evett 
utoljára, s fél órával a színpadra lé-
pése előtt szinte már beszélni sem 
lehetett vele. Igaz: a sanzon egészen 
rendkívüli erőfeszítés. Hiszen Yves 
Montand egy-egy ilyen estjén a hát-
térben dolgozó kis zenekarral telje-
sen egyedül kell, hogy lekösse, szó-
rakoztassa két-három órán át a né-
zők ezreit. Egy pillanatra sem lan-
kadhat, egyetlen gesztus, hang, moz-
dulat, lépés sem lehet meggondolat-
lan . . . Most egyébként Párizsban 
színpadi szerepre készülj, egy ameri-
kai író: Herpgarner darabjának játsz-

szá^a főáterepeft a -Théátre de la 
Rennaissamee«-)ban — novemberben 
lesz a bemutató. A darab rendezője 
Raymond Rouleau, ugyanaz, aki a 
-Salemi boszorkányok—at rendezte. 

— Filmen játszani könnyebb, mint 
színpadon és színdarabban játszani 
könnyebb, mint énékelni — mondja, 
miközben hosszú lépteivel fel- és alá 
sétái a szobában. — Nekem az ének: 
örök biztos hátvéd. Azt jelenti, hogy 
teljesen független maradhatok, nlem 
vagyok kiszolgáltatva sem rendező-
nek, sem producernek. Ha bármi nem 
tetszik — veszem a kalapomat, fo-
gom a bőröndömet és megyek — éne-
kelni. Akárhova a világon. 

A dicsekvésnek, nagykép üsködés-
nek árnyéka sincs a hangjában, mi-
kor Simoné Signoret-vel számba-
veszik, hogy rajta kívül talán még 
hat-nyolc Ilyen művész van a vilá-
gon, aki éppen olyan befutott a fil-
men, mint a sanzonban. Frank Si-
natra, Chevalier nevét említették a 
többi között . . . Yves Montand jelen-
legi sanzon repertoárjában Aragon. 
Prövert-versek is szerepelnék és 
újra: Kosma zenéje . . . 

Beszélgetés közben többször is fel-
álltam, megyek, nem akarom rabolni 
értékes idejüket. De tartóztattak, biz-
tosítottak róla, nagyon érdekli őket 
minden, amit Magyarországról hal-
lanak. így aztán a búcsúzásnál ők is. 
én is azt mondtuk: 

— Viszontlátásra! Reméljük: Bu-
dapesten. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 



MAKSZ P O U A N O V S Z K I 3 : 

A FELDERÍTŐ LÁNY 
A moszkvai TV a magyar TV-nek ajándékozta Maksz Poljanovszktj 

"A felderítő lénye című filmjét, mely egy magyar származású szovjet lány 
hOsi történetéről szól. Ez alkalomból közöljük a Budapesten tartózkodó író 
sorait TV-nézölnkhez. 

Könyvem hősnője nem kitalált 
figura. Tánya Bauer, egy magyar 
forradalmán és egy orosz asszony 
házasságából született. Bauer István 
részt vett az !1919-«s magyar forra-
dalomban (egy bank kormánybizto-
sa voLt), majd a magyar Tanácsköz-
társaság leverése urtán kényszer-
munkára Ítélték. Néhány év múlva 
Lenin javaslatára több magyar for-
radalmárral együtt kicserélték az 
Oroszországban rekedt magyar hadi-
foglyokkal. 

Bauer Istvánnak új hazájában 
egy lánya született. Amikor a kis-
lány elérte a komszomolista élet-
kort és belépett a szovjet kommu-
nisták ifjúisági szövetségébe, tagsági 
könyvébe így írták be a nevét: Bau-
er Tatjána Sztyefanova. 

Tányáról szóló könyvemet a lány 
életére vonatkozó valóságos adatok 
alapján írtam. Elolvastam Tánya 
leveleit, naplójegyzeteit, beszéltem 
barátaival, moszkvai iskolatársai-
val, valamint azokkal, akik Bjelo-
russziában vele együtt dolgoztak 
1942—44-ben a föld alatti mozga-
lomban. Az .-Egy fiatal felder!tó-
lány története* című könyvem 1961 
tavaszán jelent meg Moszkvában. 
A minap kaptam meg Budapestről 
(Bauer István jelenleg ott él) a 
könyvet magyar fordításban a Kos-
suth Könyvkiadó kiadásában. Ma-
gyar címe: A felderítő lány. 

Tatjána a háború kitörésekor ön-
ként jelentkezett katonai szolgálat-
ra. Ejtőernyős felderítő lett. 1942 
augusztusában dobták le a német 

Baloldalon KlavgyIJa Blohlna 

megszállás alatt álló Minszk közelé-
ben. Itt dolgozott mintegy két esz-

. ten dón át, 1944 június 15-én a né-
met partizán vadászokkal vívott 
fegyveres összecsapás során hősi 
halált halt, három héttel a bjeio-
rusz főváros felszabadítása előtt. 

Ennek az igaz történetnek az 
alapján készült "A felderítő lány* 
című televíziós drámám. Január 
5-én közvetítették Moszkvából a te-
levízió központi stúdiójából. Tánya 
szerepét Klavgyija Blohina, a Kis 
Színház fiatal művésznője alakítot-
ta. Blahinát nemcsak ai Szovjet-
unióban, de külföldön is jól ismerik. 
Lev Tolsztoj *A sötétség hatalma* 
című darabjában ő játszotta Anjut-
kát, Akszjonov "Kollégák*-jában 
Innát. A Kis Színház ezt a két da-
rabot a közelmúltban Franciaor-
szágban is bemutatta. 

A közvetítés előtti napon Klav-
gyija Blohina ezt mondta nekem: 
"Tánya Bauer az első új szerepem 
1983-ban. Ügy érzem, mintha én 
lennék a hőslelkű komszomolista 
felderítő lány, akit ejtőernyővel 
dobtak le a fasiszták által megszállt 
Bjelorussziában, hogy teljesítse a 
haza iránti kötelességét. Láttam 
azokat a filmfelvételeket, amelyeket 
a hitleristák készítettek az általuk 
megszállt Minszkben. Így el tudtam 
képzelni azt a helyet, ahol Tánya 
Bauer Tatjána Klimantovics álnéven 
hajtotta végre nehéz feladatát.* 

A bemutató napján természetesen 
mindannyian nagyon izgultunk. 
Hramov rendező csakúgy, mint a 
szereplők vagy e sorok írója, akinek 
a film közvetítése után beszélnie 
kellett a televízió nézői előtt. Meg-
mutattam azoknak 1 a fényképét, 
akikről könyvem szól. Azóta a Tá-
nya hőstettéről szóló elbeszélést a 
televízió képernyőjén a Szovjeté 
unióban és az egész világon több 
millió néző láthátta. 



N I N A HIBBiN: 

2 and oni levél 
Két évvel ezelőtt, 

amikor a -Szombat este 
és vasárnap reggel" cí-
mű filmről írtam a 
Filmvilágban, cikkem-
ben feltettem a kérdést: 
fordulópontot jelent-e 
ez a film az angol film-
gyártásban? Ma erre a 
kérdésre már határo-
zott -igen"-nel válaszol-
hatunk. Bár az angol 
filmek többsége még 
ma is a szenzációhajhá-
szás és a hamis ragyo-
gás bevételt biztosító 
receptje szerint készül, 
a -Szombat este . . .« si-
kere új utat nyitott a 
kisebbség számára, mely 
hátat fordít a kommersz 
filmek álértékeinek és 
becsületesebb célokat 

tűz maga elé. Ennek az 
irányzatnak jellegzetes 
filmjei a mai angol if-
júság problémáihoz pró-
bálnak közel kerülni a 
maguk kemény realiz-
musával és gyakran erős 
társadalmi kritikájuk-
kal is, bár az új filmek 
közül néhány nem a 
modern életet ábrázolja. 
Az irodalom nagy klasz-
szikusainak műveit al-
kalmazzák vászonra, de 
olyan őszinteséggel és 
valósághűséggel, mely 
a múltban nem lett vol-
na lehetséges. 

E filmek közül ki-
emelkedik Tony Ri-
chardson -Tom Jones"-a, 
melynek londoni bemu-
tatója július elején volt, 

de azóta is naponta 
nagy tömegeket vonz a 
mozikba. A film Henrv 
Fielding, XVIII. száza-
di író műve alapján ké-
szült, akit sokan az an-
gol regények -atyjának" 
tartanak. A film szati-
rikus módon dolgozza 
fel Tom Jones szerelmi 
kalandjait, aki eredeti 
-ellen-hős", különféle 
bajokba keveredik a 
szépnemhez való nagy-
fokú vonzódása miatt. 
Szerencsés választás 
volt a szövegkönyv meg-
írására a fiatal színmű-
írót: John Osborne-t 
felkérni, aki a mai an-
gol színpadon a -dühös 
ifjúság- fogalmát meg-
teremtette. Gazdag és 
erőteljes stílusa nagyon 
illik -az angol regény-
irodalom atyjának* vér-
bő mondataihoz. 

Albert Finney, a 
-Szombat este és va-

Margaret Rutherford, az -Egér a 
Iholdon- című filmben, amely az 
-Ordító egér- folytatása. Rendezte: 

Dick Lester 



sárnap reggel- hőse ala-
kítja a címszerepet, 
mellette kitűnő színé-
szek keltik életre a töb-
bi szerepeket is: a vö-
rös arcú lovagok, ter-
metes menyecskék, kép-
mutató városi hölgyek, 
gonosz kocsmárosok, 
felszarvazott férjek és 
kikapós asszonyaik hosz-
szú sorát. 

Richardson és Osbor-
ne kitűnő megoldást ta-
láltak a régi irodalmi 
forma filmnyelvre való 
átültetésére: használnak 
gyorsítást, lassított fel-
vételeket, merevített ké-
peket, némafilm techni-
kát és még egy sor más 
hasonló filmtrükköt, 
hogy -elidegenítsék- a 
nézőket és elérjék azt a 
szatirikus hatást, me-
lyet az eredeti műben 
a roppant szellemes fe-
jezetek képviselnek. E 
célt szolgálják a szerep-
lőknek a kamerával és 
a közönséggel való köz-
vetlen monológjai is. 
Valami így is elvész 
ugyan a regény társa-
dalmi szatírájából, de 
szerencsére a filmen is 
megmaradnak az eleven 
társadalmi kontrasztok. 
A -Tom Jones- valóban 
a legszínesebb, legele-
venebb és legbecsülete-
sebb komédia, amit az 
angol mozikban hosszú 
idők óta láttunk. 

Ugyanakkor, ennél 
alacsonyabb színvona-
lon, tovább árad az an-
gol komédiák és film-
drámák megszokott tö-
mege. Hogy csak muta-
tóba néhányat említsek: 
Graham Scott filmje: a 
-Keserű gyümölcs- Ja-
net Munroval, Val 
Guest: -Nyolcvanezer 

-Most élj, később fizetsz-
— J»y Lewis filmje 

gyanúsított-, Ken Anna-
kin: -A kikapós hölgy-
Stanley Baxterral, Jay 
Lewis: -Most élj, később 
fizetsz« June Ritchievel, 
aki a -Koldusopera- új 
változatában Polly sze-
repét játszotta, Cliff 
Owen: -A törvény rossz 
mérlege- Peter Sellers-
sel. Egyébként Sellers-
sel elkészült az -Ordító 
egér- folytatása, -Az 
egér a holdon-. Ebben 
az új filmben az ap-
rócska ruritániai Fen-
wick hercegség, mely 
-valahol Európában-
fekszik, megint a világ-
politikai események kö-
zéppontjába kerül, ez 
alkalommal a nemzetkö-
zi segítségnyújtás prob-
lémájával kapcsolatban. 

Peter Sellers, aki az 
-Ordító egér—ben öt 
szerepet is játszott — 
ebben a filmben kevés-
bé szórakoztató. A film 
maga is eléggé lehango-
ló. De van benne né-
hány nagyon mulatsá-
gos jelenet, melyeket 
elsősorban Margaret 
Rutherford ötletgazdag 

komédlázása segít siker-
re az idős hercegnő sze-
repében, akinek fogalma 
sincs arról, hogy mi 
történik körülötte. 

Margaret Rutherford, 
aki épp most ünnepelte 
nyolcvanadik születés-
napját, új szerepkört 
vállalt. Egy Agatha 
Christie-filmsorozat két 
darabjában játszott Miss 
Marple szerepében, aki 
egy öreg falusi pletyka-
fészek, de mint amatőr 
nyomozó, állandóan túl 
jár a bűnözők és rend-
őrök eszén egyaránt. A 
-Gyilkosság a lóverse-
nyen- című filmben fér-
jével, Stringer Davis-
sel játszik együtt, aki 
szégyenlős és visszahú-
zódó segédnyomozóját 
alakítja. Margareft Ru-
therford egyike a legjobb 
komikus színésznőink-
nek. Céltudatos és hatá-
rozott jellemű nő. -Gyű-
lölöm a bűnt és a szen-
zációhajhászást- — 
mondta nekem — -és 
sokáig haboztam, mi-
előtt elvállaltam Miss 
Marple szerepét. Inkább 



olyan filmekben szere-
tek játszani, melyeknek 
általánosabb emberi 
mondanivalójuk van. De 
hiszem és remélem, hogy 
sikerült e film bűnügyi 
jellegét kellemes és ár-
talmatlan komédiává 
változtatni-. 

A Norman Wisdom-
filmek stílusában készült 
-A kasszafúró«-ban egy 
másik népszerű, apró-
termetű komédiás, a pu-
fókarcú Charlie Drake 
játszik, aki hírnevét a 
televízióban alapozta 
meg. A történet egy la-
katosmesterről szól, aki-
nek nagy gyakorlata van 
különféle zárak feltöré-
sében és mindig kész 
arra, hogy segítségére 
siessen azoknak, akik 
be- vagy kizárták magu-
kat. Egyszerű, hiszékeny 
és becsületes lévén, aka-
ratlan áldozata lesz egy 
betörőbandának, akik 
mindenféle kitalált tör-
ténettel ráveszik a laka-
tost arra, hogy kinyissa 
az éppen kirabolandó 
lakást, és amikor a rend-
őrség megérkezik, őt 
hagyják ott egyedül a 

bajban. Börtönbe be, 
börtönből ki, tulajdon-
képpen sohasem tudja, 
hogy miért, kemény va-
gány hírébe kerül és az 
alvilág legelső bűnözői 
keresik fel tanácsaiért. 

Charlie Drake az igazi 
"kisember- jellemével 
rendelkezik, de akárcsak 
Norman Wisdom, nem 
tudja, hol kell határt 
szabnia komédiázásá-
nak. Minden poént túl-
játszik, és ezért a sze-

Norman Wisdom és Jennifer 
Jayne — Bobért Asber 
"Szolgálati úton- eimű film-

jében 



Tony Richardson filmet 
készített Henry Fielding 
-Tom Jones- című regé-
nyéből. A forgatókönyvet 

John Osborne Irta 

Jelenet Gerald Thomas 
-Vasszűz- című filmjéből 

(Fordította: Kdrpdfí György) 

egyre csak rosszabbá 
vált. Űj filmjük nagyon 
szomorú hanyatlását 
mutatja annak a két 
filmrendezőnek, akiket 
valamikor a legjobb víg-
játékrendezőknek tar-
tottak Angliában. 

Az amerikai filmek 
közül leginkább az ú j 
Stanley Kramer filmet, 
az -Ez a bolond, bolond, 
bolond világ—ot vártuk. 
Ebben a vígjátékban 
Kramer új oldaláról 
mutatkozik be. Eddig 

rep lassan, de folyama- vérek, John és Roy ren- k o r u " k p™*léZ 
tosan kicsúszik kezei kö- dezték, akiknek másik m a i r ó 1 készített kituno 
zül. Mivel ez csak máso- munkája, a -Diplomá- filmjeiről volt ismert, 
dik filmje, tehetsége a cia, oh!- a magyar mozi- m i n t p é l d * u l a z a t o , m : 
jövő számára még sokat, látogatók körében is jól e l l e n e s ~ >>Az u t . o l s ó 

ígér. -A kasszafúró- ismert. Bár ez utóbbi p a r t ~ a b°szorkany-
bőhumorú komédiás film nagyon sikeres és ü l d o z é s ellenes -Aki sze-
stílusával ellentétben, a szórakoztató vígjáték l e t v e t " ' e s a n a c l e l l e n e s 

-Fent az egekben- bűnös volt, már magában hor- -Nürnbergi per-. Ez az 
cinizmusa az angol víg- dozta annak a káros e l s ő amerikai vígjáték, 
játékok legrosszabb humornak nyomait, mely m e l y e t c i n e r a m a r e n d " 
irányzatát képviseli. A a Boulting-fivérek min- szerben készítettek. Kra-
filmet a Boulüng test- den későbbi filmjében mer hazatérőben Moszk-

vából, ahol a fesztivál 
zsűrijének tagja volt, 
Londonban elmondta ne-
kem, hogy a filmben 
több, mint ötven jól 
ismert komikus játszik, 
köztük olyanok is, akik 
még a némafilmek sztár-
jai voltak. A filmművé-
szet kitűnő veteránja, 
Spencer Tracy, aki a 
-Nürnbergi per—i>en a 
bírót játszotta, alakítja 
a film főszerepét. 



NÉMAFILMGYÁRTÁSUNK HŐSKORÁBÓL 
A STAR FILMGYÁR TÖRTÉNETE 

A Star Filmgyárat 
1916-ban alapította meg 
dr. Rákosi Tibor keres-
kedelmi iskolai tanár, s 
már az első évben há-
rom jelentős filmet ké-
szített. A -János v i téz-
en kívül, melynek fő-
szerepeit Hollay Ka-
milla és Deésy Alfréd 
alakították, elkészült 
báró Eötvös József 
-Karthausi—ja Kertész 
Mihály rendezésében, 
Góth Annie, Túrán 
Gusztáv, Deésy és Lajt-
hay Károly közremű-
ködésével. Harmadik 
produkciójuk Doszto-
jevszkij -Bűn és bűn-
hődés—ének filmválto-
zatai volt. Ebben a film-
ben állt első ízben ka-
mera elé egy kis sze-
repben a későbbi évek 
nagy filmsztárja: Lóth 
Ila. 

A Star ekkor még 
nem rendelkezett állan-
dó műteremmel, Deésy 

Alfréd, a híres színész, 
majd rendező fejébe 
vette, hogy állandó film-
gyárat építtet Budapes-
ten. Megismerkedett 
Geiger Richard dúsgaz-
dag posztókereskedővel 
és rávette, hogy adjoni 

pénzt egy filmgyár épí-
téséhez. Geiger egymil-
lió korona alaptőkével 
elkezdte az építkezést 
és közel egy év alatt 
elkészült a máig is mű-
ködő műtermekkel és 
laboratóriumokkal fel-
szerelt Star Filmgyár a 
Pasaréti úton. 

Az említett három 
filmmel a Star meg-
alapozta hírét nemcsak 

hazánkban, de külföl-
dön is. Az 1917-es év 
tizennyolc filmjéből ti-
zenhatot Deésy rende-
zett, kettőt a német 
Hinter Cornélius. Ek-
kor már mozival is ren-
delkezett a Star. Fél-
millió korona alaptőké-
vel megalapították a 
Corso Mozgóképszínház 
R. T.-ot és megvásárol-
ták a Váci utcai Corso 
Mozit. Később a gyár 
kezdeményezésére épült 
a Corvin és a Dohány 
utcai Kamara Mozi is. 

Ebben az időben fő-
leg klasszikus írók mű-
veit vitték filmre. 1917-
ben készült el Verdi 
-Álarcosbál—ja, Oscar 
Wilde -Dorian Gray 
arcképe", Gorkij -Éjje-
li menedékhely—e, Geor-
ge Sand -Leoni Leo—ja. 
1918-ban ,a rendezőgár-
da kibővült Sugár Pál, 
Joseph Stein és az 
osztrák Justitz Emil 

Deésy Alfréd rendezésében készült a -Csapodár- című film, melynek főszerepéi Dénes 
Györiy alakította. Mellette Lucy Wett 



Jelenet az -ötödik osztály—ból. Id. Latabár Árpád, Lóth Ila és Verebes Ernő 

személyével. Ez az év 
is bővelkedett sikerek-
ben. Elsősorban Pakots 
József és Békeffy Lász-
ló szüzséje alapján ké-
szült -Casanova- emlí-
tésre méltó. Deésy nem-
csak, mint rendező, ha-
nem, mint filmszínész 
is kitűnőnek mutatko-
zott. Ügy emlegették, 
mint a magyar Psylan-
dert. E filmben aratott 
kiugró sikert egy fia-
talember: Olt Arisztid, 
aki később Lugosi Béla 
néven lett világhírű 
amerikai filmszínész. 
Deésy iskolájából sok 
tehetséges fiatal került 
ki. Tesséky László, aki 
kiváló maszkjairól is 
híres volt (Lon Chaney 
tanítványa), Lucy Wett, 
Peterdy Klári, Margit-
tay Gyula és sokan má-
sok. 

Jelentős sikert ért el 

-Aphrodité-, 1918-ban ren-
dezte Deésy Alfréd. A bá-
rom főszereplő: Góth An-
nie, Túrán Gusztáv és 

Peterdy Klára 

Bródy Sándor -A nap 
lovagja- Cornélius ren-
dezésében, Gaál Annie 
és Vándory Gusztáv fő-
szereplésével. Forró Pál 
írta Lóth Ila egyik leg-
nagyobb sikerű filmjé-
nek, a -Ositri—nek 
forgatókönyvét, melyet 
J. Stein rendezett. Ér-
dekes filmet készített 
Justitz -A művészet 
diadalútja- címmel Le-
hár életéről, melyben 
maga Lehár is szere-

pelt Lóth Ila és egy új 
ragyogó filmszínésznő, 
Beck Elga mellett. Som-
lyó Zoltán írta az -ős -
ember—t, melyben pa-
rádés szerep jutott a 
nemrég elhunyt Gellért 
Lajosnak. 

A két év alatt legyár-
tott ötvenegy filmből 
Deésy egymaga har-
minchármat rendezett. 
Előfordult, hogy egy-
szerre négy filmjének 
készítette külső felvé-



Somlay Arthur a -Kar-
thauzi- című filmben. Balra 
Gaál Annie, Jobbra Deésy 

Alfréd 

-Szer a szerelem ellen-. 
Tesséky László (középen), 
mellette Tímár Béla és 

Kováta Terus 

teleit Abbáziában, vagy 
a Star nagy műtermé-
ben — egy díszletben. 

A Tanácsköztársaság 
alatt Deésy kivételével 
valamennyi rendező 
megvált a gyártól. Deé-

sy irányítása alatt 1919-
ben három film készült: 
-A falusi kislány Pes-
ten-, -A becstelen- és 
az -Isten hozzád sze-
relem-. 1920-ban Deésy 
is kivált a vállalatból, 

-Küzdelem a létért- — Daudet színdarabja nyomán 
készült. Vlrágh Ferenc és Góth Annie 



Gellért Lajos az 1918-ban 
készült "Tavaszi vihar-

című filmben 

hogy saját filmgyártó 
céget alapítson. Helyét 
a Starnál Balogh Béla 
foglalta el, aki már az 
első évben tizenegy fil-
met rendezett. Balogh 

új színt, frisseséget 
vitt a gyárba. Megren-
dezte a "Tizenegyedik-
et Petrovics Szvetiszláv-
val, a "Hegyek alján—t 
Dénes Oszkárral, a "Jön 
a rozson át—ot Lóth 
Ilával, az "ötödik osz-
tály—t Verebes Ernővel. 
Bolváry Géza, aki ed-
dig mint színész műkö-
dött á gyárnál, megírta 
és megrendezte a nagy 
sikerű "Kétarcú asz-
szony- című filmet, a 
főszerepben Mattyasov-
szky Ilonával, későbbi 
feleségével. Moly Ta-
más "Vörösbegy- című 
regényét Gaál Béla vit-
te filmre. Kiváló szerep-
lőket vonultatott fel e 
produkcióban: Csortos 
Gyula, Fenyő Emil, 
Szirmay Imre, Bartos 
Gyula, id. Latabár Ár-
pád, Boyda Juci, Szarva-
si Soma, az akkori idők 
legnépszerűbb színpadi 
és filmszínészei voltak. 
Balogh 1917-ben azAst-
ránál már egyszer film-
re vitte Molnár Ferenc 
világhírű ifjúsági regé-
nyét a "Pál utcai f i ú k -
at. 1924-ben, amikor a 
Star már hanyatlóban 

volt, ismét megpróbál-
kozott vele. Ezúttal Ve-
rebes Ernőre és Szécsi 
Ferkóra bízta a két fő-
szerepet. A film hatal-
mas siker lett, de ez 
sem segített a Staron. 
Hiányzott Deésy agili-
tása, hatalmas munka-
tempója. ö ekkor már 
Bécsben forgatta a Zac-
co és Vanzetti perről 
szóló filmjét. Jellemző, 
hogy amíg Deésy volt 
a Star rendezője — 1917 
—1920 között —, három 
év alatt ötvenhét, ki-
válása után, 1920—>1927 
között, tehát hét év 
alatt, mindössze har-
minc film készült. 

Ma már kevesen van-
nak a nagyszerű gárdá-
ból. Hollay Kamilla a 
Jászai Mari Otthonban 
lakik, Lóth Ila a Ma-
dách Színház tagja, 
Lucy Wett, Góth Annie, 
Vándory Gusztáv nyug-
díjban; bennük még 
elevenen él a Star Film-
gyárban eltöltött évek, 
kedves szerepeik és pá-
lyatársaik — számunk-
ra már filmtörténetté 
vált — emléke. » 

PÁNCZÉL GYÖRGY*; 

Balogh Béla egyik legsikeresebb rendezése volt az -ötödik osztály". Képünkön az ágy-
ban Verebes Ernő. mellette Lóth Ila, Kürthl Teréz, a háttérben ld. Latabár Árpád 



A film a KULTURA VILÁGÁ-ban 
A korszerű művelt-

ség alapismereteit en-
ciklopédikusán össze-
foglaló könyvsorozat má-
sodik kiadásának művé-
szeti kötete a zene, a 
tánc, a színház mellett 
rangos terjedelemben 
több mint háromszáz 
oldalon foglalkozik a 
filmmel. Úgy látszik, 
lassan, fokozatosan ki-
tárulnak azok az aka-
démiai kapuk, amelyek 
megnyitását Balázs Bé-
la több mint harminc 
évvel ezelőtt követelte. 
A kötet azonban arról 
is számot ad, hogy 
filmtörténet-írásunk és 
általában filmtudomá-
nyunk ez alatt az idő 
alatt mennyire készült 
fel a kultúra világában 
való helytálláshoz. Az 
eredmény — úgy vé-
lem — elmarad az igé-
nyek mögött. 

A filmről szóló feje-
zet öt szerzője közül 
kettő: Magyar Bálint és 
Nemeskürty István va-
lóban önálló kutatás 
eredményeit publikálja. 
Ezek az első, könyv-
alakban közreadott, tu-
dományos igényű ma-
gyar filmtörténeti ösz-
szefoglalók. A másik 
két terjedelmesebb rész 
szerzője azonban nem 
érvényesíti ugyanezt a 
törekvést. Bán Róbert-
nek a filmkészítés fo-
lyamatáról szóló ismer-
tetője a maga nemében 
helytálló munka. Kér-
dés azonban, hogy az 
ilyen kulturális alapve-
tést szolgáló műben 
szükség van-e erre? Azt 
hiszem, hogy nincs. Az 
újságcikkek és az eddi-
gi népszerűsítő művek 

elég részletesen feltár-
ták már a film -kulisz-
szatitkait-. Legutóbb pl. 
A filmről a nézőnek és 
a Felvétel! Indíts! című 
kötetek. De a régi ma-
gyar filmszakkönyvek 
is éppen ezzel a témá-
val foglalkoztak a leg-
többet — művészet cí-
mén. (Dáloky J., Lohr 
F., Smolka J. és mások.) 
Egy ilyen művészettör-
téneti műben a filmké-
szítés vegykonyhájának 
izgalmai helyett na-
gyobb szükség lett vol-
na rövid, szabatos gyár-
tási-technológiai kódex-
re. 

De talán mégsem a 
feladatához mérten jó 
munkát végzett szerző-
vel, hanem a kötet szer-
kesztőivel, az összeállí-
tás szempontjaival lehet 
és kell vitázni. A »ku-
lisszatitkok« feltárása 
ugyanis — akarva-aka-
ratlan — továbbra is az 
••aktuális furcsaságok-
közé szorítja vissza a 
filmet, ahol nem a mód-
szeres alapelvek, eszté-
tikai kategóriák, hanem 
az eklektikusán össze-
hordott, csaknem intim-
pistás jól informáltság a 
fontos. Ez a felfogás 
elég nagy mértékben ér-
vényesül Pánczél La-
jos: A film világtörté-
nete című összeállításá-
ban. 

Az egyetemes film-
művészet történetét száz 
oldalon összefoglalni 
szerkesztő és szerző ré-
széről egyaránt merész 
vállalkozás. De ilyen rö-
vid terjedelemben tu-
dományos hitele csak az 
olyan megoldásnak le-
het, amely elsősorban a 

sajátos kifejezési eszkö-
zökre, önállóságra tö-
rekvő filmművészet fő 
fejlődésvonalát és ered-
ményeit foglalja rend-
szerbe. Pánczél Lajos 
anyagából pedig ez az 
átfogó, rendszerező és 
következetesen alkal-
mazott esztétikai alap-
elv hiányzik a legjob-
ban. Igaz, az első vál-
tozathoz mérten tárgyá-
ban bővült és javult az 
új összeállítás (Chap-
lin-rész, Stroheim, a 
szovjet filmtörténet, az 
ú j irányzatok stb.). 

A filmművészeti al-
kotó tevékenység elvé-
nek következetlen al-
kalmazásából szárma-
zik az is, hogy egyes, 
történetileg kiemelkedő, 
filmeknek csak a fősze-
replőjét említi a szerző, 
nem méltányolva a for-
gatókönyv és a rende-
zés munkáját. A film-
műveltség terjesztésé-
nek egyik feladata ép-
pen az, hogy kimozdít-
sa a közönséget a csak 
a színészekre irányuló, • 
felületi tájékozódásból, 
és az alkotók munká-
ját értő, értékelő felfo-
gást honosítson meg. 

A magyar film rövid 
történetét Nemeskürty 
István irta. Tanulmá-
nyában — mint említi 
is — elsősorban a já-
tékfilmek fejlődését vizs-
gálta, és a magyar film-
művészet kezdetét 1912-
re helyezi. A filmművé-
szeti alkotó tevékeny-
ség zöme valóban a já-
tékfilm műfajára esik, 
mégis úgy vélem, hogy 
a filmművészet tudo-
mányos történetéből nem 
hiányozhatik a doku-



m o K É P 
jelenti 

SZEPTEMBERI FILM-
ÜJDONSAGOK 

KOLLEGÁK 
Akszjonov regényének 
magyarul beszélő film-

változata 

NÉGY SZERZETES 
Magyarul beszélő színes 

olasz filmvígjáték 
Széles változatban ls. 

10 éven alul nem ajánl 
Juk 

A VÉRDU 
Színes, kalandos nyugat-

német film 
Széles változatban ls 

Csak a moziban láthat-
ják, a TV nem közvetíti 

mentumműfaj kifejezési irányítva a figyelmet. Az 
eszközteremtö, valóság- 1956. utáni részben azon-
feltáró szerepének elem- ban némi bizonytalan-
zése. Ez annál inkább ság érezhető, elégtelen 
szükséges, mert ezzel a rendezőkre irányított 
kapcsolatban a közön- eszmei iránytű, 
ség, sőt a szakemberek A befejező rész Ma-
körében is sok téves né- gyar Bálint hosszabb 
zet uralkodik. Sokan ta- ideje gyűjtögetett képes 
gadják a dokumentum- magyar filmtörténetét 
film és a természetfilm tartalmazza és így jól 
művészi lehetőségeit, il- kapcsolódik Nemeskürty 
letőleg nem választják István tanulmányához, 
külön őket a híradók, Magyar Bálint a meg-
riportfilmek tudósításai- levő filmekből kinagyí-
tól. A tanulmány ugyan tott foltok; eredeti plaká-
néhány szóval kitér erre tok segítségével vezeti 
a műfajra is, de nagyon végig az olvasót a honi 
vázlatosan. film történetén, nem 

Nemeskürty saját ku- hagyva kl abból a hír-
tatásai alapján tgyek- adók, dokumentumfil-
szik rendszert teremteni mek műfaját sem. A ké-
a magyar játékfilmek pek mellett a korabeli 
fejlődésének szakaszai sajtótermékekből idé-
között. Megjegyzem zett, jellemző szöveg-
azonban, hogy a magyar részek találhatók. Kár, 
hangosfilmek a két vi- hogy az idézetek mel-
lágháború közötti idő- lett csak ritkán szere-
szakában több irányzat pelnek a forráshelyek, 
figyelhető meg, mint A magyar filmtörténet-
amennyit Nemeskürty írás kezdeti idején erre 
már említ. A legnehe- nagy szükség volna, mert 
zebb feladat azonban ezzel nagyban könnyeb-
kétségtelenül a magyar bedne a további kutatók 
film felszabadulás utáni munkája, 
történetének összegezése. A kötet azt bizonyítja, 
Az élmények még fris- hogy a film népszerűsé-
sek. A higgadt, tárgyi- gével, tömegeinek tábo-
lagos felmérést megne- rával tekintélyes helyet 
hezíti az érzelmek, szen- biztosított magának a 
vedélyek sokszor fel- kultúra világában. Ezt a 
kavart hullámzása. Az helyet azonban — hason-
államosításig, illetőleg lóan a hagyományos mű-
1956-ig Nemeskürty ha- vészetekhez — csak tu-
tározott rendet igyekszik dományos eszközökkel 
teremteni a magyar fii- lehet pontosan felmérni 
mek törekvései között, és kulturáltabbá tenni, 
elsősorban a rendezőkre MOLNÁR ISTVÁN 

M t t u d / á c t VI. évf., 18. az. — Filmművészeti folyó-
F r Írat. — Megjelenik minden hónap l-én 
és 15-én. — Főszerkesztő: Hámos György. — Kiadja a 
Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. — Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Lenin körút 
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A ROMAI BIRODALOM BUKÁSA 
Júliusban fejezték be az 1963-as évad legdrágább amerikai produkciójá-

nak a forgatását. A nagyszabású film szándéka megmutatni a kezdődő ha-
nyatlás első jeleit a hatalma teljében levő II. századi római birodalomban. 
Marcus Aureliust Alec Guiness, a császár leányát, Luciát Sophia Loren, 
Liviusí Stephen Boyd, Commodiust Christopher Plummer, Timonides görög 
filozófust James Mason alakítja. Rendező: Anthony Mann. A műtermi felvé-
telek során a Forum Romanumot is rekonstruáfták. 




