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N A P I R E N D E N A T E L E V Í Z I Ó 
M I L Á N Ó I B E S Z Á M O L Ó 

Film és televízió — ezzel a cím-
mel rendezte meg ebben az eszten-
dőben a FIPRESCI, a filmkritiku-
sok nemzetközi szervezete szokásos 
évi milánói kollokviumát: az ötödik 
Nemzetközi Filmkritikai Hetet. 
Problematikája — az előre megadott 
munkadokumentum irányelvei alap-
ján — felölelte a film és a televízió 
kapcsolatának csaknem minden 
alapvető fontosságú elméleti és gya-
korlati kérdését: kezdve a két köz-
lési forma esztétikai jellegének 
megítélésén, folytatva egymásra 
gyakorolt művészi hatásukkal, a kü-
lönböző nemzetiségű tévék filmfor-
galmazói, filmismeretterjesztői és 
filmkritikai tevékenységével; a tévé 
filmgyártói szerepével; műfajaival; 
gazdasági, szervezeti és személyi 
kapcsolataival a „hagyományos" 
filmgyártással; és utoljára de nem 
utolsósorban, végezve a tévé-kritika 
helyzetével. 

E gazdag és sokszínű program ér-
dekességét fokozta, hogy öt ország 
— Olaszország, Magyarország, Ro-
mánia, Svájc és Svédország — hat 
(olasz részről két referátum hang-
zott el) képviselőjének előadása ve-
zette be a vitát, amely kiegészülve a 
referátumokkal gyakran egyenérté-
kű hozzászólásokkal — tizennégy 
ország filmkritikus-szervezete kép-
viseltette magát a konferencián —, 
átfogó képet adott, ha nem is a vi-
lág, de Európa televíziós művészeté-

nek és tévé-filmpolitikájának hely-
zetéről. 

A megadott tematika jellegéből 
fakadt, hogy a vita elsősorban a te-
levízió és a film elvi-esztétikai kér-
dései körül bontakozott ki. Minden 
beszámoló és a legtöbb hozzászó-
lás természetszerűen tartalmazott 
ugyanis informatív közléseket, ada-
tokat is, amelyek azonban minden 
érdekességük ellenére sem válhat-
tak a vita forrásává. Ami pedig a 
különböző országok tévéje gyakor-
latának, műsorpolitikájának értéke-
lését illeti — e tekintetben teljes 
egyetértés uralkodott a konferen-
cán: minden ország képviselője sa-
ját hazai televízióját bírálta-szíd-
ta temperamentumának megfelelő 
szenvedéllyel — a skála a jót-rosz-
szat mérlegre tevő hűvös bírálattól 
a prófétai hangvételű ostorozásig 
terjedt. S ebben az általános és in-
dokolt elégedetlenségben a tévék 
színvonalával, legfeljebb olyan 
hangsúlyeltolódások voltak, hogy 
amíg Olaszország és Svájc képvise-
lői, ha nem is kizárólagosan, de éle-
sebb formában televíziójuk film-
gyártását tették kritika tárgyává, 
addig mondjuk a magyar referá-
tumban — amelyet e sorok írója 
tartott — nagyobb hangsúlyt kapott 
a magyar tévé filmkritikai és film-
ismeretterjesztő tevékenységének a 
bírálata. 

A film és a tele-film esztétikai jel-



legének és problematikájának meg-
ítélésében azonban összeütköztek az 
álláspontok. Két koncepció állt 
szemben egymással, látszólagos kö-
zelségük ellenére is határozott elté-
réseket mutatva. Az egyik állás-
pont — legélesebben három olasz 
felszólaló és a magyar referátum 
képviselte — azt hangsúlyozta, hogy 
a tele-film ugyanannak az audiovi-
zuális közlési formának, ugyanannak 
a művészi nyelvnek a megnyilvánu-
lása mint a filim; a tévé kommuniká-
ciós eszköz és nem ú j és önálló mű-
vészi kifejezésmód, nyelv, és ha 
vannak is gyártási és „fogyasztói" 
adottságaiból eredő „nyelvjárásbeli" 
különbségek az audiovizuális eszkö-
zök használatában, a lényeg a mű-
vészi nyelv azonosságában rejlik, 
amely ugyanannak az audiovizuális 
kultúrának homogén részévé teszi 
mind a mozivászon, mind a képer-
nyő művészetét. Ezzel szemben a 
másik álláspont — leghatározottabb 
szószólói a lengyelek és a svéd de-
legátus voltak — ha nem is bocsát-
kozott vitába a tévé és a film mű-
vészi-nyelvi lényegének esztétikai 
azonosságát illetően, de a hangsúlyt 
a televízió kifejezőeszközeinek és 
közlési feltételeinek sajátosságaira 
helyezte, valamiféle művészi speci-
fikumot látva, vagy keresve bennük. 
Ennek keretében sorra vették a tévé 
sajátos vonásait. Mindenekelőtt azt 
a képességét, hogy megtörténtükkel 
egyidőben, szinkronban ad képet, 
tudósít a valóság eseményeiről. Er-
ről a valóban csak a tévének — és 
csak hallható formában a rádiónak 
— megadatott fontos és eredeti sajá-
tosságról azonban hamar kiderült a 
vitában, hogy éppen a tele-film ese-
tében nincs mit kezdenünk vele, hi-
szen a tele-film, vagy a tévé-játék 
éppúgy előre gyártott művészi pro-
duktum, mint bármely más filmal-
kotás. 

Egyik lengyel kollégánk a minia-
túra és a vászon vagy táblakép ta-
láló párhuzamával kísérelte meg 
megvilágítani a kis képernyő és a 

nagyobb formátumú filmvászon 
adottságaiból eredő esztétikai kü-
lönbségeket. De mindezt elismerve 
is, ki vitathatja, hogy a miniatúra is 
festészet, amely a pikturális ábrázo-
lás törvényszerűségeinek engedel-
meskedik?! Az azonban kétségkívül 
igaz, hogy stilisztikai értelemben van 
némi hasonlóság aközött a redukció 
között, amelyre a miniatúra kény-
szerül a maga festői eszközeinek a 
használatában és aközött, amelyre a 
kis képernyő a tele-filmet kényszeríti. 
A miniatúra művészisége mindig 
bravúros realizmusában, a realitás 
sűrítettségében rejlik — nincs imp-
resszionista, expresszionista, szürrea-
lista, stb. miniatúra művészet. S ér-
zésünk szerint ugyancsak a realitás-
igény növekedésének irányába hat a 
tévé-film szükségszerű vonzódása is 
az emberarányú középső képmére-
tekhez. De egyfelől a középső plá-
nokhoz való vonzódás a modern 
filmművészet egyik legjelentősebb 
irányzatára általában is jellemző, 
másfelől a középső plánok is a film-
művészet eszköztárából valóak; hasz-
nálatuk kizárólagossága, vagy túl-
nyomó jellege is a film kifejező esz-
közeinek egyféle redukciója. 

Harmadik forrása és köre a kü-
lönbségeknek — eme álláspont kép-
viselői szerint — a tévé-nézés otthoni, 
individuális, családi jellegéből fa-
kadó oldottsága. Egyik román kol-
légánk ebben valamiféle sajátos esz-
tétikai többletet vélt felfedezni, és 
mennyiségi értelemben talán volt is 
némi igaza. Minőségi értelemben 
azonban kétségkívül a műélvezet in-
tenzitásának redukciójáról van szó 
ezzel kapcsolatban is, hiszen aligha 
lehet vitatkozni azon, hogy nagyobb 
elmélyültséget kíván és maradan-
dóbb élményt nyújt teszem a zene 
esetében, ha koncertteremben a fi-
gyelmünket összpontosítva átadjuk 
magunk a zavartalan műélvezetnek, 
mintha a nyitott rádió mellett, félig 
odafigyelve végezzük mindennapos 
tevékenységünket, beszélgetünk vagy 
dolgozunk. Ez az analógia, ha nem 



is teljes, de kétségkívül rávilágít a 
két műélvezési forma egy lehetséges 
— csak lehetséges, mert a rádiót is 
hallgathatom, a képernyőt is nézhe-
tem intenzív figyelemmel — különb-
ségére, s annyit mindenképp bizo-
nyít, hogy a tévé sajátos esztétikai 
többletéről vagy akárcsak jellegéről 
ezzel kapcsolatban sem beszélhe-
tünk. 

A vitában aztán pro és kontra na-
pirendre kerültek a hagyományos 
filmek tévé-sugárzásának pozitív és 
negatív tapasztalatai (a tévé-ben 
tönkretett, illetve a sikerrel vetített 
filmalkotások); a különböző rende-
zők — Rosselini, Godard stb. — val-
lomásai, nyilatkozatai arról, hogy lát-
nak-e vagy sem (többnyire nem lát-
nak) különbséget egy tévé- és egy 
filmfeladat között; szó esett a jelen-
legi képernyőméret megváltozásának 
lehetőségeiről; a tévé vitathatatlan 
ösztönzéséről bizonyos műfajok, stí-
lusok fejlődésében, stb. 

S bár kétségkívül mindezt, mint a 
filmművészet, az audiovizuális köz-
lés és ábrázolásmód fejlődését és 
differenciálódását kell tudomásul 
vennünk és ennek megfelelően ér-
tékelnünk, az esztétikának, ha vilá-
gos fogalmakra törekszik, csak a két 
közlésmód, a két kifejezési forma 
megegyező audiovizuális médiumá-
ból lehet kiindulnia. Ha nem is ér-
tünk egyet azzal az olasz kollégánk-
kal, aki egyszerűen halandzsának 
minősítette a teoretikusok eddigi kí-
sérleteit valamiféle sajátos tévé-esz-
tétika kidolgozására, annyiban két-
ségkívül igaza Van, hogy a tévé-gyár-
tási-technika feltételeit és a tévé-né-
zés pszichológiai adottságait, sajátos-
ságait nem téveszthetjük össze a té-
vé-nyelv és a tele-film alapvető esz-
tétikai jellegének problematikájával. 
S úgy véljük, nem kisebbítjük a tévé 
valóságos és forradalmi jelentőségét, 
ha elsősorban művészetközvetítő és 
elterjesztő — és nem művészette-
remtő — szerepét emeljük ki ebben 
a vonatkozásban, elismerve, hogy je-

lenlegi állapotában még redukáltak 
az eszközei a filmhez viszonyítva, 
amint azt a képernyő nagysága, a 
plánok nagyobb meghatározottsága, 
műélvezetének dekoncentráltabb jel-
lege egyaránt bizonyítják. Amíg a 
film mindent tud, amire a televízió 
művészi értelemben képes, addig a 
tévé (talán csak ma még) nem tudja 
mindazt, amit a film. Más kérdés 
persze, hogy az igazi művész értékké 
változtathatja a korlátokat is, és 
ahogy a miniatúra megtalálta a ma-
ga utolérhetetlen mestereit és sti-
lisztáit, akik a festészet nyelvét a kis 
formátumban is tökéletesen „beszél-
ték", úgy ez a lehetőség a tévé alko-
tói előtt is nyitva áll, a kis képernyő 
meghatározottságában és redukáltsá-
gában is végtelen birodalmában. S 
végül harmadik téma a tévé vitatha-
tatlan műfajteremtése a zsurnalisz-
tikában, a hírközlésben, a ripor-
tázsban, ahol az egyidejűség, az ese-
ményekkel való szinkronhatás ténye 
és pszichológiája maradéktalanul ér-
vényesül és rendkívüli jelentőséget 
kap. 

Olvasóim talán megbocsátják, hogy 
mint a vita résztvevője saját állás-
pontomról értelmeztem ezt a szük-
ségképpen csak röviden és kivona-
tosan ismertetett eszmecserét, amely 
mint a nézetek szabad vitája, termé-
szetesen nem zárult semmiféle álta-
lános konklúzióval, más álláspont-
ról más vélemények emelhetők ki 
belőle. Ám ha valaki úgy érzi, hogy 
elfogult és részrehajló voltam — 
amiben kétségkívül igaza van —, a 
vita itthon is, hasábjainkon is foly-
tatható. Hiszen a tévé általában, s a 
magyar tévé különösen, megér egy 
vitát. 

GYERTYÁN ERVIN 



A Z Ú J S Á G Í R Ó 
• Valamennyien jól ismerjük az 

olyan embert, akinek legfőbb gond-
ja a makulátlan tisztaság, az erköl-
csi tökély látszatának biztosítása. 
Aki — hogy úgy mondjam — fog-
lalkozásszerűen űzi a látszatmeg-
óvás különös mesterségét, aki tehát 
dolgozik ezen a látszaton, mint egy 
szorgalmas mesterember, agyagból 
készítve edényeit, befújva ezüstpor-
ral, hogy azután, — mert oly sok 
energiát fektetett e műveletébe és 
mert oly sikerültnek ítéli —: jóhi-
szeműen adja el ezüstként az agyag-
tálakat. 

Szergej Geraszimov filmje, Az új-
ságíró társadalmi erkölcs-dráma, és 
azért oly rokonszenves, mert írója-
rendezője és főhőse nagyon megve-
tik az álerkölcs feddhetetlennek lát-
szó apostolait. És mert kártékony-
nak ítélik, a nyomába szegődnek, 
kinagyítják számunkra a megjele-
nési formáit, kitapogatják típusait, 
felfedik arculatát, nyilvánvalóan 
azért, hogy majd könnyebben fölis-
merhessük. 

Geraszimov filmje olyan főhőst ál-
lít elénk, kinek életét majdnem zá-
tonyra fut ta t ja az ál-erkölcs megje-
lenése. E művészi ábrázoláshoz 
olyan hősre van szükség, aki igaz 
emberként teljességre tör ugyan, de 
aki nem a megtestesült tökély, nem 
szárnyas angyal, vagy égi tüne-
mény, hanem ember. Olyan ember, 
akinek joga van a boldogságra, aki-
nek — éppen, mert a becsületét nem 
tűzi sajátos névjegyként, ajánló so-
rok helyett a homlokára —, el is 
hisszük, hogy igazi ember. Főleg ak-
kor, ha tettei is ezt igazolják. 

Ezt a hőst Jur i j Alabjev-nek hív-
ják, fiatal és tehetséges, egy moszk-
vai lap levelezési-, később külpoliti-
kai rovatának munkatársa. Fiatal, 
tehát a kínálkozó témákra könnyen 
mozduló, és tehetséges, tehát a való-
ság-kínálta témák sokaságából ké-
pes kiválasztani a legfontosabbakat. 
Még akkor is, ha az a bizonyos té-
ma. első pillantásra nem is látszik 
oly igen fontosnak. Hogyan képes 
erre Jurij , az újságíró? A magyará-
zat egyszerű: tehetségéhez az is hoz-

zátartozik, hogy a látszatot nem sok-
ra tartja. Pontosabban csak arra 
tart ja jónak, hogy mögéje nézhes-
sen. Mert az igazságot jobban sze-
reti, mint azt, ami átmenetileg elfe-
di előle. 

Ennek megfelelően Juri j egy na-
pon arra vállalkozik, hogy egy uráli 
kisvárosba utazva megvizsgálja: mi 
az igazság Anyikina vádaskodó le-
vél-bejelentéseiből. Mielőtt azonban 
Jur i j a helyszínre utazna, megláto-
gatja moszkvai barátnőjét. Ez a lá-
togatása átmenetileg zavarba ejtő. 
Milyen ember ez az újságíró? Előbb 
úgy mutatkozott be előttünk, mint 
vállalkozó szellemű, áldozatra is 
kész fiatalember, most meg úgy vi-
selkedik barátnőjével, mint egy ki-
égett lelkű sivár senkiházi. Ciniku-
san beszél és olyannak mutatja ma-
gát, mint aki „túl jón és rosszon" 
elveszítette hitét az emberi kapcso-
latokban. 

És itt érdemes egy kis kitérőt ten-
ni, s közelebbről is megvizsgálni ho-
gyan, milyen eszközökkel exponálja 
hősének jellemét Geraszimov rende-
zése. Ahogy már említettem, a film 
első jelenetében az újságíró önként 
vállalkozik egy hosszú és fárasztó 
vidéki útra, holott már tudja, hogy 
a külpolitikai rovat várományosa-
ként hamarosan Genfbe és Párizsba 
utazhat. Geraszimov e jelenetet pu-
ritán egyszerűséggel állítja be. Azt a 
nyugalmas tisztaságot kívánta itt 
ábrázolni, melyet akkor érez az em-
ber, amikor értelmes, s valamiképp 
— ha még oly csekély mértékben is 
— áldozatos cselekvésre határozza 
el magát. Tiszta totálképek, lassan 
és egyenletesen mozgó kamerák, ter-
mészetes bevilágítás és időnként 
egy-egy emelkedő fahrt biztosítja a 
jelentés és a forma összehangzását. 
Amikor azonban Jur i j kilép a szer-
kesztőség kapuján, amikor magán-
emberként mutatkozik, váratlanul 
megváltoznak a rendezés eszközei. 
Egyszeriben felgyorsul a ritmus, no-
ha a külső cselekmény ezt nem kí-
vánná, előkerülnek a mozgékony ké-
zikamerák is, a fényeffuktusok pe-
dig nyugtalanságot sugallnak. 



Ju r i j Vasziljev és Galina Polszkih a film egyik jelenetében 

A későbbiekben aztán érthetővé 
válik, hogy a rendező — amikor hő-
sét magánemberként ilyen zakla-
tottnak exponálta, valamit előreve-
tített a cselekményből és valamit 
előkészített hőse jellemzésében is. 
E képsorral Geraszimov nem csu-
pán azt árulja el, hogy az újságíró 
nem is olyan cinikus ember, mint 
amilyennek később, a leánnyal való 
kapcsolata mutatja, hanem érzelmi-
leg már azt is előkészítette, hogy ez 
az újságíró keres és kutat valamit, 
hogy a nyugtalanságának komoly 
okai vannak. A film végén, vissza-
tekintve megértjük, mi az, ami után 
kutatott. A társadalmi-emberi tel-
jesség lehetőségeit kutatta. Hiszen a 
leány, akivel Jur i j oly sivárnak mu-
tatta magát, nem alkalmas társ a 
teljesség-igény kielégítésére. A fő-
hősről az egész film bizonyítja: az 
a fa j ta ember, akinek lételeme a 
társadalmiság, és aki — mert tel-
jességre tör — a társadalmi cselek-
vés gyakorlatát nem csupán a nagy 
szervezeti küzdelmekben éli át. Mint 
korszerű ember érzi és tudja, hogy 
társadalmi cselekvés az is, amit ma-
gánemberként élünk át, amit ma-
gánemberként teszünk. Az ő társa-
dalmi magánéletéből azonban még 

hiányzik egy lényeges hajtóerő: a 
kiteljesítően emberi társ, az igazi 
szerelem. Látszólagos tehát a ciniz-
musa, sivársága pedig értékes hiány-
érzetéből fakadt. 

Miután ezt a sajátos ambivalen-
ciát a film világossá tette, elindítja 
hősét egy olyan cselekmény-rend-
szer felé, olyan szituációkba, ame-
lyekben rátalálhat a kiteljesítő társ-
ra, és ahol eldől: képes-e ezt a hős 
nem csupán igényelni, de meg is 
küzdeni az igényelt értékekért, a 
társadalmi és magánember szabadon 
egymásbafonódó igazságáért. E küz-
désfolyamatnak egyik dramaturgiai 
csomópontja Anyikina alakja, a vá-
daskodó öregasszonyé. Az ál-erkölcs 
eme bálványimádója csak szörnye-
tegként képes vélt vagy valódi igaz-
ságaiért cselekedni. Geraszimov 
nagyszerűen körüljárható figurát te-
remtett Anyikinával. Olyannak mu-
tatja, mint egy megkövesült bál-
ványimádót, aki vélt, vagy valódi 
igazságait csak az életöröm ellené-
ben véli jól szolgálhatni. 

Anyikinával szemben kitűnő el-
lenpólus a fiatal lány: Sura Okajo-
mova. Jól ismeri már az élet kegyet-
len oldalát is: szüleit vesztette el, 



egyedül él. Egyedül, de nem magá-
nyosan, a városka közösségében sok 
társa van. Amikor az újságíró Anyi-
kina bejelentései nyomán megérke-
zik, számunkra nem meglepő, hogy 
e két fiatal emberileg is értékes sze-
relemre lobban. Juri jnak azonban 
vissza kell térnie Moszkvába, innen 
pedig Genfbe és Párizsba utazik. 
Külföldi útja során egy amerikai ú j -
ságíró és francia szeretője alakjai-
ban korábbi életének torz tükörké-
pével találkozik. Ezek az emberek 
azonban már valóban sivárak. Előt-
tük már nincs lehetőség a társadal-
mi ember ós a magánember értékes 
összeolvasztására. Az ő kapcsola-
tukban Jur i j a felszínes gondtalan-
ság látszata mögött lényeglátó mó-
don fedezi fel az elidegenültség 
megkövesült boldogtalanságát 

Hazatérve külföldi útjáról Jur i j 
siet szerelmeséhez. Surát azonban 
Anyikina vádaskodásai elidegenítet-
ték társaitól. A gonosz öregasszony 
azzal vádolta meg, hogy könnyű 
szerelmi prédája lett a moszkvai ú j -
ságírónak. És bár a valóságban e 
vádak alaptalanok, hiszen Anyikina 
ismét csak a látszatok alapján ítélt, 
— Sura a felelősségrevonáskor igaz-
ságérzetének büszkeségétől hajtva 
bevallja soha el nem követett „bű-
neit", mire kiközösítik őt. Már-már 
szabályos erkölcs-dráma kerekedik 
a filmből, amikor végül is a fiatalok 
mégis csak egymásratalálnak és a 
mű hepienddel, házassággal végző-
dik. Ez a hepiend azonban csak hő-
seink életét oldja meg, a közösségét 
nem. Mert igaz ugyan, hogy Sura és 
Jur i j egymásra találtak, de az uráli 
kisvárosban még élnek a régi er-
kölcs, az álerkölcs kártékony tüne-
ményei. 

Szergej Geraszimov idős rendező, 
mégis jól ismeri a mai fiatalságot: 
jobban, mint számos fiatal. Megmu-
tat ja róluk, hogy nem szeretnek kér-
kedni erényeikkel, mint ahogy nem 
szeretnek könnyedén ítélkezni sem 
maguk, vagy mások hibái felet t 
Vizsgálódni, kutatni szeretnek in-
kább, s az igazság mindig jobban 

érdekli őket, mint a látszatok. Ez a 
film azt is megmutatja, hogy a fia-
talok legjobbjai nem tesznek mást, 
mint mélyen átélik korukat és élnek 
azokkal a lehetőségekkel, amelyeket 
elődeik harccal teremtettek meg szá-
mukra. Amikor küzdenek boldogsá-
guk értékeiért, akkor csupán az ér-
telmes élet további kiküzdésének 
lehetőségeivel élnek. Ehhez viszont 
nélkülözhetetlen az életet nem is-
merő, az emberi élet szépségeitől el-
forduló álerkölcs álszentjeivel szem-
beszállniok. 

Geraszimov filmje rokonszenves 
alkotás. Mégsem sorolható a nagy 
szovjet filmek hosszú sorába. Talán 
azért, mert a stílusában következet-
len. A realista hangvétel, a cinema 
verité egyik-másik eszközének tu-
datos használata: — a kevés díszlet, 
a mozgékony kézikamerák, a ter-
mészetes környezet-festés, a spon-
tán színészmozgatás —, helyenként 
váratlanul eltűnnek a filmből, hogy 
helyet adjanak egy-egy tőlük ide-
gen, velük ellentétes formai megol-
dásnak. A jó, a korszerű törekvése-
ket még nem egyszer keresztezik ro-
mantikus stílusfordulatok, amelyek 
ellentmondanak nem csak a film 
mondanivalójának, de az előbb vá-
zolt eszközök egységes hatásának is. 
A genfi és párizsi képek jelentésük-
ben nem eléggé kimunkáltak ahhoz, 
hogy hatásos dramaturgiai ellenpon-
tot képviselhetnének a főhős előtt 
álló otthoni erkölcsi problémák sa-
játos megjelenési formájával, arcu-
latával szemben. 

Az újságíró mégis: jó film. Hitelét 
a moszkvai fesztivál megosztott 
nagydíja is fémjelzi és erősíti. Ez a 
film eredményesen hadakozik az 
igaz emberség tudatos, vagy öntu-
datlan gáncsolói ellen. Azok ellen, 
akik úgy viselkednek, úgy járnak-
kelnek közöttünk, emberek között, 
mintha rejtélyes megbízásuk lenne az 
egyoldalú, hamis abszolutumokból 
fakadó ítélkezésre. 

TÉRFY TAMÁS 



TRANS-EURÓPA EXPRESSZ 
Kialakult a filmművészet ú j 

irányzata: az impotens-film. Fontos 
és jelentős áramlat. Mint neve mu-
tat ja: alkotóinak szellemi és társa-
dalmi tehetetlenségéről szól, azt tár-
ja fel. 

Régen, ha a művésznek nem ju-
tott eszébe semmi: lopott. Finomab-
ban: plagizált. Még finomabban: 
utánérzett. Ma, ha semmi nem jut 
eszébe, nem tesz le a műalkotás lét-
rehozásáról. Arról készít művet, 
hogy semmi sem jutott eszébe. 

Az irányzat ősei előkelőek. Ott ta-
láljuk Gide-et a Pénzhamisítókkal, 
amint egy regény kalandjait, való-
ság és művészet kettősségét ízlelgeti, 
És elvezet a sor András László: Ha-
lott tevéjéig, ahol a regényírás, az 
alkotófolyamat hű paródiáját kap-
juk. 

Az irányzat mozipapája Federico 
Fellini, aki a Nyolc és fél-ben meg-
teremtette a műfaj filmmodelljét és 
precedensét. Megfogalmazta a vál-
ságművész szellemi és erkölcsi arc-
képét. Azét a válságművészét, aki 
egy jóléti társadalom kellemesen fű-
tött feltételei között belefullad két-
ségeibe, kiúttalanságába, döntéskép-
telenségébe, szellemi-erkölcsi csőd-
jébe. Fellini még megküzdött önma-
gával. Szembefordult válságával, 
vallásával és a keresztény hit alap-

Marie-Fraticc Plsier és 

ján kísérelt meg kiutat találni vál-
ságaiból. 

Fellinivel szinte egyidőben Cesare 
Zavattini a Hogyan születik meg egy 
forgatókönyv című drámájában 
gúnnyal és felülállással mintázta 
meg annak a szcenaristának a vál-
ságát, aki kiszakadva a valóság ke-
retei közül képtelen teljesíteni film-
gyári megrendelését, semmi sem jut 
eszébe, mindaddig, míg vissza nem 
talál a társadalom természetes köze-
gébe, míg át nem érzi annak való-
ságos mozgását és vissza nem tér az 
elidegenedés aranykalickájából a 
hétköznapi emberek és problémáik 
közé. 

Gertler Viktor: És akkor a pa-
sas ... című szkeccsfilmjével meg-
született a nem-jut-eszembe-semmi 
válságérzés magyar változata is. Ez 
már csak játék volt a formával. Ar-
ra az érdekességre és műhelypikan-
tériára alapozódott, hogy a nézőt 
mindig izgatja valamely művészi 
műhely belülről leleplezett kulissza-
titka. 

Most pedig a forgatókönyvírástól 
vérszemet kapott és filmessé átvál-
tott francia író, Alain Robbe-Grillet 
filmjének az a mondanivalója, hogy 
semmit nem ért a világból, semmi 
nem jut eszébe róla. Fellini önkínzó 
vizsgálódása közben nekünk is ked-

Jean-Louis Trintignant Marie-Francc Plsier és Jean-Louis Trintignant 



vünk kerekedett közbekiabálni: mi 
se, mi sem értünk semmit önma-
gunk és a világ kapcsolatából. Rob-
be-Grillet azonban azzal a fölény-
nyel ajándékozza meg nézőit, hogy 
sokkal okosabbnak érezhetjük ma-
gunkat nála és mi bizony értjük azt, 
amit ő nem ért. 

A film meséje: Párizsban vonat-
raszáll az író, producere és titkár-
nője (akit felesége alakít) társasá-
gában. Antwerpenbe mennek. (Mert 
belga kooprodukciós film.) Ütközben 
igyekeznek kiötölni egy filmtörténe-
tet. Jean-Louis Trintignantra írják 
a főszerepet, mert véletlenül egy 
vonaton utazik velük. Kokaincsem-
pészésről szólna a sztori, amit a vo-
natozás alatt együttesen csűrnek-
csavarnak, ahelyett, hogy a Paris 
Match-ot lapozgatnák vagy barkoh-
báznának, ha már nagyon unatkoz-
nak. 

A mese minduntalan módosul. Is-
mételnek. Meg-megfeledkeznek szá-
lakról vagy indoklásokról. Képléke-
nyen áll elénk az irodalmiatlanul 
irodalmias nyersanyag, aminek 
egyetlen értéke, hogy ha bombasz-
tikus is, de nem túlságosan nagyké-
pű és tartalmaz annyi önismeretet, 
hogy Robbe-Grillet bevallja: meny-
nyi esetlegességet és szeszélyt kelt 
fel az írás, mennyi véletlen képzet-
társítás és mennyi régi beidegződés 
formál egy cselekményt, amiről a 
kritikusok később bölcseleti eltö-
kéltséget vélnek felfedezni. 

A film főszereplői: 

Persze egy történetnek — bár-
mennyire szeszélyesen rögtönzött le-
gyen is — belső törvényszerűsége 
van. Az a történet, ami Párizs— 
Antwerpen közt formálódik, a har-
mincas évek moziponyvái vai tart 
szoros és nem is leplezett rokonsá-
got. Marie-France Pisier egy pros-
tituált szerepében Heddy Lamarrt 
utánozza, bár meg kell jegyezni, 
hogy az 1938-as amerikai Algír, ami-
re leginkább emlékeztet a film: nem-
csak jobban megcsinált munka volt, 
hanem okosabb is, mint Robbe-
Grillet ál-rögtönzése. 

Az egész ott kezdődött, hogy Alain 
Resnais Robbe-Grillet-től rendelt for-
gatókönyvet. A Tavaly, Marienbad-
ban utón a szerző nem tudott meg-
válni a filmes élet izgató rendetlen-
ségétől és maga is forgatni kezdett. 
A halhatatlan nő gyötrelmes hó-
kusz-pókusznak tűnt. Robbe-Grillet 
azt hitte: elegendő homályosnak 
lenni és képrejtvényeket feladni, 
elég összezavarni az időt és kétség-
behagyni a nézőt a szereplők szán-
dékait illetően, elég, ha különleges 
és mutatós környezetekbe helyezi 
személyeit és dekoratív életet von 
köréjük: máris eléri azt, amit mes-
tere — Resnais — a Tavaly, Marian-
badban. Resnais-t ugyan nem érte 
el, de csinált egy nagyon unalmas 
Resnais-paródiát. Megfeledkezett 
ugyanis arról, hogy Resnais nagy 
művész, aki egy központi gondolat 
gyújtópontjába képes helyezni a vé-

A film főszereplői: Trintignant és Pisier 



Jelenet a filmből 

konyka történetet és átlelkesíti a 
tárgyakat, a bonyolult játékkoreo-
gráfiát. A rejtélyek alatt, a hideg, 
barokkos dekorációk alatt emberi 
drámákat, az emlékezés gyötrelmeit, 
a magány szorongató érzését és az 
üres unalom iszonyatát képes meg-
sejtetni velünk. Marienbad folyosói, 
díszes és üres kertjei, a szökőkutak 
és a szobrok, a rideg és pompázatos 
termek, a céltalanul bolyongó esté-
lyiruhás emberek egy nagyon konk-
rét irtózatról beszéltek, nagyon is 
konkrét társadalmi rétegről. 

Robbe-Grillet azt hitte: ő alkotta 
a Marienbad-ot. Holott csak közre-
működött benne. 

A halhatatlan nő valóban olyan 
film, mint Resnais-é. Csak nem az. 

Jelenleg Poprádon és Késmárkon 
forgatja A hazudós férfi című, har-
madik mozimunkáját, egy Don 
Juan-reinkarnációt. Isztambul, Ant-
werpen után Késmárk . . . Űgy tű-
nik, mintha az utolsó években Euró-
pa egzotikummá vált volna. A Ja-
mes Bond-filmek kimerítették Mal-
lorcát és a Kanári-szigeteket, a f ran-
ciák Japánra vetették magukat, ka-
landfilmjeik jórésze pedig valame-
lyik latinamerikai államban készül. 
Lassan azonban kimerülnek a ha-
gyományos értelemben vett egzoti-
kus színterek és a mozisok áttele-
pülnek Európába friss motívumo-
kért. 

Nos, miután Robbe-Grillet Isztan-
bul szecessziósán fűszeres turisztikai 
ízeit kimerítette és második mun-
kájában egy turista-Antwerpent cso-
dált meg: külvárosi utcát, kikötőt, 
elhagyatott raktárépületeket, nagy-
pályaudvart és vetkőzőslokált fá-
radt öreguraknak és izgága kama-
szoknak való konfekció-perverziók-
kal; most bevette magát egy XVI. 
századi renaissance-kastélyba és a 
Tátra tájai között fogja megsétáltat-
ni Trintignan-t. 

Mindebben van valami siralmas. 
Robbe-Grillet nem rossz író. És ab-
ban semmi kivetnivaló nincsen, ha 
egy író beleszeret a filmművészetbe. 
Nagyszerű eredmények jelzik Coc-
teau és Pasolini út ját is. De Robbe-
Grillet a tehetetlenségét filmesíti 
meg. A régi, megnedvesedett patro-
nokat próbálja meg elpuffogtatni, és 
közben csupán a díszletet cserélgeti 
szereplőinek háta mögött. 

A Trans-Európa expressz egy 
gyermetegen hajmeresztő bűnügyi 
történet szadisztiko-mazohisztikus 
jelenetekkel tetézve a kábítószer-
csempész banda kafkaira árnyékolt, 
utánérzős kalandjait. Helyenként 
felcsillan a modern művészre köte-
lező önirónia. 

Alain Robbe-Grillet végkövetkez-
tetése: az élet nem ilyen. Ez csak 
mozi. Tegyük hozzá: rossz mozi. 

MOLNÁR GÁL PÉTER 



P Á L Y A K E Z D Ő F I L M M Ű V É S Z E K I T Á L I Á B A N 
R O M A I B E S Z É L G E T É S R O B E R T O F A E N Z A V A L 

Rómában alkalmunk nyílt beszélgetni az olasz film legújabb 
felfedezettjével, Roberto Faenzával. A gyorsan világhírűvé vált 
fiatal olasz rendező alább tolmácsolt gondolatmenetében számos 
vitatható mozzanat akad; nyilvánvaló, hogy meglehetősen egyolda-
lúan, sommásan és némi avantgarde túlfűtöttséggel fej t i ki nézete-
it, s valószínű, hogy az olasz diákmozgalom jelentőségét is eltúlozza 
kissé. Ám nyilatkozata nagyon jellemző egy fontos olasz szellemi-
művészi áramlatra, a legfiatalabb olasz fi lmes nemzedék gondol-
kodására, amelyet — úgy véljük — érdemes megismerni, s amelyre 
érdemes felfigyelni akkor is, ha nem mindenben értünk velük 
egyet. 

Ha az olasz filmgyártás legújabb 
eseményeiről érdeklődtem Rómában, 
előbb-utóbb mindenki a fiatal ren-
dezőket említette. 

— Fellini ma jd négy éve nem csi-
nált filmet — mondták sokan. — 
Antonioni London után most Ame-
rikába ment, valószínűleg ott for-
gat ja legközelebbi művét. Az idős, 
közismert mesterek nagyon kevés 
érdekes fi lmet produkáltak mosta-
nában. Ha a mai olasz film legér-
dekesebb alkotásaira kíváncsi, a fia-
talokra figyeljen. Bellocchio, Pucci-

ni, Mingozzi, Samperi f i lmjeit kell 
megnéznie. És mindenekelőtt Faenza 
első filmjét, az Escalation-t. Ez a 
fiatal rendező az olasz film legna-
gyobb felfedezése az idén. 

Ezeket a mondatokat tucatnyi 
kritikustól, rendezőtől és filmszak-
embertől hallottam Olaszországban, 
szinte azonos megfogalmazásban, s 
valamennyien hozzátették: nem vé-
letlen, hogy a legnagyobb fesztivá-
lokon is a fiatalok képviselik az 
olasz filmgyártást: cannes-i verseny-
filmjeik közül három is elsőfilmes 
rendező munkája . 

Roberto Faenza első játékfilmje, 
amely a legnagyobb kritikai- és mo-
zisiker az idén Olaszországban, az 
eredeti verzióban is angol címet vi-
sel, mert az olasz szövegben is an-
golul emlegetik a — kettős értelem-
ben használt — eszkalációt. A na-
gyon sok invencióval, fr iss szellem-
ben, mégis imponáló szakmai biz-
tonsággal megcsinált film gyilkos 
szatíra: egy fiatalember története, 
aki gyáros ap jának megutált nagy-
polgári életformája ellen a hippik 
életmódjával lázad, s akit apja fu r -
fanggal és erőszakkal próbál önma-
ga méltó utódává formálni. A fiúból 
egy kegyetlen gyilkosság végrehaj-
tása után félelmetesebb és gátlásta-
lanabb nagyiparos válik, mint azt 
apja legmerészebb — vagy legnyo-
masztóbb — álmaiban is elképzel-
hette. 

Llno Capolicchio, az Escalatlon egyik 
főszereplője 



Claudine Auger és Linó Capolicchio 

Az író-rendező Roberto Faenza 
nagyon vékony, sápadt fiatalember. 
Huszonöt éves, de húsznak sem lát-
szik. Mikor ajtót nyit, először azt 
hiszem, a rendező öccse fogadott. 
Tévedésemen csöppet sem csodálko-
zik; szerény, de — a Rómában is 
ritka méretű siker fényében —rend-
kívül magabiztos. Először pályakez-
désének történetéről beszélgetünk és 
arról, milyen lehetőségei vannak ma 
Olaszországban a pályakezdő fiatal 
filmművészeknek? 

— Nagyon nehéz a debütálni kí-
vánó fiatalok helyzete — mondja 
azonnal. — A producerek eleve ab-
ból a tévhitből indulnak ki, hogy a 
fiatalok olyan filmeket akarnak csi-
nálni, amelyek nem kellenek a kö-
zönségnek. A forgalmazók is kevés-
sé ismeri a valódi közönségigénye-
ket: azt hiszik, hogy a nézőket csak 
az ostoba és bárgyú kommerszfil-
mek érdeklik. Én két évig hurcol-
tam a hónom alatt az Escalation for-
gatókönyvét, míg végül akadt egy 
merész vállalkozó, aki pénzt adott 
az elkészítésére. Aztán a kész film-

mel ismét hónapokig kellett házal-
nunk, míg forgalmazót találtunk. S 
a film három hét alatt behozta a rá-
fordított összeget, miközben tucatnyi 
úgynevezett „közönségfilm" alapo-
san megbukott. 

— Ami eddigi pályafutásomat il-
leti, nagyon röviden elmesélhető. 
1964-ben végeztem a főiskolán, az-
tán két rövidfilmet forgattam. Majd 
másfél évig semmi munkám nem 
akadt, mert nem voltam hajlandó 
segédrendezőnek állni valami osto-
ba western vagy bárgyú szerelmes 
vígjáték forgatásához. A római 
Centro Sperimentale, ahol két évig 
tanultuk a rendezést, valójában nem 
sokat ér, mert nincs módja arra, 
hogy a gyakorlati munkában is se-
gítsen. A filmrendezői diplomával 
zsebében nyugodtan éhen is halhat 
az ember, ha nem hajlandó beállni 
abba az ipari taposómalomba, amely 
előbb-utóbb felőrli minden tehetsé-
gét és elképzelését. Minden évben 
kikerül egy-két tehetséges fiatal ren-
dező a főiskoláról; ám az a rengeteg 
ismeretlen név, amely az évi 250— 



300 olasz film túlnyomó többségé-
nek főcímlistáján a „rendező" cím-
szó alatt olvasható, általában jelleg-
telen dilettánsokat és iparosokat ta-
kar. Ezek az improvizált rendezők 
sokezer méter filmszalagot elhasz-
nálnak évente, de csak a nyersanyag 
érdemli meg a „film" elnevezést, a 
kész „mű" — nem. A producer meg-
veszi valamelyik bestseller filmjo-
gát, esetleg irat valamit néhány for-
gatókönyviparossal, aztán ehhez a 
szcenáriumhoz szerződtet néhány 
népszerű sztárt, majd megalkuszik 
egy ilyen „rendezővel" is, akinek 
nincs más dolga, mint legyártani a 
háromezer méteres filmtekercset. Ez 
az üzleti producer-rendszer az olasz 
filmművészet rákfenéje: úgyszólván 
lehetetlenné teszi, hogy azok a fiatal 
filmesek, akik valóban mondani 
akarnak valamit, szóhoz jussanak. 
Pedig az elmúlt években is bebizo-
nyosodott, hogy amikor valamelyik-
nek sikerült megvalósítania elképze-
lését a valódi fiatal rendezők közül, 
ezek alkotásai nemcsak kritikai si-
kert arattak, hanem a közönség is 
kíváncsi volt mindegyikre. Elég, ha 
csak Marco Bellocchio vagy Salva-

tore Samperi nevét említem példa-
ként; szerintem ettől a generációtól 
várható az olasz film megújulása. 
Azoktól a fiatal rendezőktől, akik a 
mai olasz társadalom valódi problé-
máiról csinálnak filmet. 

— S mi a véleménye a világhírű 
olasz mesterek: Fellini, Antonioni és 
a többiek helyzetéről? 

— Ha mi a mai olasz filmgyártás-
ról beszélünk, akkor ezen — sajnos 
— nem Fellinit, Antonionit vagy a 
többieket ért jük; ők természetesen 
kívül állanak azon a kategórián, 
amit az előbb elemeztem. De nézze 
meg az Unitalia 1967-es prospektu-
sát, amely felsorolja az összes, ta-
valy elkészült olasz filmet. Több 
mint 250 cím van benne, s a világ-
hírű olasz rendezők összesen legfel-
jebb 10—12 filmmel szerepelnek. En-
nek persze nemcsak az az oka, hogy 
a producerek-forgalmazók uralma 
megakadályozza a jó művek születé-
sét — mert a neves rendezőknek va-
lamivel könnyebb a dolguk velük 
szemben —, hanem az is, hogy ezek 
a mesterek kissé kiöregedtek a mai 
problémákból. Olaszország ezekben 

Jelenet Roberto Faenza filmjéből 



Lino Capolicchio 

a hónapokban olyan nagyarányú 
társadalmi megmozdulás korszakát 
éli, amilyenre 1944—45, az ellenállás 
óta nem volt példa. A diákmozga-
lomra gondolok, amelyet minden el-
lentmondásosságával együtt is rend-
kívül pozitív megmozdulásnak tar-
tok. Ezek a diákok világosan meg-
értették, hogy az a neokapitalizmus, 
amely a mai Olaszországot jellemzi, 
végérvényesen csődbe került: meg-
értették Vietnam jelentőségét, ment-
hetetlenül kiábrándultak az ameri-
kai „nagy társadalom" illúzióiból; 
leiismerték, hogy országunk gyakor-
latilag Amerika gyarmata — s ezek 
a fiatalok gyökeresen meg akarják 
változtatni ezt h társadalmat. Az 
idősebb olasz filmes generáció tag-
jainak többsége kívül áll ezen a 
mozgalmon, az életnek ezeken a va-
lódi problémáin. Fellini, Rossellini, 
vagy a neorealizmus mesterei ma 
nem tudnak bemenni az egyetemre, 
hogy a diákok között elvegyülve a 
maga valóságában átéljék ezt a moz-
galmat. Moraviát, amikor elment a 
római egyetemi-e. egyszerűen kifü-

tyülték. Fellini már évek óta nem 
találja önmagát; legutóbbi filmje, a 
Júlia és a szellemek halvány vissz-
fénye volt régi remekműveinek. An-
tonioni legutóbb angol filmet csi-
nált, s a Nagyítás után most Ameri-
kába ment forgatni; bár talán ő az 
egyetlen, aki leginkább képes a meg-
újulásra. De az olasz filmművészet 
újjászületése, meggyőződésem sze-
rint, csak a fiataloktól várható. 

— Ezek szerint ön úgy véli, hogy 
jelenleg válságban van az olasz 
filmművészet. 

— Nincs válságban, hanem a vál-
tozás korszakát éli: az öregek átad-
ják helyüket a fiataloknak. Évezre-
des törvényszerűsége ez az életnek 
és a művészetnek. Ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy elképzelhe-
tetlennek tartom néhány jó és szín-
vonalas film születését, amit idő-
sebb rendező készít, de arról meg 
vagyok győződve, hogy a legizgal-
masabb, legmaibb és legéletszerűbb 
— tehát legpolitikusabb, legforradal-
mibb — filmeket a ma még névte-



len fiatal rendezők fogják elkészí-
teni. Vagyis közülünk azok, akik 
nem hagyják fölemészteni önmagu-
kat, tehetségüket és álmaikat az 
óriási apparátussal dolgozó és ha-
talmas anyagi vonzerőt gyakoroló 
olasz filmipar által, hanem rögesz-
mésen és következetesen mondják a 
maguk valódi gondolatait, s ráadá-
sul elég kitartásuk és szerencséjük 
is van ahhoz, hogy elképzeléseiket 
— a producerek és a forgalmazók 
ellenére — végül is megvalósíthassák. 
Hogy miként, arra, sajnos, nincsen 
recept: mindenkinek magának kell 
megvívnia saját harcát, s mindenki 
más-más úton-módon jut célba, ha 
célba jut. 

— Miért ilyen magányosak? Nincs 
semmiféle alkotói közössége a fiatal 
olasz filmeseknek? 

— Ennyire atomizálódott és el-
idegenedett ez a mai neokapitalista 
társadalom. Nem is ismerem szemé-
lyesen azokat a fiatal rendezőket, 
akiket mint lehetséges szövetségese-
ket említettem De a mai fiatalokat 
mór alig érdekli Fellini, Visconti 
vagy a többieknek a mai valóságtól 
idegen művészete. 

— Nem gondolja, hogy hagyo-
mány nélkül sosincs tartós megúju-
lás; hogy nem lehet ilyen egyszerű 
kézlegyintéssel elintézni mindazt, 
amit a filmművészet az elmúlt év-
tizedekben létrehozott? 

— Minden művészi forradalom tör-
vényszerű gyermekbetegsége ez Ám 
nagyon fontos pozitív tényező, hogy 
a mozgalom ellenzi és tagadja a mai 
kapitalista világrendszert, s annak 
retrográd kultúráját. S hogy mindez 
nem egyszerűen nemzedéki kérdés, 
azt jól bizonyítja, hogy Godard film-
jei például mindig érdeklik a fiata-
lokat, akkor is, ha esetleg szenvedé-
lyesen vitatkoznak vele. Godard 
benne él a mai nyugati valóságban 
— amitől számos nagyhírű filmren-
dezőnk, sajnos, elszakadt. S ha ko-
moly hiba lehet is a polgári kultúra 
legközelebbi hagyományának teljes 
megtagadása, talán mégsem vélet-
len, hogy lényegében ugyanaz törté-
nik Párizsban és Londonban, New 
Yorkban és Rómában. Az olasz diá-
kok fölismerték, hogy ú j és korszerű 
egyetemet — önmagában — nem le-
het létrehozni, csak ha magát az 

olasz társadalmat is megváltoztat-
ják; éppígy világos, hogy az ú j olasz 
filmművészet is csak egy ú j olasz 
társadalom talaján születhet majd 
meg. 

— Saját filmje, az Escalation, 
mégsem mutat ilyen tökéletes azo-
nosulást diákmozgalmuk mindent-
tagadó áramlatával, hiszen i f j ú taga-
dó hőséből félelmetesebb gyártulaj-
donos válik, mint megtagadott apja 
volt... 

— Az Escalation kétirányú elem-
zés és kritika: egyfelől a mai kapi-
talizmus raffinált és kifinomult 
módszereit mutatja be, amelyekkel 
korrumpálja és sa já t szolgálatába 
állítja megtagadói közül is azokat, 
akik nem elég erősek az ellenállásra. 
A film másfelől az olyan fiatalokat 
bírálja, akik végül is integrálódnak: 
egy eleinte talán komolyan gondolt, 
de nem elég következetes lázadás 
után elfogadják a játékszabályokat 
és beállnak a sorba. 

— Mire készül, mit forgat legkö-
zelebb? 

— Most, hogy első filmem sikert 
aratott, nekem személy szerint köny-
nyű a dolgom. Egy producer fehér-
blankettás szerződést ajánlott: vi-
szonylag kis költségvetésű filmre 
úgy adott pénzt, hogy a forgató-
könyvet sem kívánja elolvasni. Má-
sodik filmem címe: KsS. Talán ne-
héz lefordítani a címet, amely a mai 
olasz filmipart fogalmazza kémiai 
képletbe. A H az erőszak, az S a 
szexualitás, az erotika. Ez a két leg-
főbb hatáseleme a mai kapitalista 
üzleti filmgyártásnak. Ironikus film 
lesz egy olasz fiatalemberről, aki fel-
jön a fővárosba és it t abszurd dol-
gokba keveredik: ezek az abszurd 
dolgok azonosak mai olasz valósá-
gunk abszurditásaival: a vérrel, az 
erőszakkal, s a felfokozott szexuali-
tással. A filmet augusztusban kez-
dem forgatni, ismét teljesen isme-
retlen színészekkel, mert ezzel is 
cáfolni szeretném a kommerciális 
filmipar babonáit, s megint be sze-
retném bizonyítani, hogy nemcsak 
az elkényeztetett sztárok nevére 
megy be a közönség a moziba, ha-
nem a gondolat, a mondanivaló a 
filmművészet legfőbb vonzereje. 

ZSUGÁN ISTVÁN 



AMERIKAI FILMCENTRUM LONDONBAN 
Jlondoni (itm/eaél 

Első pillantásra sajá- paradoxonként hat, hogy angol film címével ki-
tosnak tűnhet tudósítá- az Angol Filmakadémiá- tüntetett alkotása a 
sunk címe, sőt egyene- nak 1967-ben a legjobb Minden idők embere-
sen holmi elírás gyanú-
ját keltheti az olvasó-
ban. Pedig így igaz, az 
amerikai filmgyártás je-
lentős része és, ami ta-
lán még ennél is fonto-
sabb, bizonyos értelem-
ben színe-java Angliá-
ban készül, és nem tú-
loznak azok, akik kép-
letesen azt hangoztatják, 
hogy Hollywood átköl-
tözött Londonba. Ugyan-
akkor a most közzétett 
adatott szerint 1967-ben 
az angol filmgyártásba 
befektetett tőke 90%-a 
amerikai pénz volt 
(szemben az 1966-os 
75%-kal) és olyan jel-
legzetesen, világszerte az 
angol filmművészet 
csúcseredményeiként el-
könyvelt „angol filmek", 
mint a Tom Jones és a 
Nagyítás amerikai gyá-
rak produkciójában ké-
szültek. Sőt valóságos 

Róbert F reeman: Az érint-
hetők 

Rita Tushingham a Világi 
jő szórakozás című zenés 

vígjátékban 



Az érinthetők 

nek rendezője az ame-
rikai Ered Zinneman, 
előállítója pedig a holly-
woodi Columbia Pic-
tures volt. 

Ezek után nem hatnak 
meglepetésként azok a 
méltatlankodó szavak, 
amelyek Lord Willis ré-
széről hangzottak el az 
angol parlamentben: „A 
mi filmjeink az angol 
nemzeti lobogó alatt ha-
józnak saját vizeinken. 
Mihelyt azonban távo-
labbi tengerekre evez-
nek, levonják a brit 
zászlót és az árbocra a 
csillagos-sávos amerikai 
lobogó kerül." A prob-
lémát egy másik oldal-
ról világítja meg az 
amerikai Twentieth 
Century Fox producere, 
a hollywoodi Loughlin, 
aki így jellemzi a hely-
zetet: „Angliában meg-
van minden adottság, 



amire az amerikai film-
nek szüksége van. Ideá-
lis a földrajzi fekvése, 
nincsenek nyelvi prob-
lémák, a színészek és 
rendezők tehetsége kie-
melkedő. Az embernek 
nem kell látnoki képes-
ségekkel rendelkeznie, 
hogy megjövendölje az 
elkövetkező esztendők-
ben London lesz a nem-
zetközi filmgyártás köz-
ponjta." 

Loughlin egyébként 
ezt a nyilatkozatot abból 
az alkalomból tette, 
hogy egy új, nagy becs-
vágyú angol filmnek, a 
Joanna-nak a forgatásá-
hoz szerezte meg az 
amerikai tőkét. A film 
rendezője az angol Mike 

Jelenet A riporterek gyön-
gye című Norman Wisdom 

filmből 



Raquel Welch és Róbert 
Wagner A legnagyobb svl-
hák című, Ken Annakin 

filmben 

Sarne, angol a technikai 
személyzet is, meg né-
hány színész, de a sze-
replők listáján találko-
zunk német, dél-afrikai-
akkal, jamaicaiakkal és 
minden fa j ta nemzetisé-
gűekkel. Az amerikai 
producer „tapintatosan" 
csak a földrajzi, nyelvi, 
művészi előnyöket emel-
te ki, de diszkréten 
hallgatott az „anyagi 
ösztönzőkről". Angliában 
egy film előállításának 
költségei lényegesebben 
alacsonyabbak, mint 
Amerikában, ezenkívül 
pedig — s ez valósággal 
groteszk tréfának hat — 
az amerikai pénzzel ké-
szült és Hollywoodnak 
óriási profitot biztosító 
Angliában forgatott fil-
mek „angol alkotások" 
még angol állami anyagi 
támogatásban is része-
sülnek. Így kapott pél-
dául egymillió dolláros 

Jelenet Fred z inneman 
Egv ember az örökkévaló-

ságért d m ü fi lmjéből _ 



Geraldine Chaplin az Ide-
gen a házban című film 

egyik jelenetében 

angol állami támogatást 
a Tom Jones és másfél-
kétmillió dolláros támo-
gatást az ugyancsak an-
gol filmeknek számító 
James Bond sorozat egy-
egy darabja. 

London tehát amerikai 
kezdeményezésre válhat 
a nyugati világ nemzet-
közi filmcentrumává. A 
filmtermelésbe történő 
90%-os amerikai beru-
házás pedig gyakorlati-
lag azt jelenti, hogy 
mostantól kezdve min-
den jelentősebb „angol 
film" valóban csupán 
címében és művészeti, 
valamint technikai gar-
nitúrájában többé-ke-
vésbé angol, ténylege-
sen azonban az ameri-
kai filmgyártás terméke. 
Egyértelműen tűnik ez 

George Segal és Senta Ber-
ger A Quiller-emlékirat cí-
mű, Michael Anderson film-

ben 



Rita Tushingham a Világi 
jó szórakozás-ban 

ki, ha csak futó pillan-
tást vetünk az idén ta-
vasszal bemutatásra ke-
rülő angol művekre. Így 
például: a Világi jó szó-
rakozás című zenés víg-
játékot Desmond Davis 
rendezte, főszereplői 
Lynn Redgrave és Rita 
Tusingham. Gyártója a 
hollywoodi Paramount 
cég. A Megkerüljük az 
eperfát című ú j angol 
filmet a United Artists 
amerikai cég gyártja. 
Ugyancsak amerikai 
filmgyárak megbízásá-
ból készült Róbert Free-
man ú j filmje: Az érint-
hetők, és Tommy Steele 
musicalje A legboldo-
gabb milliomos. 

Cseppet sem lehet cso-
dálkozni azon, hogy az 
angol filmnek ezt a „fel-
törését" és a Londonnak 
Loughlin által megjö-
vendölt ilyesfajta kétes 

Jacqueiine Bisset és Ml-
chael Sarazzln A legna-
gyobb svihák cfmű filmben 

dicsőségét művészi kö-
rökben fokozódó nyug-
talansággal szemlélik. 
Hiszen nyilvánvaló, 
hogy az így előállított 
angol filmek rohamosan 
elveszítik éppen azt a 
sajátos, egyéni, eredeti 
angol ízüket, amelyei az 
utóbbi esztendőkben a 
nemzetközi filmgyártás 
élvonalába törtek. Érde-
kes azonban, hogy aggo-
dalom csendül ki az üz-
leti körök hangjából is. 
A Nemzeti Film-Pénz-
ügyi Intézet igazgatója 
ezt a nyugtalanságot így 
fejezte ki: „A jelenlegi 
helyzet senkit sem elé-
gíthet ki. Mert nemcsak 
az bosszant bennünket, 
hogy az angol tehetség 
Amerika számára hajt 
profitot, hanem ezentúl 
épp a legutóbbi hónapok 
eseményei figyelmeztet-
tek arra, hogy a dollár, 
az amerikai beruházás 
nem olyan szilárd alap, 
amelyre bármely nem-
zeti termelési ágat épí-
teni lehetne." 

Hadd fejezzük be tu-
dósításunkat a konzer-
vatív The Illustrated 
London News tanulmá-
nyának végső konklú-
ziójával: „Londonban 
ma talán több jó film 
készül, mint a világ más 
fővárosaiban. Kapacitá-
sunk 100%-ig kihasznált, 
színészeink, rendezőink 
sorra nyerik a legrango-
sabb nemzetközi elisme-
réseket, s mi valahogy 
mégsem tudunk szívből 
örülni ennek a siker-
nek". 



A KÍMÉLETLEN FILM 
A modern filmesztétika nem egy-

szer hivatkozik a francia ú j regény 
elméleteire, amikor a filmművészet 
ú j irányzatait elemzi. És viszont: az 
ú j regény törekvéseit „a mélység ós-
di mitoszainak trónfosztására" gyak-
ran a filmmel igazolják, lelkes izga-
lommal fedezik fel azt a tulajdonsá-
gát, hogy a „nyers valóságot" tárja 
elénk, hogy „visszaadja" a tárgyak, 
a mozdulatok „valóságát". Ezt a sa-
játosan filmi valóságot tekintik az 
ú j irodalom eszményképének, erre 
hivatkozva törekednek „optikai lá-
tásmódra", „jelentés-nélküli" iro-
dalmi ábrázolásra. Ugyanis — Alain 
Robbe-Grillet szavaival — „a legke-
vésbé kondicionált megfigyelő sem 
képes a maga szemével látni a kör-
nyező világot". Mert: „a kultúra 
melléktermékei . . . minden pillanat-
ban ránőnek a dolgokra . . . Pedig a 
világ sem nem jelentésteli, sem nem 
ahszurd. Egyszerűen: van". 

Igen ám, de azonosnak látszó tö-
rekvések — film és irodalom eseté-
ben — teljesen ellentétes eredmé-
nyekre vezethetnek. A filmrendező 
ugyanis minél inkább törekszik kí-
méletlen objektivitásra, rendszerint 
annál jobban elárulja szubjektivitá-
sát. Nem a valóság kíméletlen; kí-
méletlen csak az ember lehet — a 
valósággal szemben. 

Az új regény teoretikusainak 
egyébként igazuk van abban, hogy 
a legkonvencionálisabb eszközökkel 
dolgozó regény-megfilmesítés is — 
ha jól megfigyeljük — mintegy el-
lentmondásban van az irodalom 
hagyományos jelentésrendszereivel. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a 
film valamifajta magasabb rendű 
valóságtükrözés az irodalomnál, csu-
pán azt, hogy másfájta. Az ú j regény 
teoretikusai szerint a film reproduk-
ció és rekonstrukció. A valóságban 
azonban — ezt mindenki, aki filme-
zett már, tudja — produkció és kon-
strukció. A néző mindig egy merő-
ben szubjektív jelentésekkel telített, 
sajátosan filmi valóságot lát a mo-
ziban: ebből a szempontból a „kom-
mersz" és a „művészi" filmek kü-
lönbsége csupán az, hogy a film-

rendezői szubjektivitás elrejtőzni 
vagy megmutatkozni igyekszik-e. 
Ami pedig az új regény „jelentés-
nélküli" ábrázolását illeti: nem aka-
rom a kísérlet jogosultságát elvitat-
ni, de a szavak immanens — és 
szubjektíve számtalan módon értel-
mezhető — jelentés-tartalmaival 
nyilván lehetetlen az irodalomban 
megküzdeni. Vagyis: az ú j regény az 
olvasó szubjektivitását szabadítja 
fel, a modern filmművészeti törek-
vések pedig a filmrendezőét. 

Érdekes egyébként, hogy a film 
varázsa mai napig is az az illúzió, 
hogy a vetítővásznon emberek, dol-
gok. mozgások a maguk nyers való-
ságában jelennek meg előttünk. Ezt 
az illúziót az élteti, hogy mindúnta-
lan megfeledkezünk arról a lényeges 
különbségről, ami film-élmény és 
mindennapi észlelés között kezdettől 
fogva fennáll; arról ugyanis, hogy a 
mindennapi észleléskor mi magunk 
is benne vagyunk a képben, vagyis 
megfigyeléseink többek között azért 
pontatlanok, mert energiáink java-
részét az önkontroll veszi igénybe; 
ú j ra meg új ra arra kell gondolnunk: 
akiket megfigyelünk, nyilván maguk 
is megfigyelők, s mit szólnak majd 
a viselkedésünkhöz? A film eddig 
felülmúlhatatlan vonzereje — azt 
hiszem — éppen abban rejlik, hogy 
e belső feszültséget feloldja. A mozi 
sötét nézőterén kényelmes zsölyéből 
észlelhetjük a „valóságot", és anél-
kül, hogy érzelmeinket bárki is le-
olvashatná arcunkról. Mindezt úgy 
is fogalmazhatnám: a mozi azt az 
élményt nyújtja, amit az életben a 
kulcslyukon át való leselkedés. De 
míg ez utóbbit elítélendő erkölcste-
len cselekedetnek tartjuk, a filmezés 
erkölcsi jogosultságát eddig még 
senki sem vonta kétségbe. 

Tévedés ne essék: én sem akarom 
kétségbevonni. , De mindenesetre 
nem lehet véletlen, hogy a filmtör-
ténet során — főképp ami a doku-
mentarizmus lehetséges céljait és 
eszközeit illeti — nem egyszer me-
rültek már fel kifejezetten etikai 
jellegű problémák. Különösen az 
utóbbi időben. Valóban, a „direkt" 



filmezés, a „filmigazság", a rejtett 
kamera korában joggal merülhet fel 
a kérdés: meddig etikus a filmezés, 
hol a határ, milyen mélységekig ha-
tolhat be a felvevőgép az emberek 
.magánéletébe? Természetesen, ha a 
filmezés etikájáról beszélünk, nem 
egyszerűen az ú j technika lehetősé-
gei és az „illendőség" közti határok 
bizonyos eltolódásáról van szó. 
Ahogy a dokumentarizmus esztéti-
kai problémái sem választhatók el 
a modern filmművészeti tendenciák 
egészétől, úgy az etikai problemati-
ka is a filmezés egész módszertaná-
val kapcsolatban vetődik fel. Eszté-
tikailag az összefüggés úgy jelent-
kezik, hogy a legfőbb kritikai mérce 
egyre inkább a film hitelessége: te-
kintet nélkül arra, hogy ezt az 
igényt hogyan teljesíti a film. A ho-
gyan — a filmezés etikája — háttér-
ben marad. A kritikát csupán az 
eredmény érdekli. 

A mozgékony kamera egyre „szub-
jektívabbá" teszi a filmezés techni-
kai lehetőségeit, az egyre szélesebb 
vásznak viszont egyre „objektívab-
bá" a film-élményt. A kritikusok 
dolga — ami a hatáselemzést és a 
distinkciót illeti — egyre nehezebb. 
Érzik a film kíméletlenségét, de 
nem tudják, hogyan értelmezzék. 
Annál inkább, mert a film esetében 
nyilvánvalóvá válik az esztétikai és 
etikai szempontok bizonyos diver-
gálása. Ezért felmerülhet — végső 
soron — az a kérdés is: vajon eti-
kus-e bárkit is lefilmezni? Hiszen 
ha jól meggondoljuk, a film — vagy-
is a filmezés — „kíméletlensége", 
„erkölcstelensége" kezdettől fogva 
mindig is megmutatkozott. Vajon 
nem erkölcstelen-e már az is, hogy 
örökösen visszaélünk a néző „hiszé-
kenységével"? Mindenféle értelem-
ben; hiszen nem egyszer trükköt al-
kalmazunk, amikor ő „valóságot" „ 
gyanít — és megfordítva. Chaplin" 
elmondja emlékirataiban, hogy an-
nakidején hogyan bírta rá az apja 
lélektani ráhatással Jackie Coogant 
arra, hogy síi-jon, mialatt 6 —' Chap-
lin — kiment a műteremből, mert 
érzékeny lelke nem bírta elviselni 
ezt a „kíméletlenséget". A síró gyer-
meket azonban örömmel lefilmezte, 
mert tudta, hogy ez a látvány nél-
külözhetetlen a sikerhez. Jean-Luc 

Godard — a modern filmesztétika 
egyik hivatkozási példája — bevall-
ja, hogyan kell örökösen „becsap-
nia" lefilmezett alanyait. Azt mond-
ja a színésznek: ez az üvegajtó ki 
fog nyílni; aztán bezárja az üvegaj-
tót és lefilmezi a színész döbbent 
emberi arcát, amikor az üveg — 
kézmozdulatára — betörik. Vagyis: 
a jó rendező folyton csal egy felté-
telezett igazság — más szóval: elle-
sett, őszinte emberi reakciók — ér-
dekében. Hogy mennyire elválik 
egymástól a film etikája és esztéti-
kája, azt legjobban talán egy díj-
nyertes északi dokumentumfilm bi-
zonyítja; a rendező rejtett kamerát 
állított egy hídra, szerelmesek szo-
kott találkahelyére, majd a felvett 
anyagból jó filmet vágott össze. Dí-
jat nyert vele; ám „szereplői" közül 
többen beperelték — és megnyerték 
a pert. 

Ha továbbmegyünk ebben az eti-
kai oknyomozásban, egyre félelme-
tesebb távlatokig jutunk. fjgyre 
gyötrőbb kérdésekig. Csupán egy 
Marylin Monroe öngyilkossága ve-
tít pillanatnyi reflektorfényt a fil-
mezés feltáratlan etikai mélységeibe. 
De ha arra gondolunk, hogy egy 
amatőr-filmező is mennyire kényte-
len beavatkozni — még ha csupán 
formai meggondolásokból is — a va-
lóságba, hogy önkéntelen instrukciói 
— „menj ide, állj oda, igazítsd meg 
a nyakkendődet" — mennyire kifor-
dítják önmagából a modell szemé-
lyiségét, akkor szinte azt mondhat-
nánk: minél hitelesebb egy film, an-
nál „erkölcstelenebb" módszerekkel 
kellett készülnie. A hitelesség eszté-
tikai igénye mégis jogos. Rendező, 
színész, amatőr egyaránt jól tudja: 
a film fejlődése egyre „kíméletle-
nebb" módszereket, tehát egyre hi-
telesebb emberi teljesítményeket kö-
vetel. Az erkölcsi dilemmát csupán 
a film, mint esztétikai teljesítmény, 
vagyis a film lehetséges művészi 
etikája oldhatja meg, egy minden 
szubjektív és objektív akadályon át-
törő ú j filmművészet szintézisével. 

NÁDASY LÁSZLÓ 



B E L Q R A D 1968 
A XV. Jugoszláv Dokumentum- és 

Rövidfilmfesztivál a korábbiakhoz 
képest jelentős fordulatról tanúsko-
dott. Egyrészt a rövidfilmproduk-
ciók iránti érdeklődés megnöveke-
dését mutatta, másrészt az idősebb 
mesterek helyét fiatalok vették át. 
Ez a magyarázata, miért volt a hét 
nap alatt bemutatott összesen száz-
tizennyolc filmnek kereken egyhar-
mada elsőfilmesek munkája. Ameny-
nyire örvendetes, hogy a világszerte 
súlyos válságba került kisfilmgyár-
tás Jugoszláviában fellendülőben 
van, annyira elgondolkodtató, hogy 
— bár a filmek tematikai érdekes-
sége szempontjából a fejlődés két-
ségtelen — a művészi megvalósítás 
tekintetében stagnálás észlelhető. 
Szinte minden dokumentfilmes visz-
szakanyarodott az úgynevezett ciné-
ma vérité módszeréhez. Akadt, aki 
ezt a televízió befolyásának vélte, de 
a kritikusok többsége egyáltalán 
nem értett egyet ezzel. E nem túl 
éles polémiában a fesztivál külföldi 

Kreáo Golik: Koreográfia 

vendégei, mint a záró sajtókonfe-
rencián kiderült, csak két, vagy leg-
feljebb három filmet tartottak for-
mailag és művészileg sikeresen meg-
oldottnak. 

Más a helyzet a filmek tartalmát 
illetően. A tavalyi elsősorban népi 
hagyományokra, különös szokások-
ra, kis közösségek, vagy jelentékte-
len számú népcsoportok problémái-
ra épített, úgynevezett etno-szocio-
gráfiai irányzatnak idén nyomát 
sem találtuk, s szinte a filmekben 
felvetett valamennyi kérdés életbe-
vágónak mondható. 

A dokumentumfilmek kategóriá-
jának arany-érmét, gyakorlatilag a 
fesztivál legfontosabb fődíját Krsto 
Skanata filmje, A vámpír nosztal-
giája kapta. A film egy Olaszország-
ban milliomossá lett usztasa háborús 
főbűnős mai jugoszláviai látogatá-
sainak krónikája Sőt, a film szerep-
lője, aki régi elvbarátaival és újon-
nan szerzett fiatal ismerőseivel be-

kamerára és táncosokra Kreáo Golik: Koreográfia kamerára és táncosokra 



szélget és szórakozik, itáliai otthoná-
ban még nyilatkozatot is adott a 
rendezőnek: egykedvűen és ciniku-
san beszélt majd három évtizeddel 
ezelőtti „tévedéseiről". Hangjában 
azonban nyoma sincs a bűnbánat-
nak . . . 

Skanata művében, a probléma po-
litikai feszítő ereje átlendít a művé-
szi megvalósítás jelentéktelen döc-
cenőin, így a film méltán igen nagy 
közönségsikert aratott és a jugosz-
láv televízió is műsorára tűzte. 

A másik, ugyancsak tartalmi 
szempontból értékes film, a fiatal 
novi-sadi Neoplanta Film egyik ren-
dezőjének Zelimir Zilniknek Mun-
kanélküliek című alkotása. Egy vá-
ros nagyságú kombinát munkásta-
nácsa összeül, hogy kétszázötven 
ember elbocsátásáról döntsön. Kit 
küldjenek el, hogyan segítsék az el-
bocsátottakat? — ezek a problémák 
merülnek fel a filmben társadalmi, 
morális és lélektani síkon. 

A harmadik film — ugyancsak a 
Neoplanta Film produkciója, Mi-

roszláv Antié, a neves költő alkotá-
sa, jugoszláv oldalról veti fel a nagy-
sikerű magyar játékfilm, a Hideg 
napok problematikáját. Az emlékmű 
című film a fasizmus újvidéki vé-
rengzését idézi emlékezetünkbe. 
Miért nincs emlékműve az áldoza-
toknak? — kérdi Antié. Hozzátarto-
zók és túlélők beszélnek. Kiderül, 
hogy a pénz az emlékműre már két-
szer is összejött, a terv is kész, még-
sem állíthatják fel, mert sokan a ki-
sebbségi politika szempontjából ká-
rosnak tekintik. A film egyébként 
művészileg gyönge, a költő Antié 
kiinduló ötlete nem bírja el a té-
mát. Két fiatal szerelmes dunaparti 
sétájának jeleneteibe vágja bele a 
visszaemlékezés szűnni nem akaró 
képeit „a hideg napok" éjszakáira. 
Az ellenpontozás azonban itt nem-
hogy kiemelné a múlt szörnyűségeit, 
hanem elmossa, nem feszültséget te-
remt, hanem érdektelenséget A fia-
tal és tehetséges Zilnik, a Munkanél-
küliek című alkotásáért és egy másik 
filmjéért a dokumentumfilm kategó-
ria ezüstérmét kapta, a költő Antié 

Bogdán Zii ié: Alkotó kezek 



Dusán Vukotié: Folt a lelkiismereten 

pedig Az emlékmű-ért egy társadal-
mi díj kitüntetettje lett. 

A rajz- és trükkfilmek kategóriá-
jában az első díjat Negyeijko Drágic 
Lehet, hogy Diogenész? című filmje 
nyerte, a második díjat pedig Bori-
voj Dovnikovié Krek című alkotása 
kapta. A zsűri döntése ebben a ka-
tegóriában meglepetést keltett, mert 
a fesztiválon bemutatták többek kö-
zött Marks és Jutrisa, a tavalyi első-
díj-nyertes és oberhauseni fődíjas 
Sziszifusz című ú j munkáját, a fesz-
tivál kiemelkedően legjobb és nem-
zetközi szempontból is legjelentő-
sebb rajzfilmjét, és Dusán Vukotic 
ú j munkáját az animáltfilmek cso-
portjában, a Folt a lelkiismereten-t. 
Vukotié ú j alkotásában, mely az Os-
car-díjas rendező korábbi műveihez 
képest teljesen meglepő és újszerű, 

KrSto Skanata: A vámpír nosztalgiája 



Mlodrag Jaksié: Plusz 100 

Kafka és Dosztojevszkij sajátos fi-
lozófiai világa elevenedik meg. Egy 
ember, a kávéházban ülve visszate-
kint életére és ádáz harcot vív a lel-
kiismeretét jelentő, a filmre rajzolt 
fekete-folttal, amelytől nem tud 
szabadulni. A film mind színészi, 
mind technikai szempontból kivá-
lóan megoldott. A fesztivál vendé-
geinek meggyőződése szerint mind-
két film jobb volt, mint a jutalma-
zottak. 

Az úgynevezett munka- és mű-
helyfilmek idén először felállított 
kategóriájának első díját a játékfil-
mesként is ismert Vladan Slijepée-
vié Lepenski Vir című munkája 
kapta. A Duna-deltában most épülő 
hatalmas román—jugoszláv közös 
vízierőmű és gátrendszer építése 
közben a tudósok egy hétezeréves 
kultúra nyomaira bukkantak. Ennek 
kincseit mutat ja be és foglalja ösz-
sze a Lepenski Vir. (A film címe a 
település egykori neve.) A kategória 

második díját az Öngyilkosok, fi-
gyelem! című érdekes riportfilm 
kapta, amely a világstatisztika első 
helyén álló Szlovénia egy hónap 
alatt elkövetett öngyilkosságainak 
okait kutatja. A formailag is sikeres 
film, a fesztivál egyik legfigyelemre-
méltóbb alkotása vol t 

A legjobb operatőri munkáért a 
Neretvai csata forgatása közben tra-
gikusan elhunyt Djordje Jolicot 
tüntették ki, aki a fesztivál művészi-
leg vitathatatlanul legértékesebb al-
kotását a Hop Jan című filmet fo-
tografálta. Vlatko Filipovié alkotá-
sa, a márványbányák világába viszi 
a nézőt,, s a márvány-fejtést mutat-
ja be. A film szimbólum: az ember 
harca az örökkévaló anyaggal, s 
ezen belül a korral és a kortalan-
sággal. A nagy klasszikus dokumen-
tumfilmek felfogásában és stílusá-
ban készült mű a jugoszláv doku-
mentumfilmek történetében is ki-
emelkedő helyet foglal el. Nem tud-
ni, hogy a fesztivál zsűrije miért te-
kintette ezt a filmet „régi irányza-
tot követő" alkotásnak, s miért nem 
jutalmazta. 

összefoglalva: az idei belgrádi 
fesztivál azt mutatta, hogy a jugosz-
láv dokumentaristák visszataláltak a 
társadalmi tematika útjára, izgal-
mas és érdekes problémákat vetet-
tek fel. A művészi kivitel azonban 
sok esetben nem közelítette meg a 
filmek másirányú érdekességét — 
ezért az idén kevés nemzetközi 
szempontból jelentős művel talál-
kozhattunk. Ami pedig az animált-
és rajzfilmek kategóriáját illeti, ott 
a zsűri az egyes filmek megítélésé-
ben valószínűleg hibázott. Nyilván-
való, hogy a Zagreb-film animált-
filmjei ma is külön klasszist képvi-
selnek a jugoszláv rövidfilmgyártá-
son belül. De ez sem változtatott az 
összképen: Belgrád az idén sok ér-
dekes problémával ismertetett meg, 
de művészi színvonal tekintetében 
csalódást jelentett. 

FENYVES GYÖRGY 



Budapesti beszélgetés Michéle Mercier-vel 
Néhány ismerős magyar arcot i s 

látok, — Básti Lajosét, Till Attiláét, 
Mécs Károlyét — ebben a MAFILM 
egyik műtermében berendezett múlt 
századbeli, elegáns londoni otthon-
ban. A többiek német, olasz, francia 
színészek, hiszen a film: Lady Ha-
milton —, koprodukció. A felvételek 
egy része nálunk készül, a rendező 
Christian-Jaque. A főszereplőt; az 
immár világhírű színésznőt, a ka-
landos, színes Angélique-filmek hős-
nőjét Michéle Merciert keresem. 

— Az udvarban tévé-film készül 
róla, közli egy francia nő, aki éppen 
Básti arcát púderozza. 

Az udvar közepén valóban áll egy 
összehajtható kerti szék — Michéle 
Mercier felirattal, előtte pedig egy 
fiatalember filmfelvevőgéppel. 

A fiatalember, mint ez hamarosan 
kiderül, a Constantin film megbízá-
sából jött Pestre, hogy tévé-riportot 
csináljon a Lady Hamilton fősze-
replőjével. Percek múlva, a század-
nak megfelelő, földigérő, erősen ki-
vágott, dúsan redőzött ruhában, 
melynek sleppjét ketten vitték, két 
kézzel átfoghatóan karcsúra fűzött 
derékkal meg is jelent a művésznő. 

Vörösesbarna haja, a kor divatjá-
nak megfelelő huncutkásra bodorít-
va, rózsaszín rózsákkal ékesítve. A 
tévések repülőgépe egy óra múlva 
indult, így hát gyorsan munkához 
láttak. Először németül sorolták fel 
kérdéseiket Michéle Mercier nem 
értett németül. Angolra fordították 
— rosszul, ö angolul felelt, még 
rosszabbul. Minthogy magam is siet-
tem, ez látszott a leggyorsabb meg-
oldásnak: felajánlottam segítsége-
met. A kérdéseket franciára, a mű-
vésznő válaszait németre fordítot-
tam, miközben pergett a felvevőgép. 

Michéle Mercier kellemes riport-
alanynak bizonyult. Tudta melyik 
kérdésre kell bájos arcát merengővé 
tenni, mikor vágjon elgondolkodó, 
töprengő, elmélázó képet, mikor, ho-
gyan villantsa fel makulátlanul fe-
hér és szabályos fogsorát S főként 
nagyszerűen tudta, mit kell vála-
szolnia az első kérdésre: 

— ö n igazán a mai nő típusa, ho-
gyan tudott hát megbarátkozni Lady 
Hamilton figurájával? 

— Ez a szerep — hangzott a vá-
lasz — a legfantasztikusabb, a leg-
gazdagabban árnyalt, amit valaha is 

A Lady Hamilton forgatása közben 



játszottam. Hiszen szinte minden 
skálán végigmegyek benne, a bárá-
nyokat őrző szegény lánytól Lady 
Hamiltonig. Tom Jones, My fair 
Lady, Elfújta a s zé l . . . ebben a sze-
repben minden benne van. 

— Ki a művészi ideálja? 
Erre kicsit bizonytalanul vont vál-

lat. Hát ki is legyen? Végtére is szí-
vesen nevez meg akárkit. Biztatták, 
hogy csak őszintén. Így aztán Mar-
lene Dietrich, Michéle Morgan, Greta 
Garbó és Sophia Loren nevét je-
gyezhettük fel. 

— Mi a véleménye a reklámról? 
A válasz ezúttal gyorsan, habozás 

nélkül jött: 
— Fontosnak, szükségesnek tar-

tom, feltéve ha nem kérdeznek a 
magánéletemről. 

Végül egy sablonos kérdés a mun-
kájáról: hány filmben szerepeit? 

— Mindig nagyon sokat dolgozom, 
harminchárom film főszerepét ját-
szottam el, ezek között több rossz, 
mint jó film volt. De őszintén meg-
mondom, egy színész nemcsak a jó-
ból, a rosszból is tud tanulni, ha 
akar. 

S az utolsó kérdés: Ha egyetlen 
kívánsága teljesülne azonnal —, mit 
kívánna? 

Most először látok ezen a sablo-
nosán szép arcon egy őszinte, meleg, 
kedves mosolyt: 

— Egy gyereket. 
Ezekután a tévések boldogan ösz-

szecsomagoltak és elrohantak, én 
még néhány szót beszéltem Michéle 
Mercier-vel. Nizzában született, hu-
szonkilenc évvel ezelőtt, s a nizzai 
operában szerepelt mint balett-tán-
cosnő nyolc éves korában. Több 
mint tíz éven át tanult táncolni: a 
balettal kapcsolatos kemény fegye-
lem, lemondás, sok mindenre meg-
tanította, amit filmszínésznőként is 
gyümölcsöztet. Első filmszerepét 
Denys de la Patelliére filmjében 
kapta, egy kis szobalányt alakított. 
A siker 1964-ben jelentkezett, Ber-
nard Borderie első Angélique-film-
jében. Budapesten az Égiháború cí-
mű filmben láttuk Jean Gabinnal és 
Róbert Hosseinnel —, legutolsó film-
je a nemrég elkészült Egy kötél és 
egy colt, mai környezetben játszó-
dik, rendezője, írója és főszereplője 
Róbert Hossein. 

Angéllque és a szultán 



A tervek szerint hosszabb időt tölt 
Budapesten, s nagyon reméli, hogy 
a műterem falain kívül is láthat 
majd valamit városunkból. 

A beszélgetésnek és Michéle Mer-
cier szabadidejének is vége, már 
hallatszik Christian-Jaque hívó sza-
va: 

— Michéle! 
P. ZS. 

Christian-Jaque instrukciókat ad 
Michéle Mercier-nek 

4 Angélique, az angyalok m&rkinöje 
című filmben 
A fékezhetetlen Angélique 



Alain Delon az I s t e n v e -
l e d b a r á t o m című 
Jean Hermán Ilim főszerep-

lője 

Tíznapos és nem kéthetes 
lesz az idén a Karlovy 
Vary-i nemzetközi filmfesz-
tivál. Az eddigiektől elté-
rően a bemutatott f i lmeket 
három önálló zsűri bírálja 
el: a filmalkotók, a film-
színészek nemzetközi szer-
vezetének és a filmkriti-
kusok nemzetközi szövetsé-
gének bizottsága, összesen 
hat díjat osztanak k i : a 
f i lmalkotók és a kri t ikusok 
bizottsága egy-egy nagydí-
jat és különdí ja t ítél oda, 
a filmszínészek zsűrije pe-
dig a legjobb fé r f i illetve 
női alakítást díjazza majd . 
A versenyműsorban össze-
sen 18 filmet muta tnak be; 
a program összeállításánál a 
f i lmek színvonala lesz a 
mérvadó és nem töreked-
nek arra, hogy minél több 
ország vegyen részt a fesz-
tiválon. 

Eddig a következő filme-
ket szemelték ki a feszti-
válra: Utazás (Chile), Nagy-
néni (francia), Tudod, ki 
jön vacsorára?, Hidegvérrel 
(mindkettő USA), Amikor 
halott és fehér leszek (ju-
goszláv). Tizenkilenc éves 
voltam (NDK). 

^Fábr i Zoltán rendező ma-
gyarázza az angol Pál ut -
cai f iúknak a Molnár Fe-
renc regénye a lapján Buda-
pesten forgatott film egyik 
jelenetét. A kép Jobb olda-
lán Nemecsek (Anthony 
Kemp), balról jobbra : Csele 
(Mark Colleano) és Csóna-
kos (Róbert Efford) . — Do-

lezsál felv. 



Brigitte Bárdot és partnere, Sean Con-
nery, aki hosszú ideig James Bond meg-
személyesítője volt, a S h a l a k o című, 
Spanyolországban forgatott western egyik 
jelenetében. — „B. B."-re már köznapi 
viseletben is (1. kép) hatott a western. 
Bár valószínűbb, hogy ez is csak pub-

licity-Jelraez . . . 

Mohr und die Rabén von 
London — az eredeti címe 
annak a DE FA filmnek, 
amely Marx Károly szüle-
tésének ISO. évfordulójára 
készült egy hasonló című, 
népszerű ifjúsági regényből. 
A filmet Helmut Dziuba 
rendezi, Marx Károlyt pe-
dig Alfréd Müller alakítja. 

Az Aranyglobust, a holly-
woodi újságírók díját 
Claude Lelouch Élni az 
életért című f i lmjének ítél-
ték. A legjobb külföldi f űm-
nek minősített Lelouch-al-
kotás főszerepeit, mint is-
meretes, Annié Girardot és 
Yves Montand játsszák. 

4 Charles Aznavour, a f ran-
ciák egyik legnépszerűbb 
énekese a Candy című film 
után Richárd Balducci H a 
m e g h í v n á k J a m e s 
D e a n t című produkciójá-

ban szerepel. 



Donyale Luna, aki két évvel 
ezelőtt manökenként kezd-
te, majd kisebb szerepet 
kapott Wiiliam Klein egyik 
filmjében, most az egyik 
főszerepet alakítja Ottó 
Preminger „hippi"-környe-
zetben játszódó, S k 1 d o o 
című filmjében. Képünk az 
1 méter 87 centiméter ma-
gas sztárjelöltet ábrázolja a 
Paramount-Studio bejárata 

előtt 

Géraldinc Chaplin, a k i k 
most fejezte be két filmjét, 
a S t r e s s - t és a P i p -
p e r m i n t f r a p p é-t (ez 
utóbbival vesz részt Spa-
nyolország a cannesi fesz-
tiválon) húgával, Jose-
phinne-nel, aki a hírek sze-
rint szintén a színészi pá-

lyára készül , 

Jan Nemec A vendégek-
ről ós az ünnepségről című 
filmje képviseli az idén 
Csehszlovákiát a velencei 
fesztiválon. 

A Sárga tengeralattjáró 
(The Yellow Submarine) cí-
mű ismert Beatles-dal alap-
ján rajzfilm készül London-
ban. A 85 perces történet a 
Sárga tengeralattjáró Verne-
stílusú útját mutatja be. A 
szines rajzfilmet jónéhány 
régi és új Beatles-szám kí-
séri majd. 

Luchino Visconti a jelen-
korba akar ja transzponálni 
a Nibelung-legendát: Iste-
nek alkonya lesz a címe an-
nak a filmnek, amelyben 
egy nagy német iparbáró-
dinasztia történetét muta t ja 
be a hitleri hatalomátvétel 
időszakában. A film női fő-
szerepére az olasz rendező 
Maria Schellt szerződtette. 

Michéle Morgant a fran-
cia filmművészetben szer-
zett érdemeiért a becsület-
rend lovagja érdemrenddel 
tüntették ki. 

^itnusi/áy XI. évf. 10. sz. — Filmművészeti folyóirat. Megjelenik minden 
hónap 1-én és 15-én. — Főszerkesztő: Hámos György. — Kiadja 

a Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. — Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-285. — Terjeszti A Magyar Posta. Elő-
fizethető a Posta Központi Hirlap-Irodánál <Bp., V., József nádor tér 1.). Előfizetési 
dij : '/< évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61 238; közületi 61 066, vagy átutalás a 

MNB 8. sz. f iókjánál vezetett folyószámlára 
68.083 Egyetemi Nyomda mélynyomása, Budapest I N D E X : 25.286 



/ W i c h é l e Mercier a főszereplője Christian Jacque Lady Hamilton című fi lmjének, 
* • • amelynek egyes jeleneteit Budapesten a MAFILM műtermeiben forgat ják. Cik-
künk a 27. oldalon. 




