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N E M Z E T K Ö Z I TANÁCSKOZÁS 
A MAGYAR F I L M M Ű V É S Z E T R Ő L 

Január 15-én kezdődik Budapes-
ten a Fészek Klubban az a nemzet-
közi szimpózium, amelyet a FIPRES-
CI, a filmkritikusok nemzetközi szö-
vetsége keretében és égisze alatt a 
Magyar Újságírók Országos Szövet-
ségének Filmkritikus szakosztálya 
rendez meg a fiatal magyar film-
művészetről. Nagy jelentőségű ese-
mény ez nemcsak a magyar film-
művészet szempontjából — amely 
ezideig ilyen rangos fórum előtt, al-
kotásainak ilyen reprezentatív ke-
resztmetszetével még nem „vizsgá-
zott" —, hanem nyugodtan mond-
hatjuk a nemzetközi filmkritikai 
életben is. A jelentkezők névsora 
mind számszerűségével, mind az 
egyes delegátusok szakmai jelentő-
ségét tekintve, messze felülmúlja 
nemcsak várakozásainkat, de azt az 
érdeklődést is, amelyet más hasonló 
nemzetközi rendezvények — akár a 
FIPRESCI szokásos évi milánói kol-
lokviuma, akár a nemrég lezajlott 
stockholmi szimpózium iránt — ta-
núsítani szokott a szenzációkhoz ed-
zett szakmai közvélemény. S ha eh-
hez hozzávesszük, hogy három évvel 
ezelőtt 1965-ben, amikor a magyar 
küldöttség a FIPRESCI közgyűlésén 
először érdeklődött egy esetleges 
budapesti rendezvény lehetőségéről, 
ez a terv udvarias visszautasítással 
találkozott, ebben az esztendőben 
viszont éppen a FIPRESCI vezető-
sége volt az, amely kérte, hogy a 
fiatal magyar filmművészet temati-
káját tűzzük napirendre budapesti 
tanácskozásainkon — némileg képet 
alkothatunk arról a változásról, 
amely filmjeink fesztivál- és nem-
csak fesztiválsikerei nyomán végbe-
ment a magyar film nemzetközi meg-
ítélésében. 

De hogy konkrét példákkal is il-
lusztráljuk ezt a megnövekedett ér-
deklődést, Franciaországból három 

jelentős napilap, a Le Monde, a 
L'Humanité, a Figaro, az egyik leg-
nagyobb példányszámú irodalmi-mű-
vészeti hetilap, a Figaro littéraire, 
valamint két fontos filmszaklap, a 
Cahier du Cinéma és az Image et 
son nemzetközi tekintélynek örvendő 
kritikusai jelezték részvételüket, 
Olaszországból a Bianco e Nero és 
a Cinema Nuovo, a két legjelentő-
sebb szakmai orgánum, az Avanti, 
s a La Rocca című katolikus lap, 
Svájcból a Die Tat és a Tribüné de 
Geneve, Svédországból a Chaplin 
nevű szaklap és a három legnagyobb 
példányszámú napilap képviselői, 
Angliából Roger Manvell, a neves 
esztéta; az egyik legjelentősebb film-
könyvkiadó igazgatója, a Morning 
Star kritikusa jön el tanácskozása-
inkra. Hasonló szakmai szinten mo-
zognak azok a küldöttségek is — a 
Szovjetunióból Markulin és Kvas-
csinszkij, Jugoszláviából Stevo Osto-
jic, Lengyelországból Zbigniew Pi-
tera jelezték mar e sorok írasakor 
érkezésüket, hogy nem törekedve a 
teljességre, csak néhány ismertebb 
nevet említsünk — akik a szocialis-
ta országokat képviselik vitáinkon. 

Nem célunk most, hogy a vitának 
elébe vágva, elemezzük azokat az 
okokat, amelyek ezt a megtisztelő 
érdeklődést előidézték. Nyilvánvaló-
an maga a szimpózium fog erre a 
kérdésre kimerítő választ adni. Ma-
gáról a jelenségről azonban jóleső 
érzéssel szólhatunk, hiszen a ma-
gyar kultúra olyan áttörési kísérle-
tének lehetünk tanúi, amelyhez ha-
sonlóval — részint talán a film jel-
lege következtében is — más művé-
sz! ágban az utóbbi időben nemigen 
találkozhattunk. S csak növeli film-
művészetünk emez eredményeinek 
jelentőségét, hogy egy kis filmgyár-
tás produktumaiként, a különböző 
forgalmazási egykezekkel, monopó-
liumokkal megküzdve, és a mai na-



pig is Nyugaton különféle gazdasági 
diszkriminációk ellenére hívta fel 
magára a szakmai közvélemény fi-
gyelmét. 

A magyar filmművészet iránti ér-
deklődésben természetesen benne-
rejlik a szocialista filmművészetnek, 
mint a szocialista valóság ábrázoló-
jának megnövekedett művészi jelen-
tősége és szerepe a világ kultúrájá-
ban. De kétségkívül igaz, hogy ab-
ban a szellemi koegzisztenciában, 
amely mint az osztályharc új és kor-
szerű formája a kulturális értékek 
termelésének versenyében mutatko-
zik meg korunk két fő társadalmi 
rendszere között — csak valóságos 
értékekkel lehet eredményt elérni, 
és filmművészetünk hatásának fő 
forrása is újszerű tartalmi kérdés-
feltevéseiben és az abból kinövő for-
mai eredményekben — tehát művé-
szi értékeiben — rejlik. Ez még 
akkor is igaz, ha a külföldi és külö-
nösen a nyugati szakemberek ért-
hetően jobban ismerik filmművésze-
tünk eredményeit, mint kudarcait, 
jobban felfigyelnek arra, amit fil-
meseink elértek, mint arra, amiben 
elmaradtak — hiszen a forgalmazási 
lehetőségek még a legjobb alkotá-
sainknak is csak a szocialista orszá-
gokban biztosítják a zöld utat a 
filmbarátok tömegeihez. Ez a szim-
pózium segítségünkre lesz abban, 
hogy a koegzisztencia szellemének 
megfelelően Európa legjobb filmkri-
tikus szakembereivel tárgyaljuk 
meg filmművészetünk helyzetét. 

Bízunk abban, hogy filmművésze-
tünk — amelynek pozitív és negatív 
oldalait, eredményeit és hiányossá-
gait minden szépítés nélkül szándé-
kozunk megvitatni kollégáinkkal — 
ezen a szimpóziumon is igazolni 
fogja jó hírét és megerősíti azt a 
rangját, amelyet eddigi nemzetközi 
szerepléseivel vívott ki magának. 

A szimpózium programja két rész-
ből áll: a vetítésekből és a vitákból. 
A hivatalos vetítéseken azt az öt-hat 

alkotást mutatjuk be, amely az utób-
bi hónapok terméséből kiemelkedik 
és fesztiválokon még nem szerepelt. 
(Konkrétan ebben e sorok írásakor 
még nem döntött a válogató bizott-
ság. éppen azért, hogy a legújabb 
filmeknek is megadhassuk a lehető-
séget a szimpóziumon való szerep-
lésre.) Az úgynevezett retrospektív 
vetítésekkel viszont megadjuk a le-
hetőségeket a tanácskozás résztve-
vőinek, hogy azzal a filmmel ismer-
kedjenek meg az elmúlt húsz esz-
tendő termésének legjavából, ami 
iránt érdeklődnek, vagy még egy-
szer megnézzék, ami különösen tet-
szett nekik. 

A vitát négy előadás vezeti be. 
Köpeczi Béla egyetemi tanár az 
UNESCO és a FIPRESCI elnöksége 
kérésére — a magyar társadalom és 
kultúra általános huszadik századi 
helyzetét vázolja fel, mintegy film-
művészetünk kibontakozásának hát-
terét rajzolva fel ezzel, Kovács And-
rás filmrendező a magyar filmmű-
vészet törekvéseiről, irányzatairól 
beszél, míg Boleslaw Michalek, a 
FIPRESCI elnöke „Az új magyar 
filmművészet — egy lengyel kritikus 
szemével", Lino Micciche, a FIP-
RESCI alelnöke pedig „Az új ma-
gyar filmművészet — egy olasz kri-
tikus szemével" tart előadást, már a 
vita exponálásában hangot adva egy 
szocialista és egy kapitalista ország 
haladó filmkritikusa esztétikai ér-
tékelésének. 

Lapunk természetesen részletes és 
érdemi ismertetést ad majd e vita 
anyagáról — amely az Etudes Ciné-
matographiques sorozatban franciá-
ul és ugyancsak könyv alakban ma-
gyarul is megjelenik — s amelytől 
joggal reméljük, hogy mind a ma-
gyar filmművészet, mind a magyar 
filmelmélet, filmkritika számára je-
lentős inspirációt ad újabb eredmé-
nyek eléréséhez és hozzájárul érté-
keink és hiányosságaink pontosabb 
felméréséhez. 



L Á S S Á T O K F E L E I M ! 
Mór a vetítés elején megcsapott a 

gyermeki lelkesedés hevülete, s bár 
kicsit unakoztam. mégis érdekelni 
kezdett a látnivaló. Igaz, inkább 
sportszempontból: vajon bírja-e az 
elsőfilmes rendező, Fazekas Lajos ezt 
a tempót, ezt a magábafelejtkező 
gátlástalanságot, a kellékekkel való 
játék eme barokkos túllövéseit — 
még másfél órán át? A filmre, igaz, 
így csak másodsorban tudtam fi-
gyelni, de ez csak önvédelem volt. 
Elhatároztam ugyanis, hogy — mi-
után. néhány kísérletem hiábavaló-
nak bizonyult — fellázadok: nem is 
akarom megérteni lépéseit, pózait, 
szimbólum-utalásait és költői képeit. 
Tudom, hogy ez igazságtalanság, hi-
szen össze lehetne rakni ezeket a 
mozaikokat valami sovány kis mon-
danivalóvá, de ez már egyenlő lett 
volna a megértő megbocsátással, és 
nekem semmi kedvem sem volt meg-
bocsátani. Ezért csak a teljesítmény-

re voltam kíváncsi: lehet-e teljesen 
dilettáns filmet készíteni? 

Csodálkoznom kellett: bizony ez 
elég fáradságos dolog. Először is 
olyan kelléktárat kell szerkeszteni, 
amely már önmagában is elképesztő. 
Happening egy szobrász lakásán — 
vastag gyertya, halotti beszéd élők-
ről, földön ülő vendégek, pia, ing-
pulóver, már ahogy az lenni szokott, 
gyermekszülés majdnem premier-
planban, férfi sztriptíz (női is van), 
marhavész és a falu bolondjának te-
metése (Balaton-parton, ellenfény-
ben) szűzies és érzéki szerelem vi-
szálya, személyi kultusz és sok pré-
dikátor — a felsorolás persze csak 
töredékes emlékeztető. Mármost nem 
is a kellékek felkutatása nehéz, ha-
nem a képbeli devalválás: miként 
lehet az egyes fordulatok meglepe-
tését •banalizálni úgy, hogy a néző 
kicsit kínosan is érezze magát, ré-
szint az ízléshiány, részint az értel-

Jelen«t a f i lmből 



metlen nagyotmondás, vagy egysze-
rűen az ügyetlen húzás feletti sze-
mérmes szégyenkezés miatt. így pl. 
Misi, a film költő-hőse egy elrontott 
házibuli után felmegy szobrász ba-
rátjához, aki azonban már alig várja, 
hogy felkelhessen és előadhassa élet-
filozófiáját a világ megváltásának 
hivatásáról és a gyermeknemzés, 
mint menekülési kísérletek sorozatá-
ról. A tételhez ügyetlenül odaszer-
kesztett helyzet kedvesen őrzi a mű-
kedvelés báját. Ez a mesterkéletlen 
életidegenség teszi előbb érthetet-
lenné, majd komikussá Misi és apja 
viszonyát, vagy Klárihoz — első nagy 
szerelméhez — fűződő kapcsolatát. 
Az apa láthatóan csak azért kell, 
hogy a néző láthassa a debreceni 
nagytemplom restaurált belsejét, a 
lány talán azért, hogy szecesszióból 
ittmaradt családi környezetbe is be-
pillantást nyerhessünk. Mik vannak! 
Ehhez járul még a költői hangulat 
balkezes fokozása. Minden jelenet-
ben mondanak valami komoly böl-
csességet, vagy éppen a Kortársban 
frissen megjelent verset, s ezekre 
talán oda is lehetne figyelni, ha va-
lami eleven emberi történet hordoz-
ná e szépen — túlszépen — csiszolt 
mondatokat. Ennek híján azonban 
csak művelődünk, és ez bizony unal-
mas. így aztán sikerül megtartani a 
film vonalvezetésének töretlenségét 
egészen a befejezésig: mindenütt 
ugyanaz az ártatlan dilettantizmus 
néz ránk — s néha pirítja orcánkat, 
ha éppen nem mosolygunk — s mi-
kor az utolsó képet egy vers zárja 
le, érezzük, hogy a maga módján 
azért ez is telibetalált: a nagyon 
rosszban is lehet valaki klasszis. 

Komolyra fordítva a szót: mi en-
nek a filmnek a baja? Az, hogy a 
rendező hiszékeny. Igazolja főhősét, 
jóllehet kritikusan szeretné látni fej-
lődését. Bognár Misi tanulóéveit 

akarja bemutatni, azt a gyötrelmes 
folyamatot, melyet eddig szinte min-
den szerzői filmünk végigelemzett 
már: a felnőtté érés válságát. Csak-
hogy míg az előbbi alkotások ön-
kritikusan látták ezt az utat, addig 
Fazekas nem tud ellentállni az ön-
igazolás csábításának. Elhiszi figu-
rájának nyakas büszkeségét, ábránd-
jait, nagyotmondásait, tartásnak lát-
ja fiatalos ürességét. Ezért képtelen 
arra, hogy valóban végigvezesse a 
felnőtté válás purgatóriumán, az élet 
megpróbáltatásain. Azok az epizó-
dok, melyekbe nevelési szándékkal 
beleviszi figuráját, egy»másik világ-
ban bontakoznak ki — nem érnek el 
Misihez. Ez a fiú az egész életet 
szemlélőként éli végig, nem kevere-
dik bele semmibe, tisztes distancia 
tartja távol mindenkitől, még sze-
relmétől is, s feltehetően még ön-
magától is. Csakhogy Fazekas — bár 
szeretné kritikusan látni ezt a maga-
tartást — végül is előkelőnek, és 
magasabb rendűnek érzi ezt a pózt, 
a sértődés méltóságát, a nagy szavak 
mélységét, és képtelen felmutatni — 
akár játékosan, akár együttérző iró-
niával — kíméletlen brutalitást nem 
is említenék — ennek a póznak üres-
ségét, életidegenségét. Pedig a film 
végén megcsillan egy ilyen lehetőség: 
kiderül, hogy ez a fiú — hiszen köl-
tő — minden élményét átfogalmazza, 
másképp teszi magáévá: mesélő, aki-
nek életében a hazugság és költészet, 
a nagyotmondás és valóság alig vált 
még el. Pubertás-betegség ez, s ki 
lehet belőle gyógyulni, természetesen 
el is hagyja az ember ezeket a ma-
nírjait. 

Itt ékelődhetett volna a póz és 
valóságos ember közé a kritikus lá-
tásmód, azonban a rendező éppen 
ezt a leleplezést akarja kikerülni: 
mégiscsak szépnek, kemény anyag-
ból gyúrottnak akarja láttatni hősét. 



Husztl Péter és Döry Virág 

A kritizálásból csak annyi sikerült, 
hogy a lány, Klári nemet mond, mi-
kor Misi megkéri a kezét: nem vál-
lalja a fiú éretlen fellengzősségét, 
idegenszerűségét. A rendező azon-
ban vállalja: többnek szeretné látni, 
súlyosabbnak, mint ami valójában. 
És ez a túlkompenzálás, ez a meg-
szépítés rontja el az egész film at-
moszféráját. Szinte mindenkit körül-
leng a póz, a fellengzős elvontság 
légköre — ez alól talán csak a „rossz 
emberek" (Klári léha barátnője pl.) 
kivételek. Nemcsak Misi él ebben 
a hamisan emelkedett világban, ha-
nem a szobrász is, Misi apja — az 
egykori partizán, sőt Klári is, akinek 
szerelmi válsága végül is akörül bon-
takozik ki, vajon Misié legyen-e vagy 
tartogassa még egy kicsit magát. E 
szerzői filmnek szerzői betegsége 
van: Fazekas nem jutott túl a masz-
kokon, nem került az általa költött 
szerepek, pózok és látszatok mögé. 

Nem érte el a valódi embereket. 
Minden úgy látszik, ahogy gyermek-
korunkban elképzeltük a felnőttek 
világát: „a modern" szobrász mű-
teimét „a" falusi szüretet, vagy „a" 
madár halálát a hóban. Valahogy 
abból indul ki, amiből hőse, Misi: a 
világról alkotott előítéleteiből — mi-
lyen is lehet a felnőtt élet „általá-
ban". Pedig a valóságra ébredés film-
jéhez, a felnőtté érés válságához ép-
pen ezzel kellett volna szakítani. 
Nyersebben, eredetibben — kevesebb 
széplélekkel. 

Mit mondjunk a szereplőkről? 
Huszti Péter fuldoklik a tehetetlen-
ségre ítélt költő szerepében, Döry 
Virág (Klári) kellemes jelenség le-
hetne, ha nem fájna neki annyira 
az élet. Szécsényi Ferenc képei ön-
álló életet élnek, szépek, sokrétűek 
— ez azonban ebben az esetben saj-
nos, nem dicséret. 

ALMÁSI MIKLÓS 



F I L M ÉS K Ö Z Ö N S É Q 
B E S Z É L G E T É S M A K K K Á R O L L Y A L 

Beszélgetni szeret, a nyilatko-
zatoktól viszolyog. A másokéitól is, 
a sajátjától is. Azt mondja, a szavak 
bűvölete könnyen csábíthat rossz 
irányba, s aztán az elkészült műben 
sokszor hiába keressük a nyilatkozat 
keltette ígéret beváltását. 

így hát inkább beszélgetünk. 
Makk Károly első filmjével, az üde 
bájú, kacagtatóan humoros, ma is 
élő, ma is közönséget vonzó Liliom-
fival 1954-ben üstökösként robbant 
a magyar filmművészetbe. Makk azt 
mondja: a fiatal művészeknek, te-
hetségük tarisznyájából a sikeres 
első film után viszonylag könnyű a 
megmaradt lendülettel és energiával 
egy másodikat is kihúzni. Aztán 
egyre nehezebb. Mi úgy látjuk, neki 
sikerült. Legtöbb filmje a maga ne-
mében új volt, kritikusokra, szak-
emeberekre — s nem utolsósorban: 
közönségre! — nagy hatást tett, vi-
tát, vihart kavart. A 9-es kórterem-
nek az akkori társadalmi problémá-

kat feszegető őszintesége, a Ház a 
sziklák alatt döbbenetes, emberi tra-
gikuma, fesizült, izgalmas légköre, s 
folytathatnánk a sort a Mese a 12 
találatról szatirikus vidámságával, az 
emlékezetes 39-es dandárral, s a Meg-
szállottakkal .. .1 Habent sua fata 
libelli . . . Nemcsak a könyveknek, a 
filmeknek is megvan a maguk sor-
ra. Nem mindegy, hogy ki, mit, mi-
kor ír? 

Ilyen filmek után néhány, ame-
lyeknek színvonala csak Makk Ká-
roly magas művészi színvonalához 
képest csökkent, az átlagos-közepes-
hez nem, (Elveszett paradicsom, 
Utolsóelőtti ember, Mit csinált felsé-
ged 3—5-ig?) szinte természetes ve-
lejárói egy magasan ívelő, művészi 
pályának. 

Csakhogy, a televízióban bravúros 
könnyedséggel megrendezett Ger-
mán vakáció kivételével, Makk Ká-
roly négy éve nem forgatott filmet. 
Erről a megtorpanásról — amely 

Liliomfi — Dajka Margit és Pécsi Sándor 



Mese a 12 lalálatról — Darvas Iván és Ruttkai Eva 

részben önként vállalt, részben kü-
lönböző külső hatásokra követke-
zett be — beszélgetünk, illetve okait 
keressük. 

— Magamban keresem elsősorban 
— mondja. — Nem vagyok elég szí-
vós, kitartó. A Megszállottak, az El-
veszett paradicsom, az Utolsóelőtti 
ember nem váltották be hozzájuk 
fűzött reményeimet. Bizonyos kriti-
kákból és sajtóhangokból úgy érez-
tem, és értettem, hogy ennek nem-
csak én voltam az oka. Amit, és 
ahogyan mondani akartam, talán 
máskor kellett volna .. . Ezek a fi l-
mek régebbi filmjeimhez képest, 
úgy gondoltam, újabbak, moderneb-
bek, mások .. 

— Maga is érzi, tudja, milyen 
nagyszerű volt az indulása: Liliom-
fi, 9-es kórterem, Ház a sziklák 
alatt.. Miért akart újabbat, mást 
csinálni? 

— A filmművészetnek ez a tör-
vénye, parancsa. Olyan viharos se-
bességgel változnak az irányzatok, 
hogyha az ember lépést akar tarta-

ni a nemzetközi színvonallal — és 
ki nem akar? — akkor változnia, 
változtatnia kell a módszerein. Mi-
kor a Liliomfit forgattam, az olasz 
neorealizmust ünnepeltük, s hol va-
gyunk ma már attól? . . . Akár tuda-
tos bennem, akár nem, Antonioní, 
Bergman, vagy más nagy művész 
hatása rám. letagadhatatlan . . . 

— Mit csinált tehát az elmúlt 
négy év alatt? 

— Vagy féltucat forgatókönyvet. 
Nem sikerültek. Pontosabban: nem 
fogadták el őket. Pedig makacsul 
hittem bennük, s hiszek ma is. De 
hiába, a siker tényezői között sok 
minden megmagyarázhatatlan. Miért 
veszít a mindig biztos bajnok? Miért 
fut elsőnek a célba az, akinek soha-
sem sikerült9 Sportban is, művé-
szetben is, száz és száz tényező 
együtthatója szükséges a győzelem-
hez. 

Sokat beszélgettünk az új magyar 
filmekről. Makk, mint minden iga-
zán tehetséges művész, értékeli az 
új tehetségeket, lenyűgözőnek tartja 



Ház a sziklák alatt — Görbe János és Bara Margit 

Jancsó alkotásait, örül Kósa, Szabó 
új filmjeinek. Csak az „ügyeletes 
zseni" nálunk sokszor túlzásba vitt 
szemléletével nem ért egyet: 

— Volt nálunk ilyen korszak amo-
lyan korszak, különböző rendezők 
korszaka... Hát ez így — akár-
hogy nézzük — leszűkítése a tehet-
ségeknek. Annál színesebb, hatáso-
sabb, izgalmasabb a filmművészet, 
minél többfélehangú képviselője 
van. Olaszországban például Anto-
nioni, Fellini, Rosi, Germi, Olmi 
mind más, mind erős egyéniség, pe-
dig nyilván hatnak egymásra. És 
soha senki, semmiféle sorrendiséget 
nem állapít meg közöttük. 

— Egy ilyen beszélgetésből nem 
hiányozhat korunk egyik sokat vita-
tott kérdése: a közönség és a „re-
mekművek" egymáshoz való viszo-
nya, illetve a kommersz-filmek kér-
dése . . . 

— Aggasztónak találom, hogy az 
utóbbi években film és közönség el-
távolodnak egymástól, s ennek nem 
a közönség az oka. Hiszen például 
a maga idejében az Egy pikkoló vi-
lágos, és a Budapesti tavasz meg-
mozgatta a közvéleményt, milliókat 

vonzott, míg ma, sajnos sok feszti-
vál-díjas filmnek nincs közönségsi-
kere. Azt hiszem túlbecsüljük a fesz-
tiváldíjakat. Néhány éve viszont le-
becsültük. Mikor a Ház a sziklák 
alatt-ot bemutatták, egyik kritiku-
sunk élesen jegyezte meg: mintha 
szándékosan nyugati fesztiválra 
szántam volna. Aztán a film San 
Franciscóban nagydíjat nyert, ez 
akkor még nem volt dicsőség, majd-
nem elhallgatták. 

— Miben látja az okát annak, 
hogy a közönség eltávolodik a film-
től? 

— Színvonalas kommersz-filmet 
csinálni, rettentő nehéz. Óriási szak-
mai tudás, tapasztalat, rutin kell 
hozzá A fiatal rendezőkből mindez 
ma még már csak koruk miatt is 
— hiányzik. Kevés a vígjáték, pedig 
a közönség szereti a vígjátékokat. 
Dehát sajnos olyan atmoszféra van, 
hogy erkölcsi és fesztivál sikerekre 
pályázó rendező nem készít vígjáté-
kot. Évtizedek óta mondjuk, írjuk, 
viccelünk és kesergünk rajta: azok, 
akik egy-egy film művészi értékét 
mérik, — lebecsülik a vígjátékot. 

— Ezek után talán fölösleges is 



Megszállottak — pálos György és Szirtes Adám 

kérdezni, hogy Makk Károly olyan — Ha egyszer egy bizonyos társa-
sikerek után, mint a Liliomfi és a dalmi probléma izgat, nehezen tu-
Mese a 12 találatról, miért nem pró- dok lemondani róla. Ha nem sikerül 
bálkozik újra vígjátékkal? az egyik forgatókönyv, keresek egy 

Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? — Dévay Camilla, Psota Irén, Pécsi Ildikó 



Az utolsó előtti ember — Tordai Teri és Psota Irén 

másikat, harmadikat, — ami újra 
csak azt hozza vissza. Hát ez volt 
az elmúlt négy év: sok keresés, sok 
téma, — de egyik sem alkalmas víg-
játékra. Ahhoz különben is vidám, 
oldott, friss lelkiállapot kell, mind-
ezzel most nem rendelkezem. És mi-
után már beszéltünk róla, hogy a 
vígjátékokat nem értékelik kellően, 
megértem például Szabó Istvánt, ha 
ő sem ezen töri a fejét i . . Pedig, 
lenne rá tehetsége, azt hiszem. 

A mai magyar filmek elemzése 
közben felvetődött a sokat vitatott 
szerzői film. Emlékeztettem Makk 
Károlyt; a Filmvilág hasábjain 
többször írtunk erről, nem hiszünk 
benne, hogy helyes úton járunk, 
amikor fiatal, még a rendezésben is 
tapasztalatlan művészekre bízzuk 
nemcsak a film rendezését, hanem a 
forgatókönyv megírását is. 

— Alig-alig akad olyan tehetség, 
aki egyforma színvonalon tud írni és 
rendezni. Márpedig ha az íráskész-
sége alatta marad a rendezői kész-
ségnek, jobb ha a megírást másra 
bízza. Különben is: egy film nem 
attól szerzői, hogy a rendező írja. 

Meggyőződésem, hogy egy film ak-
kor is lehet szerzői, ha tízen írták, 
húsz konzultánsa, dialógírója és ta-
nácsadója volt! A film szerzőisége 
attól függ, hogy rajta van-e, vissza-
vonhatatlanul, a rendező kézjegye. 
Antonioni Nagyítás-át hányan ír-
ták? Nem érdekes! A film — Anto-
nioni. Germi minden filmje szerzői 
— sajátságos, egyedi, mindenen át-
süt az ő nagy egyénisége. 

Bár Makk Károly beszélgetésünk 
elején azt mondta, nem elég szívós, 
úgy látszik, mégis az. Hiszen négy 
év sok keserűsége, csalódása után 
mégis megpróbálkozott egy új for-
gatókönyvvel. amelyben ismét, a 
mai társadalmi és politikai helyzet-
ben izgalmas konfliktusokat ábrá-
zol, s ez — sikerült. Illetve: né-
hány nap múlva hozzákezdhet Ga-
lambos Lajos, novellájából egy új 
film forgatásához. Most ért vissza Ju-
goszláviából, Dubrovnik környékén 
megtalálták a megfelelő helyszínt, 
hamarosan sor kerül a színészek 
kiválogatására. A többiről — majd 
a forgatás után. 

PONGRACZ ZSUZSA 



Robbe-Grillet Pozsonyban forgat 
Alain Robbe-Gri l le t - t nem kel l bemutatni a magyar o lvasónak, hiszen 

néhány hónappal ezelőtt hazánkban is járt. Kevesebben tudják, hogy a ,,nou-
veau román" , e gy ik mega lkotó ja és talán l eg főbb ideológusa, nemcsak 
íróként, hanem f i lmrendezőként is dolgozik. 1963-ban A halhatatlan ( l ' Im-
morte l le ) c ímmel készítette első f i lm jé t . Ezt négy esztendővel később kö -
vette második rendezése, a Trans-Europe Express és most, két évve l e f i lm 
elkészítése után Pozsonyban fo rga t ja Egy ember, aki hazudik című f i lmjé t . 
Itt kereste fe l Richárd Blech, a Smena című napilap munkatársa, hogy 
inter jút készítsen ve le lapunk számára. 

Szinte teljesen egyedül készíti film-
jeit, maga írja a novellát, a forgató-
könyvet, tevékenyen belef olyik a 
gyártás előkészítésébe, rendez és ma-
ga vág. Produkcióihoz csak film-
operatőröket és néhány színészt szer-
ződtet, s ami teljesen szokatlan mun-
kájában — még asszisztense sincs. 
Filmről filmre kevesebb munkatárs-
sal dolgozik. Indoka? 

— A munka nyolcvan százalékát 
előbb-utóbb teljesen magamnak kell 
elvégeznem ahhoz, hogy minél telje-
sebben saját elképzeléseim alapján 
készíthessem a f i lmjeimet. . . 

Interjút kapni tőle nem könnyű. 
Kimondottan szófukar ember. 

— A vitákban, a regényeimben és 
a cikkeimben, sőt talán a filmjeim-
ben is mindent elmondtam, amit 
akartam. Az elmondottakhoz nincs 
mit hozzátennem. 

— Az utóbbi évékiben ön a tollat 
szinte teljesen felcserélte a kamerá-
val. Vajon ez nem jelent-e bizalmat-

lanságot az írói kifejezőeszközökkel 
szemben? 

— A válasz: igen és nem. A film 
a kép, a szó, a zene és a mozgás 
szintézise. Általuk az írás mögött 
meghúzódó elképzelések, filmre ke-
rülve, jobban, világosabban hatnak... 
Másrészt viszont bízom az írói ki-
fejezőeszközökben, olyannyira, hogy 
most is egy új regényen dolgozom, 
amely talán nem is olyan sokára tel-
jesen elkészül. Csakhogy valami azért 
elválaszt a „nouveau román" olyan 
reprezentánsaitól, mint Bútor és Du-
ras. Az ő számukra talán elég a szó 
az alkotások végső arculatának ki-
alakításához, én azonban úgy vélem: 
a szó csak anyag a további kísérle-
tekhez. Ezért forgatok filmeket. Ami-
kor leforgattam egy filmet^ pontosan 
fél évig hozzá sem nyúlok. Félrete-
szem, mással foglalkozom. Igyekszem 
elszakadni az anyagtól, visszanyerni 
tárgyilagosságomat. Amikor azután 
elmúlik az a száznyolcvanegynéhány 

2uZana Kofuriková az Egy ember, aki hazudik című filmben 



rnap, leülök a vágóasztalhoz és szinte 
teljesen új filmet készítek... 

— A francia filmgyártás mai vi-
szonyai között, hogy engedhet meg 
magának ilyen hosszú alkotási szü-
netet? 

— Nagyon rövid előkészületek 
után, nagyon gyorsan, általában egy 
hónap alatt, forgatom le a filmjeimet, 
így időt nyerek, és végül, a féléves 
gondolkozási szünettel, filmem nem 
sokkal később jelenik meg a mozik-
ban, mint egy másik, mondjuk ve-
lem egy időben forgatni kezdő fran-
cia produkció. 

— Pozsonyban forgatott filmje, 
Egy ember, aki hazudik, olyan vala-
kiről szól, aki hősként akarja be-
csempészni magát a történelembe. 
Amikor elolvastam a forgatókönyvet, 
úgy véltem, hogy ez a történet a má-
sodik világháború idején játszódik. 
Viszont itt hallom, hogy a film nem 
a második világháborúról szól. Mi az 
igazság? 

— Az idő, amelyben főhősöm, Bo-
risz feltűnik és mozog, nem fontos. 
Lehet az a század elején, az első vi-
lágháború alatt, de ha valaki a má-
sodik világháború vonásait keresi 
benne, én nem beszélem le róla, hogy 
ezt tegye. A forgatókönyvben még 
sok olyasféle utalást találhat, amely 
növeli ezt a bizonytalanságot. A Bo-
risizt üldöző katonáknak például kü-

lönböző nemzetiségű, szedett-vedett 
fegyvereik vannak. A lámpák, ame-
lyekkel járnak-ikelnek, éppúgy lehet-
nek modem villanyégők, mint fa-
ágakból rögtönzött primitív fáklyák. 
Ez csak a fantáziánktól függ. Az 
egész történetben tulajdonképpen 
még a háború sem fontos. Tehát nem 
a kor a lényeg új munkámban, ha-
nem az, amit ki szeretnék fejezni 
Borisz viszontagságaiban. Szélhámo-
sokról, hazugokról és karrieristákról 
beszélnek, még pedig úgy. hogy belső 
mechanizmusukat mutatom be, ki-
alakulásukat, tündöklésüket és talán 
bukásukat is, de mindezt a lehető 
legel vontabb formában . . . 

— Vajon szabad-e mindent a néző 
fantáziájára bízni? ön például azt 
írta a forgatókönyv egy helyén: „Az 
úton egy kidőlt fa, a nap az erdő fe-
lől süt, a fák árnyékot vetnek. De ha 
ez nem valósítható meg két ember 
dialógusával helyettesítjük." Két 
ember dialógusa azonban nem lehet 
ugyanaz a csendes tekintet a termé-
szetre, min.t amit ön a jelenet elején 
leírt. Ha nem sikerülne mindent úgy 
leforgatnia, ahogy eredetileg tervezte, 
hanem a fenti helyettesítő megjegy-
zések alapján kellene dolgoznia, egé-
szen más film születne, mint amit 
eredetileg megírt. Hogy lehetséges 
ez? 

— Miben és mitől lenne más? 

A. férfi főszereplő: Jean-Louis Triiitiznant 



Jean-Louis Trintígnant és Sylvie Breal 

Filmjeimben egy belső mechanizmus 
a fontos, de hogy ez, egy egységesen 
adott koncepción belül, milyen külső 
képekben nyilvánul meg, az fontos, 
de nem döntő. Ugyanazt a dolgot 
többféle formában is kifejezhetjük, 
megfogalmazhatjuk... 

— Filmjeiben és regényeiben igen 
fontos szerepet játszik az erotika. 
Miért? 

— Azt hiszem, az ember számára 
a szexuális cselekmény szellemi cse-
lekmény is. Ha egy férfi közeledik 
egy nőhöz, elkezdi elemezni1, átfor-
málná, változtatni, vagy esetleg for-
dítva történik az egész. Minél maga-
sabbak az egyik fél intellektuális 
képességei, annál határozottabban 
igyekszik kierőszakolni ezeket a vál-
tozásokat, s a „szellemi erőszak" 
vágya határozza meg összes reális 
cselekedeteit. A regény és a fi lm az 
emberi szellem kifejezője, megteste-
sülése. Miért ne mutatná be, hasz-
nálná fel és ki ezeket az elképzelése-
ket, átalakulásokat, változásokat? Éns 
aki mindig a belső világ ábrázolására 
törekszem, nem hagyhatom figyelmen 
kívül az erotikát. 

— Gyakran hangsúlyozza, hogy a 

belső világ ábrázolására törekszik. 
Ugyanakkor viszont elveti a lélektani 
regényt, amely ön szerint a XIX. 
század szellemiségének kifejezője. 
Hogy egyeztethető össze ez a két ki-
jelentés? 

— A lélektani regény lehetőségei 
túl szűkek voltak, korlátozottak, ezért 
módszerük ma már nem elég jól al-
kalmazható a nagyon összetetté vált 
világ bizonytalanságainak belső áb-
rázolására. Éppen ezért keresem én 
is az új utakat, többek között ezzel 
a most készülő filmemímei is. 

— Leírhatom-e ezek után, hogy az 
Egy ember, aki hazudik, noha egy 
férfi belső világát ábrázolja majd, 
nem lesz lélektani cselekményű? 

— Nem írhatja le, mert most még 
egyszerűen nem tudom, hogy milyen 
lesz majd az a film, amelyet ponto-
san egy félesztendő múlva fogok 
véglegesen kialakítani, Párizsban, a 
vágóasztal mellett. Most csak azt a 
filmet ismerem, amelyet elképzeltem. 
És kezd alakulni az a film, amelyet 
forgatok. Hogy mi lesz a kettőből? 
Egy harmadik film . . . 

RICHÁRD BLECH 



(Vaw&L (iimteüíi 
Varsóban, ma, senki- lést, prosperitást jelez, szítettem néhány Varsó-

sem táplál illúziókat az amiből sok jó és érdekes ban elérhető, ismertebb 
elmúlt év filmgyártásá- származhat, ezért a biza- rendezővel, 
nak mérlege és művészi kodó hangulat. Sajnos, Az „arany-évtized" új 
színvonala felől, mégis azonban az elkészült mű- hulláma, mondották, 
mindazok, akikkel be- vek semmilyen művészi, mind szakmai szsmpont-
széltem, megjegyezték: vagy eszmei pluszt sem ból, mind életkorát te-
néhány éves átmeneti adtak a korábbi években leintve, többé már nem 
megtorpanás után a len- oly nagy feltűnést keltő az „ i f jú gárda", hanem 
gyei filmművészet ismét lengyel film művészi a középgeneráció. A 
kibontakozóban van. eredményeihez. A be- többségükben a lodzi fő-
Tavaly mennyiségi re- mutatott filmek többsé- iskolán is tanító e nem-
kordot állított fel a len- gükben meg sem közeli- zedékhez tartozó „nagy-
gyei filmgyártás: a ter- tik az 1954—64-es „arany- jai" annyira egyéniségük 
vezett harmincöt filmmel évtized" világhírű, nagy és művészetük hatása 
szemben negyvenkettő művészi értékű al.kotá- alá vonták a fiatalokat, 
felvételeit kezdték meg. sait. Az indokok után hogy utánuk közel sem 
Ez kétségteler fellendü- tudakozódva interjút ké- alakulhatott ki az if-

jabb generációk olyan 
pezsgő, megújító, szel-
lemi élete, mint amilyen 
az ötvenes évek legele-
jén, az olasz Umberto 
Barbaro lodzi vendég-
professzorkodása idején, 
Ford, Jakubowska, Ka-
walerowicz, és Ryb-
kowski osztályaiban je-
lentkezett. Wajda szerint 
a legveszélyesebb az, 
hogy Janusz Majewskit 
és Jerzy Skolimowskit 
kivéve egyáltalán nem 
jelentkeznek — mert az 
,,arany-generációt" kö-
vető nemzedékben nin-
csenek is — új alkotói 
elképzelések, új művészi 
koncepciók. Kawalero-
wicz viszont, aki elismeri 
és nagyra becsüli Skoli-
mowskit, egyáltalán nem 
ért egyet füozófiájával 
és ugyancsak ő Majews-
kit is nagyon tehetséges, 
de a mélyebb, megújító 
gondolatok szempontjá-

Jan Rutkiewicz: Szeretjük 
Syrenát 



Malgorzata Brannek, Franciszek Pieczka és Marié Janiec a Matis cimü filmben 

ból nagyon bátortalan 
rendezőnek tartja. Jerzy 
Bossak szerint a mai len-
gyel irodalom átmeneti 
válsága is sokat ront a 
filmesek helyzetén, az 
írók egy része már nem 
ír filmet, aki meg dolgo-
zik, nem a legszerencsé-
sebb alkotó periódusá-
ban van. Jan Rybkowski 
azt mondja, hogy az 
„arany-generáció" világ-
sikerei nyomán, az új 
nemzedék tagjainak al-
kotói kockázata olyan je-
lentősen megnőtt, hogy 
az már valósággal béní-
tólag hat rájuk, s ami-
kor a lengyel fi lm át-
élte az 1963 65-ös há-

Barbara Kwiatkowska-Lass 
a Jowita főszerepében 



J. Gajos, Irene Karel és A . Zaorski az Istálló Salvatorbnn című film főszereplői 

rom szuperfilm (Sara-
gossai kézirat; Hamvak, 
Fáraó) kalandját, amely 
húsz év óta a legkeser-
vesebb nemzetközi bu-
kást jeleintette — a meg-
torpanás, általánossá 
vált. Jerzy Toeplitz pro-
fesszor, a kiváló törté-
nész-esztéta, a főiskola 

rektora, viszont kijelen-
tette: a lengyel film ma 
olyan átmeneti periódus-
ban vam, amelyben az 
új gazdasági mechaniz-
mus és a régi (de több-
nyire deficites) „nagy 
művészet" legjobb ele-
mei új szinten egyesül-
nek, s mire az a hosszú, 

sokszor túlzásokba is 
átcsapó folyamat lezárul 
— eljön a lengyel film-
művészet új, nagy sike-
reinek korszaka is. 

Az elmúlt év termésé-
nek java, a huszonegy-
néhány levetített mű 
megtekintése után vi-
szont úgy tűnt, hogy a 

Jelenet 
Salvatorba' 

filiDl 

Jerzy P a * 
Blg » 
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nagy kort követő hanyat- a bűnügyi filmek elemei- vezérkari tisztjük gyil-
lás helyére, tavaly, a vei átszőtt háborús tör- kosait keresve, rábuk-
kommercialitás lépett. A ténetek. (Scybor—Rylski: kannak egy titkos náci 
kész és készülő filmek A gyilkosok nyomot irattárra, s ezzel együtt 
között rendkívüli mér- hagynak — a felszaba- ismeretlen, sosem sejtett 
tékben megszaporodtak a dító hadsereg tagjai egy besúgók nyomaira; Pa-

jendorf er: 
beat 



Jerzy Ziarnik: Kirándulás az ismeretlenbe 

wel Komarowski: A mi 
életünk — egy hős ellen-
álló megtörése és áru-
lóvá válása a Gestapo 
kínzókamráiban; Jan 
Rybkowski nyugatné-
met—lengyel koproduk-
ciója, Amikor a szerelem 
bűn volt — a fasiszta 
faji törvény ellenére ve-
gyesházasságban élők 
bűnügyi jellegű sorstra-
gódiája a megszállás ide-
jén; Zbigniew Kuzmins-

ki Egy bolond éjszaka — 
három pertizán bekeríté-
sének és menekülésének 
története, Janusz Nasfe-
ter: Éjszaka — a meg-
szállás alatt, egy bűnügy 
kapcsán, náci razziától 
félve, hogyan viselkedik 
néhány ember egy ház-
ban stb.) 

Megsokasodtak az úgy-
nevezett „szórakoztató" 
filmek. A legnagyobb si-
kert a Big beat című szí-

nes, zenés komédia arat-
ta (rendező: Jerzy Pas-
sendorffer). Ugyanilyen 
helyzetkomikumra, s ér-
téktelen dialógra épülő, 
igénytelen mű az Érdek-
házasság (rendező: Sta-
nislaw Bareja), a Sze-
retjük a Syrenát (ren-
dező: Jan Turkiewicz), 
amelyben a Syrena a 
Wartburg-gyárral közö-
sen készülő, ismert kis-
kocsi nevét jelenti; a 
sport- és zenésfilm, lát-
ványos, de sablonokra 
épülő keveréke a Bo-
szorkányfal (rendező: 
Pawel Komorowski) és 
pillanatnyilag is két ha-
sonló jellegű produkció 
utómunkálatai folynak. 

Valamivel nagyobb 
igénnyel készült vígjáték 
StanisJaw Lenertowicz 
tavaly januárban bemu-
tatott Teljes gőzzel című 
alkotása, egy hazug mat-
róz négy szerelmi törté-
nete, amely kabinetala-
kítás lehetőségét nyúj-
totta Teresa Tuszynská-
nak és az azóta tragiku-
san elhunyt Zbigniew 

Zbigniew Cybulski a Teljes gőzzel főszerepében. Rendező: Stanislaw Lenartowlcz 



Jelenet a Szeretjük Syrenát című filmből 

Cybulskinak, a négy, .— 
finn és dán földön, to-
vábbá Martinique-szige-
tén és Casablancában 
játszódó históriában. 

Jellemző tünet, a mai 
témák háttérbe szoru-
lása, illetve a pszicholó-
giai jellegű filmek szá-
mának megnövekedése. 
(Kazimierz Kutz: Az első 
vállalkozás — két fiatal, 
otthonuktól távol került 
fiú pályakezdésének lelki 
problémái: Anna Soko-
lowska: Júlia. Anna. 
Genovéva — egy húsz-
éves lány megtudja, hogy 
az asszony, aki felne-
velte, nem az édesanyja. 
Kutatni kezd szülei után. 
s közben egy bonyolult 
lélektani dráma szálai 
bontakoznak ki előtte; 
Jerzy Ziarnik: Kirándu-
lás az ismeretlenbe — 
egy fiatal író egy nap az 
auschwitzi emlékmú-
zeumba látogat. Ennek 
kapcsán emlékképek-
ben, a tegnap és a ma 

epizódjaiban, a fiatalok 
reagálása az embertelen-
ség korának, a megszál-
lásnak eseményeire.) 

A tudományos-fantasz-
tikus irodalom lengyel 
világklasszikusa Lem 
írta a forgatókönyvet 
Wlodzimierz Haupe Visz-
sza térés a csillagokból 
című utópiájához, amely 
valójában nagyon is 
mai társadalmi szatíra. 

Feltűnően megnőtt a 
klasszikus regény-meg-
filmesítések száma. Már 
majdnem kész Wojciech 
Has Prus műve nyomán 
készülő filmje, A bábú 
és Halina Bielinska új 
munkája, a Diótörő, E. 
T. A Hoffmann meséjé-
nek látványos, színes 
gyerekfilmváltozata. Jer-
zy Hoffmann Sienkiewicz 
1671—72-ben, a lengye l -
török háború idején ját-
szódó históriáját a Pan 
Wolodyjowski-t viszi 
filmre. A hatalmas, két-
részes színes, 70 mm-es, 

panorámikus film felvé-
telei már folynak, de 
forgalmazására legkoráb-
ban 1969-ben kerülhet 
sor — a sokezres tömeg-
jelenetek miatt a felvé-
telek viszonylag lassan 
haladnak. Látványos 
produkciónak — bár 
nem szuperfilmnek — 
ígérkezik J. I. Kra-
szewski klasszikusnak 
számító regénye, a Cosel 
hercegnő filmváltozata 
is, Jerzy Antczak rende-
zésében. A film II. Au-
gusztusz lengyel király 
és Cosel hercegnő ro-
mantikus szerelmi törté-
netéről szól. 

A nagy művészet lázát 
ezúttal nem éreztem a 
kis házivetítőben, és bár 
számos kellemes szóra-
kozást jelentő és érdekes 
művel találkoztam, a ko-
rábbi évek nagy filmél-
ményeivel, sajnos, egye-
lőre nem találkoztam az 
új lengyel filmek vetí-
tésein. 

FENYVES GYÖRGY 
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A F I L M M O N D A T T A N A 
B í r ó Y v e t t e ú j k ö n y v é r ő l 

Szándékosan nem Bíró Yvette 
munkájának eredeti címét — „A 
film drámaisága" — írtuk a recen-
zió fölé, ugyanis ezt a tárgymegha-
tározást nemcsak megtévesztőnek, 
hanem bizonyos értelemben köny-
vének tartalmával és mondanivaló-
jával ellentétben állónak tartjuk. 
Alaposan tévedne az az olvasó, aki 
e cím alapján abban a kissé már sko-
lasztikussá vált kérdésben várna 
valamiféle direkt szavazatot és ál-

• lásfoglalást a szerzőtől, amely szinte 
a filmművészet kezdeteitől napjain-
kig nyugtalanítja az elmélet műve-
lőit: nevezetesen, hogy drámai vagy 
epikus (vagy éppenséggel lírai) jel-
legű művészetnek tekintsük-e a 
filmművészetet. Hiszen a dráma, 
mint sűrített epika, és az epika, 
mint oldott dráma — egyaránt az 
emberi valóság, az emberi élet kon-
fliktusainak megragadásából szár-
mazik. S bár az elbeszélés stilizálá-
sában, a történés megjelenítésében 
a kívülről ábrázoló, s — elvben leg-
alábbis — az emlékezés múltidejé-
ből kialakuló epikus mesebonyolítás 
különbözik, az emberi cselekvést — 
ugyancsak elvben és genezisében — 
a maga közvetlen jelenlétében és je-
lenidejűségében absztraháló drámai 
megjelenítéstől — ez a különbség so-
hasem válik poláris ellentétté, (sőt 
még olyan, szintén nem abszoluti-
zálható, de határozottabban elváló 
különbséggé sem, mint a lírai és 
epikai, vagy a lírai és drámai szem-
lélet esetében). A legdrámaibb drá-
ma is éppúgy és szükségképpen tar-
talmaz epikus elemeket, mint ahogy 
a legepikusabb epika is drámai for-
dulatokat. Természetesen a kettő 
aránya, koronként és iskolánként 
változva, meghatározó, jelleget adó 
tényezőként lép fel, tehát csak vi-
szonylagossá teszi, de nem szünteti 
meg a műfaji határokat. 

Így van éz az irodalomban, ahol 
az említett kategóriák kialakultak 
és ahol az elméletnek már az iro-
dalmi tevékenység alapvető rend-
szerezéséhez és megkülönböztetésé-
hez szüksége van a műfaji disztink-

ciókra. Hogy hogy van, — vagy 
méginkább, hogy lesz — a filmmű-
vészetben, azt a jövő dönti majd el 
a véglegesség igényével. Ma még 
csak annyit mondhatunk erről a 
kérdésről — s ez kiindulópontnak 
nem is kevés —, hogy a film, mint 
az elbeszélés audiovizuális formája, 
már genezisében magával hozza és 
szükségszerűen eggyé olvasztja a 
drámai és epikai szemléletet: hiszen 
az embermegformálta hősök jelen-
idejű cselekvése — mint par excel-
lence drámai princípium és örökség 
— szükségképpen fonódik össze — 
mint az Balázs Béla óta közhely a 
filmesztétikában — a művészileg 
emancipálódott, vele egyenrangúvá 
előlépett tárgyi világ a filmben kö-
telező és elkerülhetetlen epikájával. 

É 
rtelemszerűen ez a gondolat ké-

pezi magvát Bíró Yvette új és iz-
galmas tanulmányának is, noha — 
s éppen ez hitelesíti megállapításun-
kat — nem a műfajból kiindulva 
jut el a film művészi jellegének 
meghatározásához, hanem ellenkező-
leg, a filmművészet történelmi pro-
dukciója és fejlődése alapján kísérli 
meg művészi jellegét meghatároz-
ni. Üj könyve úgy viszonylik meg-
előző munkájához „A film forma-
nyelvé"-hez, mint egy grammatika 
alaktana, a mondattanához, vagyis 
nem képletesen szólva, Bíró Yvette 
— ahogy azt első könyve fejezetcí-
meiben megkülönböztette — a film-
nek, mint kifejezőeszköznek tanul-
mányozása után most a filmnek 
mint műalkotásnak sajátosságait 
vizsgálja. Azt kutatja, — nyugodtan 
mondhatjuk — szenvedélyesen: mi-
ben rejlik az a sajátos minőség, ha-
tás, amelyet a film, mint kifejező-
eszköz hozott magával a művésze-
tek világába, s amely meghatározza 
és elkülöníti minden más művészet-
től. 

Érzésünk szerint, helyesen ismeri 
fel ezt a sajátos, újszerű és csak a 
filmnek megadatott művészi minő-
séget, képességet, a filmi ábrázolás 



szinte mindenoldalú konkrétságában, 
— noha ezt az ezermódon körülírt 
terminust nem alkalmazza — s az 
ebből fakadó tárgyi gazdagságának 
hitelességében; a valóság megjele-
nítésének valószerű rendetlenségé-
ben és sokrétűségében; hogy ked-
venc kifejezésével éljünk: az élet 
áramának, sodrásának életszerű 
visszaadásában. S a filmnek e való-
ságot valóságosan áteresztő konkrét-
ságából — mint alaptulajdonságából 
— sokoldalúan bontja ki, térképezi 
fel — a maga gazdag ás a filmtör-
ténet átfogására törekvő példatárá-
val illusztrálva, — a film művészi 
hatáslehetőségeit, módszereit, dra-
maturgiai építkezésének sajátossá-
gait, specifikus viszonyát a tér, az 
idő, a folyamatosság, a véletlen és a 
szükségszerűség, az emberi és a tár-
gyi világ különböző jelenségeihez. 

ICjnyvének kétségkívül éppen a 
film formavilágának ebben az átfo-
gásában rejlik legnagyobb értéke és 
újszerűsége. Bíró Yvette igen vilá-
gosan és szellemesen mutatja ki 
ugyanannak az alapelvnek érvénye-
sülését a látszólag egymástól távol-
eső és különböző jelenségekben, 
másrészt érzékelteti ennek a filmi 
egyneműségnek sokszínűségét, ahogy 
az a mai filmművészet legkülönbö-
zőbb tendenciáiban kibontakozik. 
Különösen értékesek azok az elem-
zései, amelyek azt vizsgálják, kutat-
ják, hogyan válik a film éppen a 
maga vizuális tartalmaival és kife-
jezésmódjával bonyolult intellektuá-
lis mondanivaló tolmácsolójává, ho-
gyan lesz éppen a maga konkrét 
voltában absztrakt gondolatok kife-
jezőjévé, ahogy a modern filmművé-
szet analitikus irányzataiban és 
esszéisztikus kísérleteiben megnyil-
vánul. 

Problémánk csak abból adódik, 
hogy Bíró Yvette — egyéni értelme-
zéssel, mint maga írja „a drámaiság 
fogalmát nem műfaji értelemben" 
alkalmazva — következetesen drá-
mainak nevezi a film művészi fogé-
konyságának, érzékenységének azo-
kat a sajátosságait, amelyeket az el-
fogadott műfaji terminológiával, ép-
-penhogy epikainak kellene monda-
nunk, ha már mindenáron ragasz-

kodunk ezekhez az irodalmi eredetű 
kategóriákhoz. 

így adódik az a furcsa paradoxon, 
hogy „A f i lm drámaisága" cím alatt 
— és dicséretével — az egyik leg-
jobb és legmeggyőzőbb vitairatot 
kapjuk a film epikus jellegének vé-
delmében, és ha valamit hiányolha-
tunk a filmművészei e kitűnő mor-
fológiai leírásából, az éppen a film 
valóban drámai aspektusainak a 
tárgyalása. 

Természetesen ez sem véletlen. 
Bíró Yvette esztétikai alapállását a 
filmművészet mai színvonala, ered-
ményei, tendenciái határozzák meg, 
amelyek valóban új szakaszt nyi-
tottak a filmművészetben, nagyko-
rosították azt. A modern filmművé-
szet — már a neörealizmussal, és 
még fokozottabb mértékben a nou-
velle vague-al, és ami utána követ-
kezett — éppen a film epikus lehe-
tőségeinek kibontakoztatásával érte 
el a maga művészi eredményeit. 
Nyilvánvalóan nem teljesen függet-
lenül attól a koráramlattól — Bíró 
Yvette maga is idézi Brechtet — 
amely a színpadi drámát is epikussá 
tette, de — szemben a színpaddal — 
saját művészi anyagának lehetősé-
geit és törvényszerűségeit is követ-
ve. Vagyis ugyanaz a fordulat, amely 
az irodalomban és a színpadon (nem 
kis mértékben a film hatására is) 
az epikus drámát eredményezte, a 
filmet nem epikussá, hanem foko-
zottan anyagszerűvé — hogy ezt az 
agyoncsépelt és diszkreditált jelzőt 
használjam — filmszerűvé tette. 

A színpadon az epikus dráma min-
den sajátos értéke és eredménye el-
lenére is izgalmas művészettörténe-
ti kitérő s a drámai dráma marad a 
műfaj immanens törvényszerűségei-
ből korról korra megújuló ideálké-
pe. A filmnek viszont a dráma epi-
kus oldottsága — mint Bíró Yvette 
sokoldalúan és meggyőzően kimu-
tatja — természetes közege, morfo-
lógiai alaptörvénye. 

A 
filmnek ez az epico-dramatikus 

jellege, szemben a színház dramati-
co-epikus voltával azonban nem azo-
nosítható a modern film egyes 
irányzatainak totálife epikájával, az 
..antifilm" dedramatizáltságával. 

iV / 



eselekménytelenségével, atmoszféra-
centrikus ábrázolásával. Meg kell 
ugyanis különböztetnünk a film-
nyelvnek morfológiai jellegéből ere-
dő epikusságát, és azt a tartalmi ol-
dalról fellépő epikussá válást, ame-
lyet a modern burzsoá élet elidegene-
dettségének, cselekvés, sőt kommu-
nikáció képtelenségének ábrázolása 
vitt, szinte abszolutizálva a filmmű-
vészetbe. S bár ez a tematika két-
ségkívül sok kifejezési eszközzel és 
módszerrel gazdagította-finomította 
a filmművészet eszköztárát — ez az 
irányzat mégis csak egyik jelentős 
végletét jelenti a filmművészetnek, 
amellyel szemben létjogosultsága 
van — és már mutatkoznak reakti-
vizálódásának jelei — egy, ha nem 
is drámai, de kétségkívül drámaibb 
filmművészetnek is. 

Bíró Yvette könyve gazdagon és 
sokoldalúan tárgyalja a modern —a 
mai és a tegnapi — film kifejezés-
világának, eszköztárának különböző 
megnyilvánulásait, mintegy a mai 
filmi gondolkodás, a mai filmi vi-
lágkép bölcseletévé összegezve jel-
lemzésüket, de némiképp hiányol-
juk a horizontális vizsgálódás mellé 
a vertikális elemzést: a történetiség 
mozzanatát, amely a film jellegének, 
fogalmának, módszerének változá-
saival — nemcsak az azonosságok 
kiemelésével —, érzékeltetné, hogy 
a mai filmkoncepció sem tekinthető 
a film örökkévaló és abszolút mo-
delljének, hogy egy dinamikusan fej-
lődő, szüntelenül megújhodó folya-
mattal állunk szemben. 

Éppen ezért meg kell védenünk 
például Balázs Bélát, aki Bíró Yvet-
te szerint túlzottan nagy jelentősé-
get tulajdonít annak a ténynek, 
hogy a filmen a főhős szemével lá-
tunk, hogy a felvevőgép segítségével 
annyira belehelyezkedhetünk sor-
sukba, hogy csak azt és annyit ve-
szünk figyelembe, amennyi szá-
munkra fontos. Balázs Béla itt a 
maga kora filmművészetének egy, 
a maga idejében vitathatatlan, és 
újszerű vonását, sajátos művészi le-

hetőségét fogalmazta meg. Nem té-
vedett, — a film fejlődése haladta 
túl, illetve változtatta egy művészi 
hatáslehetőséggé, a maga idejében 
központi jelentőségű filmábrázolást. 
S többé-kevésbé így vagyunk Bíró 
Yvette más vitáival is, s könnyen 
meglehet, hogy húsz év múlva a mai 
filmteoretikusok — köztük e könyv 
— megállapításai is erre a sorsra 
jutnak. 

^ e Bíró Yvette-nek ebben a har-
cos elkötelezettségében a filmmű-
vészet korszerű eredményei és mód-
szerei mellett, elsősorban nem az el-
fogultságot, hanem a filmművészet 
haladása mellett való kiállást kell 
látnunk. Hiszen valóságos hiány-
cikk szellemi életünkben az a kriti-
kus, aki meggyőződéssel odaáll egy 
irányzat mellé, aki tudatosan vállal-
ja bizonyos törekvések elméleti szol-
gálatát. S azok az ábrázolási tenden-
ciák, amelyeket Bíró Yvette szolgálni 
kíván, ma valóban a filmművészet 
legkorszerűbb és legművészibb ered-
ményeiből nőttek ki. 

Külön kiemelnénk Bíró Yvette stí-
lusának szemléltető erejét, olvasmá-
nyosságát, esztétikai elemzésének 
világosságát, érthetőségét. S nem 
utolsósorban azt az imponáló tájé-
kozottságát, amellyel a mai alapo-
san felduzzadt nemzetközi film-
teoretikai irodalmat reflektálja mű-
vében, bár éppen a hasonló problé-
mákkal is foglalkozó mai hazai iro-
dalommal érzésünk szerint érdem-
telenül mostohán bánt. (Egyedül a 
nem par excellence filmteoretikus 
Somlyó György Nyolc és fél kritiká-
ját találta említésre méltónak, és 
például az egyébként gyakran idé-
zett Lukács György filmelméletét 
nem.) 

összegezve: Bíró Yvette új könyve 
értékes gyarapodása a magyar film-
teoretikai irodalomnak és valóban 
hasznos kalauza mindazoknak, akik 
a mai filmművészetben tájékozódni 
kívánnak. 

GYERTYÁN ERVIN 



A N O R M Á L I S É L E T 
A legfáradhatatlanabb emberi in-

dulatok egyike: normálisan élni. 
Szenvedések, szörnyűségek, iszonya-
tok nélkül. Talán a legtöbbet meg-
csúfolt emberi kívánság, a legtöbb 
kudarcot túlélt, a legnagyobb mély-
ségekből újra születő — a normális 
élet vágya. Emberi méretű örömök 
és fájdalmak, követhető kapcsolatok 
és érthető tettek, valamiféle áhított 
rend, amely bomlásában is új har-
móniát ígér, napfény, születés, ha-
lál . . . Egyszerűen: halál. S nem kín-
halál. És normális élet. 

Vannak témák, amelyeknek siker-
telen megvalósítását szinte szemé-
lyes kudarcunknak érezzük. André 
Charpak első játékfilmje ilyen. Fia-
tal hősnője túlélte a ravensbrücki 
koncentrációs tábor poklát, s a há-
ború utáni Londonban próbálja újra-
tanulni a normális élet szabályait. 
A film gondolati indítékai — szív-
szorítóak, viszont a film — szenti-
mentális közhelyek hatástalan szö-
vedéke. Ezek a közhelyek természe-
tesen igazak. Azt hangoztatják, hogy 
a „normális élet" is zsúfolt ember-
telenséggel, kíméletlenséggel, gyil-
kos közönnyel. S mindezt felnagyít-
ják, az elviselhetetlenségig fokozzák 
a korábban átélt, gyógyulatlan sé-
rülések, s fájdalom csomósodik a 
fájdalomra, sebek ütnek ki a sebe-
ken, iszonyt hív elő az új iszonyodás, 
s meg kéne állni már. . . A háború 
utániaknak valamit újra kellene kez-
deni, a szenvedőknek is, s azoknak 
is, akiknek a szűkösebb koszt jelen-
tette a szenvedés jelenlétét. Figyelni 
kell a sebesültekre, a lélek és a test 
rokkantjaira, s nem roncsolni to-
vább! 

Ennyi gondolat remekműre is 
elég. Korunk gazdag drámaanyagá-
ból egyike a legfontosabbaknak. És 
egyetemes élmény. Egész Európa él-

Virtor Lanoux és Monique Lejeune 

ménye: az irracionálisán fölénk nőtt 
szenvedés, halottak és túlélők, sze-
mélyes élmények, s élmények, ame-
lyeket nem érthetünk. Emlék, amely-
lyel még soha ezelőtt nem próbált 
ember tovább létezni. Enni, járni, 
beszélni, sírni és szeretni. 

Az elkészült film azonban publi-
cisztikának túldíszített és bőbeszédű. 
Művészi alkotásnak — erőtlen pub-
licisztika. Mégis: a hiányérzet, amit 
az emberben kelt, majdnem olyan 
mélyről fájó, mint egy igazi művészi 
alkotás. Egy kamaszlány kérdezte 
egyszer, évekkel ezelőtt: „Csak azt 
érteném, hogy tanultak meg újra ne-
vetni? Nem jön elő minden álmuk-
ban, s nappal is, s mindig, min-
dig . . .?" Az alkotók szándéka mögött 
mintha csak ez a kérdés állna: hogy 
tanultak meg újra élni? A film alap-
ja Micheline Maurel életrajzi ele-
mekből épülő regénye, a dialóguso-
kat Anna Langfuss írta, akinek ro-
kon témájú Goncourt-díjas regénye 
előtt a következő két sor áll: „Egye-
dül érkezel az elhagyott partra, 



Ahol csillag száll le homokpoggyá-
szodra" (André Breton). 

A homokpoggyászt kezdi bontogat-
ni a film, szándékai szerint az em-
beri tűrőképesség, élni tudás, egyál-
talán: a normális rnberi karakte-
ren esett hajszálrepedéseket fedné 
fel. A messziről hozott homokpogy-
gyásszal való menetelés pszichikai 
törvényeit a kísérletező ember pre-
cizitásával kívánja feltérképezni. 
Törekszik a kísérletező objektivitás-
ra. Az alkotók szándékolt aprólékos-
sággal árnyalták a lágerből érkezett 
Laurencet körülvevő külvilág arcu-
latát. Jóindulatú arcok mosolyognak 
rá a szomszédos kórházi ágyakról, 
szerelmének legjobb barátja maga 
a megtestesült tisztesség, s a fiatal 
orvos — a szerelmes — is megható 
figyelemmel veszi körül. 

Az otthontalanság, a nyugtalanság, 
a szorongás a lány belső világából 
táplálkozik a film kiinduló pontjá-
ban. Ezt közli a nézővel a dialóg. 
Csak közli, mert a kamera nem tudja 
megéreztetni, megsejtetni. A képek, 
melyeken utcákat, kórtermeket, ten-
gerparti homokstrandot látunk, vé-
szes és unalmas egyértelműséggel 

csak utcákat, kórtermeket és tenger-
parti homokstrandot jelentenek. Nem 
hagyott rajtuk nyomot Laurence 
űzöttsége, a normális életből kizu-
hantak tériszonya. A film közöl. 
Fontos és igaz dolgokat „elmesél". 
Minden apró tényt pontosan és apró-
lékosan elmond. Tudjuk, hogy Lau-
rence kikkel volt együtt lebukása 
előtt az ellenállók illegális találko-
zóján, látjuk szívósan kerékpározni, 
vagy a pofonokkal dacolni. Ez a 
Laurencenek kitalált múlt — úgy 
tűnik —• körzővel és vonalzóval ké-
szült, sehol egy rés, némi mozgás-
lehetőség a fantáziának. 

Az alkotók a közöny gyilkos ha-
tásáról szándékoztak filmet készí-
teni, de nem tudták áttörni saját 
filmkockáik közönyösségét. A film 
készítése közben „kicserélték a té-
telt" is. Egy ponton túl Laurencet 
már nem „normális" sérelmek érik, 
már nem egy túlérzékennyé gyötört 
ember kínlódik a hétköznapi élet 
mindennapi konfliktusaitól. Ha egy 
fiatal nőt néhány szép hónap után 
kissé megún a szerelme, s egy napon 
könnyes szakítási jelenetre kerül sor 
— ez egy fájdalmas, de egyáltalán 

Jelenet a filmből 



nem extrém fordulat. Ez normális 
élet produktuma, melyet egészséges 
pszichikumú emberek egy idő után 
kihevernek. De, ha egy fiatal nőt 
volt szerelmese arra kényszerít, hogy 
az ő keze által szabaduljon meg szü-
letendő gyermekétől, s szerelmi idill-
jük színhelye váratlanul hevenyé-
szett műtővé, s a figyelmes — sze-
relmes orvos pedig brutális „zugan-
gyalcsinálóvá" válik — ez már nem 
a normális élet. Nem szolgálhatja 
azt a célt, amelyről a fiatal rendező, 
André Charpak így nyilatkozott: 
„Tudnia kell az embereknek azt, 
hogy sokszor milyen nehezen illesz-
kedtek be az életbe azok, akik túl-
élték a táborokat. Erről szól a film." 

Csak néhány perce van a filmnek, 
arnely tisztán megőrizte ezt az ere-
deti szándékot. A doktor anyja Lon-
donba érkezik, nehogy fia meggon-
dolatlanul megházasodjék. S az asz-
szony butaságtól, önzéstől, a kispol-
gár gonoszul őrzött, s nagyon is biz-
tonságos szűklátókörűségétől vakon 
dobálózni kezd a szavakkal: a láger-
ből hazatértek gátlástalanságáról, a 
szenvedésekről, melyekből ugyebár 
mindenkinek kijutott — hiszen néha 
napokig nem volt olaj — beszél, 
beszél, s minden szava olyan iszo-
nyatosan ismerős . . . Nem egy ember, 
egy egész réteg, kíméletlen jellem-
zése. Nincs szükség egyetlen roman-
tikus cselekedetre, egyetlen ördögien 
gonosz mondatra sem. Csupa „nor-
mális" mondat... Olyan szituáció ez, 
amely mögött az alkotók társadalmi 
tárgyismerete, elemzése és Ítélete 
feszül. Jelentősége azért nagy (mesz-
sze a film fölött) mert egy olyan 
típust hív életre a filmvásznon, 
amely nélkül aligha írható meg a 
„hétköznapi fasizmus" természet-
rajza. Ennek a magatartásnak és 
redukált gondolatrendszernek nincs 
szüksége lágerekre és gázkamrákra, 
bombázókra és besúgórendszerre, 
hogy gyilkossá legyen. 

A film művészi erőtlenségéről leg-
jobban az árulkodik, hogy nem hagy 
képi emlékeket. Ez alól csak a Lau-
rencet alakító Monique Lejeune arca 
kivétel. Magányos pillantásai, gör-
csös vágya a nevetésre, az örömre 
többet közvetítenek, mint a túldi-
szített történet. 

SZÁNTÓ ERIKA 

Victor Lanoux és Monique Lejeune 



„Á film a kísérletezés műfaja".. 
D I R K B O G A R D E — B U D A P E S T E N 

A hazai közönség eddig csak egyet len f i lmben láthatta Dlrk Bogarde-ot , 
Joseph Losey A k i rá lyér t és a hazáért c ímű alkotásában. Szülővárosában. 
Londonban csakúgy, mint Európa és Amer ika nagyvárosaiban, Bogarde 
meg je l enése a vásznon biztos kasszasiker. Dirk Bogarde a közelmúltban 
néhány hétig Magyarországon forgatott . Egy fe lv i lágosult , emberséges, a 
kegyet len és előíté letektől e lvakult cári hata lommal szembeszegülő orosz 
főhivata lnokot játsz ik a The Fixer cimű f i lmben, me lye t B e m a r d Mala-
mud hasonló c imű Pul i tzer-d i jas regényébő l a macca i th izmus egykor i üldö-
zöt t je Dalton T rumbo f o rga tókönyve a lapján a Metró Go ldwyn Mayer f i lm-
gyá r készít Magyarországon. 

Az első kérdésünk ítéli még kettejük mű- komor alaphangjánál, 
mégsem a legújabb film- vészi kapcsolatát? könyörtelen naturaliz-
szereppel kapcsolatos, — Teljes mértékben musánál fogva már kez-
hanem azzal az egyetlen egyetértek Losey művé- dettől sem ígér anyagi 
filmjével, amelyet mi is szi ízlesevel, módszerei- sikert. Az én magas gá-
látihattunk. A királyért vei, az igazság kimondá- zsim felborította volna 
és a hazáért című filmet sára és az emberek meg- a költségvetést. Vállal-
Joseph Losey rendezte, gondolkodtatására irá- tam tehát, hogy gázsi 
aki a oannesi fesztivál- nyulő brechti erőfeszíté- nélkül, a filmforgalma-
díjas Baleset-et, Az seivel. Ám, ha egyetérté- zás bizonyos százalékáért 
inas-t, Modesty Blaise-t. sünk csak eszmei síkon játszom el a szerepet. 
A két művész kapcsolata maradt volna, sosem szü- Aztán be is következett 
tehát nem egy filmre letik meg Losey egyik az, amit előre sejtettünk: 
korlátozódik. Ily gyakori legjellemzőbb filmje, filmünk — az utóbbi 
együttműködés színész és amelyről épp most be- idők egyik legolcsóbb, 
rendező között nem le- szélgettünk, A királyért körülbelül kétszázezer 
het véletlen. Hogyan és a hazáért. Ez a mű dolláros költséggel ké-

Tom Courtenay, Dirk Bogarde és Joseph Losey A királyért és a hazáért forgatása 
közben 



szült fi lmje —, még a 
befektetett összeget sem 
hozta vissza. 

Mondanom sem kell, 
hogy nem bántam meg. 
Változatlanul, látatlan-
ba igent mondok ma-
is Losey minden aján-
latára. Kapcsolatunknak 
egyéhként a kezdete is 
elég érdekes. Losey az 
ötvenes évek elején 
McCarthyek elől mene-
kült Európába. Keveset 
tudtam róla, amikor elő-
ször megkeresett, s egyéb 
elfoglaltságaim miatt 
nem is vállaltam el az 
általa kínált szerepet. 
Ekkor mégegyszer írt, 
csak arra kért, nézzem 
meg régebbi munkáit. 
Elmentem a Zöldhajú 
fiú vetítésére, s ott azon-
nal megegyeztünk: kö-
vetkező filmjében, az 
Alvó tigris-ben elvállal-
tam a felkínált szerepet. 

Beszélgetés közben kö-
rülnéztem Bogarde Royal 
Szállóbeli szobájában. 
A szállodaszobák köz-
mondásosán hideg sze-
mélytelensége innen 
száműzve: a tárgyak — 
szeszélyek harsány meg-
nyilvánulásai és a mű-
vészet alázatos kellékei 
mind vallanak Dirik Bo-
garde egyéniségéről. Az 
asztalon közel félméte-
res átmérőjű díszgyertya, 
a pamlagon szétszórva 
képes magazinok, s köz-
tük egy forgatókönyv, 
Jean Renoir küldte 
Bogarde-nak a kéréssel, 
hogy tanulmányozza s 
azzal a kéréssel, hogy 
kíván-e játszani benne. 
Megint másutt művészi 
könyvek, s a sarokban 
egy láda francia pezsgő. 

Ez utóbbi és a Rolls-
Royce, a szálló előtt, azt 
sugallná, hogy Dirk Bo-
garde a hírnévnek önfe-
ledten, s tán hivalko-
dóan örvendő s z t á r . 
De Bogarde pályája kez-

detein „önkezűleg" ve-
tett véget egy, neki nem 
tetsző népszerűségnek. 

— Valami olyasmiféle 
volt körülöttem, mint 
ma a Baatles-mánia. A 
színházi művészbejáró-
hoz minden este rendőr-
kordont állítottak, kü-
lönben nem tudtam vol-
na hazajutni. Amikor 
beléptem a színpadra, 
sóhaj és pisszegés hul-
lámzott át a széksorokon 
és megtörtént, hogy egy-
egy nő elájult . . . Több-
féle színészalkat van, de 
én a magam részéről hi-
szek a belső átélésben, a 
színészi áhítatban, ha 
úgy tetszik ihletben, 
márpedig az ilyen botrá-
nyos nézőtéri jelenetek 
jóvátehetetlenül tönkre-
teszik az ihletet. Elszán-
tam magam, hogy szét-
töröm a képet, amit az 
átlagnéző őriz rólam, és 
eljátszottam az Áldozat 
című filmben a homo-
szexuális férjet. Ez, va-
lamint Az inas baljósan 
intrikus címszerepe meg-
rázkódtatásként hatott, 
s az emberek érezhetően 
kezdtek elválasztani en-
gem azoktól a félelem és 
gáncsnélküli lovagoktól, 
akiket éveken át megsze-
mélyesítettem. 

— Ma már sosem köt 
kompromisszumot, ma-
gyarán : sosem vállal 
olyan szerepet, mely ön-
től idegen? 

— Amennyire a világ-
ban kompromisszum 
nélkül lehet élni, én úgy 
élek. Vannak áhított sze-
repeim, s van, amit csu-
pán elfogadok, de olyan 
egy sem, amellyel művé-
szileg nem értek egyet. 
Szinte kizárólag azokkal 
a rendezőkkel dolgozom, 
vagy szeretnék dolgozná, 
akiket emberileg és mű-

CUyton: Anyánk háza 

Losey: A királyért és a 
hazáért 

Frankenheimer: The Fixer 

Losey: Baleset 



Frankenheimcr filmjében 

vészileg becsülök, első-
sorban persze Losey-val 
és rajta kívül John 
Schlesingerrel, valamint 
két olyan francia film-
művésszel; akiket min-

dig is tiszteltem: Alain 
Resnais-vel és Jean Re-
noir-ral. A színház min-
dig kevésibé vonzott, 
mint a film s hét-nyolc 
évvel ezelőtt végleg ott-

hagytam. A filmet sza-
kadatlanul megújhodó, 
na tetszik, kísérleti mű-
vészetnek tartom. Ezt a 
Budapesten forgatott fil-
met, a Fixert például 
azért vállaltam el, mert 
fiatal és eredeti egyéni-
ség a rendezője, John 
Frankenheimer és mert 
néhány nagyon érdekes 
és szintén fiatal színész-
szel dolgozhatom együtt, 
Alan Bates-szel, vala-
mint a Royal Shakes-
peare Company két ki-
váló tagjával Ian Hóim-
mal ás Dávid Warren-
nal. És éppen ez a fiata-
los szellem, az új kere-
sése, a régi témában az 
új motívum megtalálása, 
a kísérletezés az, ami 
számomra legfontosabb a 
művészetben. 

ZILAHY JUDIT 

Losey Baleset című filmjében 



F I L M E K K Ö N Y V E 
„Aki egyáltalán nem konyít iro-

dalomhoz és zenéhez, azt nem tekin-
tik művelt embernek. Ha nem ismeri 
Beethoven vagy Michelangelo nevét, 
akkor kinézik a jó társaságból. De, 
ha sejtelme sincs a filmművészetről 
és sohase hallotta Dávid Griffith 
vagy Asta Nielsen nevét, azért még 
elmehet művelt embernek akár a 
legmagasabb fokon. Az elismerten 
legfontosabb művészetről nem kell 
tudnia semmit" 

Balázs Béla sokszor citált szavai 
ezek. És a filmművészet nagykorú-
ságának újabb bizonyítéka, hogy a 
Magvető Kiadó (B. Egey Klára szer-
kesztésében) vaskos filmkalauzt do-
bott a piacra, hetvenegy híres film-
ről. A harmincas években divatba-
jött Hangversenykalauzok, a későbbi 
Operák könyve, Balettek könyve. 
Színházi kalauz és Könyvek könyve 
mintájára született meg ez a Filmek 
könyve, hogy senkit ne nézzenek ki 
„jó tál-saságból", és bármikor, bárhol 
hivatkozni tudjon olyan filmekre, 
amiket — esetleg önhibáján kívül — 
nem is látott. Ez tehát a hézagpótló 
kötet haszna: hogy nem szükséges 
másfél-két óra hosszat moziban ül-
ni; néhány perc leforgása alatt pó-
tolható a mulasztás. 

Négy fejezetre tagolódik a mű: I. 
A némafilm néhány kiemelkedő al-
kotása (jelezve, hogy képtelen meg-
közelítő teljességre törekedni, csak 
ízlés szerint válogat néhányat a ten-
gernyiből; ezért sem hiányolni, sem 
sokallani nem illik); II. A hangos-
film művészi erejének kibontakozá-
sa (talán ez a legvitathatóbb fejezet: 
miért itt szerepel Capra, Ford; Sid-
ney Lumet és Bresson pedig miért 
nem a következő fejezetben tűnnek 
fel?); III. Üj utak a filmművészet-
ben; és végül: IV. Magyar filmek. 

A fejezeteket rövid filmtörténeti 

áttekintés vezeti be. Majd következ-
nek a filmek. Pontosabban: a filmek 
tartalmának elmesélése. A kötet 
munkatársai (Baróti Dezső, Molnár 
István, Nemes Károly és a szerkesz-
tőnő) magukénak vallják Picasso ki-
jelentését, miszerint egy képet nem 
lehet megmagyarázni és kísérletet 
sem tesznek a mozgóképek leírására. 
Kimondatlanul is azt vallják, hogy 
a mozgókép az mozgókép és ha 
szavakkal megpróbáljuk leírni őket: 
meghamisítjuk lényegüket. Ezért 
sem írói eszközökkel, sem beleélés-
sel nem kívánják visszaadni egy-
egy film stílusát, képsorainak egyé-
niségét. Elmondják a film meséjét 
és hozzákapcsolnak némi értékelést, 
hogyha az olvasó „jó társaságban" 
hivatkozna egyik általuk tárgyalt 
filmre, ne csak a stoi-y, de a film-
történetben elfoglalt jelentősége fe-
lől is tájékozott legyen. 

A könyv várható haszna, amit az 
általános filmműveltség fellendíté-
sében remélhetőleg kelteni fog, el-
hallgattatja velünk néhány apróbb 
kifogásunkat. Hogy például a Negy-
venegyedik című szovjet filmnél nem 
a filmből választottak illusztrációs 
képet, hanem az Akinek meg kell 
halnia című műből; hogy Dreyer 
Jéanne d'Arc-jának női főszereplő-
jét nem Renée, hanem Maria Falco-
nettinek hívják; hogy szikár önmér-
sékletükben közhelyekben fogalmaz-
nak; hogy a képek minősége silány 
(ez végül is szokás kérdése, meg le-
het és meg is szoktuk már hasonló 
kiadványoknál). Még néhány hason-
lo jellegű kifogást támaszthatnánk a 
moziműveltségi puska megjelenése 
alkalmából, de úgy hisszük felesle-
ges, ha valaki belelapoz a könyvbe 
és néhány sort elolvas: a mű önma-
gáért beszél. 

M. G. R 



Ewa Aulin és Ray Sugár Robinson 

A 17 éves stockholmi Ewa Aulin játssza 
a Candy című film egyik női főszerepét 
Jane Fonda. Anna Magnani és Elsa Mar-
tinelli mellett. A filmben — rendező. 
Christian Marquand — Aulin tizenhat éves 
lányt játszik, aki pikáns kalandokba ke-
veredik a történet férfi szereplőivel, a 
többi között nem kisebb hírességekkel, 
mint Marion Brandoval, Ringó Starr-ral. 
Richárd Burtonnel, Charles Aznavourral 
és a volt ökölvívó-világbajnok. Ray Su-
gár Robinsonnal. 

Ewa Aulin és Richárd Burton 



Az ó-év utolsó napjaiban mutatták be 
Párizsban Jacques Tati hosszú évekig: 
készült ú j filmjét, a Playtime-ot. A film, 
amelyről a Filmvilág egyik legutóbbi szá-
mában már hírt adott, vegyes fogadta-
tásra talált a kritikusok körében. Léon 
Zitrone a Jours de France-ban például 
az utóbbi évek egyik legjobb filmjeként 
méltatja az ú j „Tátit", de egészen más 
a véleménye az Express kritikusának, 
Francolse Giraudnak. Szerinte Tatinak 
nem sikerült egy ú j Modern idő-ket al-
kotnia; a túlhosszú — két óra húsz perces 
— Tati-produkcló „két forradalommal 
késésben van" ír ja Giraud és a címe sok-
kal inkább lehetne „Playback" mint 
„Playtime". Képünkön a Playtime két fő-
szereplője, Jacques Tati és Barbara 
Dennek. 

A z E l fú j ta a szél fe lúj í tása nyomán 
ismét va lóságos Clark Gable kultusz 
alakult ki Amer ikában. Jelentősen 
f okozzák a kultuszt és egyszersmind 
nem megve tendő hasznot húznak be-
lő le é le lmes üzletemberek, akik száz-
ezerszámra ál l í t tat ják elő és adják el 
a Gabiérő l készített különböző képe-
ket és szobrokat. 

Miguel Anyel Asturias, a múlt év: 
irodalmi Nobel-díj nyertese filmet ír 
Donáti és Carpentieri római produce-
reknek Benitu Jaurezről és Maximilian 
von Habsburgról. 

Terence Stamp játssza a férfi fő-
szerepet Federico Fellini és Bernar-
dino Zapponl Rómában forgatott szí-
nes filmjében, amelynek előzetes cí-
me: Ne fogadj az ördöggel. Képünk 
Starapot a Blue elmű wesztern fősze-
repében ábrázolja. 



Tizenöt esztendő után újra egész estét 
betöltő rrancia rajzfilm született, ezúttal 
színes kivitelben. Címe: Asterlx, a gall, 
címszereplője a mai franciák egy kister-
metű, örökké morgolódó, rendkívül agya-
fúrt őse. Alkotói: René Goscinny (szce-
narió) és Albert Uderzo (rajzok). Hasonló 
témájú rajzos könyveik már eddig is 
rendkívüli népszerűségre tettek szert 
Franciaországban. Filmjük, amely 45 000 

rajzot tartalmaz, tizenhárom hónapig ké-
szült a brüsszeli Belvlsion mútermekLen, 
amelyek egyedül alkalmasak Európában 
ilyen filmek gyártására. A filmet, amely-
nek érdeme az is, hogy csupán 1 millió 
új frankba került (Walt Disney hasonló 
méretű ilyen filmjének költsége 10 millió) 
egyidőben mutatták be Franciaországban, 
Belgiumban és Svájcban összesen 70 film-
színházban. — Jelenet a fi lmből; balról a 
harmadik figura Asterix. 

Jelentősen módosítják a 
szervezők a Cannes-i feszti-
vál részvételi és lebonyolí-
tási szabályait. Így például, 
hogy elejét vegyék olyan 
incidenseknek, amelyek ta-
valy Joseph Strick Ulysses 
című művének bemutatása 
körül lejátszódtak, elhatá-
rozták: a fesztivál megkez-
dése után benevezett fil-

met visszavonni nem lehet. 
Elhatározták azt is, hogy 
ezentúl a különdíjak oda-
ítélésénél sokkal inkább 
figyelembe veszik a kritiku-
sok véleményét. Megváltoz-
tatják a szabályzat 10. pont-
ját. Ezután a zsűri a Fesz-
tivál Nagydíján kívül oda-
ítélheti még a zsűri Külön 
Nagydiját, továbbá még két 

díjat kiemelkedő színészi 
alakításokért. Ezeken kívül 
azonban legfeljebb még két 
díj adható ki. A játék- és 
rövidfilmek kategóriájában 
csak egy díjat lehet oda-
ítélni „holtversenyben". 

A fesztivált egyébként — 
mint ismeretes — az idén 
május 10. és 24. között ren-
dezik meg. 

Bismarck, a „vaskancellár" életét akarják 
filmre vinni Yul Brgnner és Buzz Kulik, 
akik jelenleg Madridban forgatják a le-
dendás hírű mexikói forradalmár, Villá-
ról készillő filmilket. A Bismarck-film el-
készítésére „Films Danube" névvel külön 
vállalkozást alapítottak. 

Film készül Oskar Kokoschka, a világ-
hírű osztrák festő életéről és munkás-
ságáról. A filmet, amelyben Kokoschka 
maga is szerepelni fog, dr. Albert Quend-
ler rendezi. 
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f l taln Delon Játssza a nálunk ls bemutatásra kerülő Kalandorok 
című francia film főszerepét. A film rendezője: Róbert Enrlco. 

A többi szereplő: Lino Ventura, Joanna Shimkus és Serge Regglani. 




