


PÁL UTCAI FIÚK 
Most forgatja Fábri Zoltán a ma-

gyar—angol koprodukcióban készülő 
Pál utcai fiúkat. Molnár Ferenc hí-
res regényének filmváltozatát angol 
és magyar szereplők keltik életre. A 

felnőtt szerepeket Kozák László, Paál 
László, Pécsi Sándor, Básti Lajos és 
Törőcsik Mari alakítják. Nemecsek: 
Anthony Kemp. A film operatőrje 
Illés György. 

Martin Beaumont, Paul Bartlett, Anthony Kemp, Gary O'Brien, Vízi György, Mark 
Coileam és Pccsi Sándor 

John Moulder-Brotvn és Róbert Efford a film egyik jelenetében 
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filmjének (Domonkos Sándor felvétele) 



KRITIKA ÉS FILMKRITIKA 
Két különböző fogalom ez mégis-

csak bár nyilván van sok közös vo-
násuk is. Vitázunk a kritikáról, és ha 
jól odafigyeltem, úgy azt kellett be-
lőle megtanulnom, hogy nem vélet-
lenül esett oly kevés szó (egyetlen 
egy sem!) a filmkritikáról: külön 
szakma ez, sajátos játékszabályai, 
csoportrendje van s talán ez takarja 
el azt a tényt, hogy a kritikai szel-
lem általános hullámvölgye a film-
kritikát is érte, s jó lenne itt is 
újítani. Más az etikett tehát: nem 
véletlenül létezik — a többi kriti-
kusi céhtől elkülönülő Filmkritiku-
sok Szövetsége, nemzeti és nemzet-
konközi fórumokkal, külön díjakkal 
és konferenciákkal, s nem véletle-
nül lép át oly sokszor a filmkritikus 
(szemben a többi szakma kritikusi 
gyakorlatával) — itthon is, külföl-
dön még inkább — a tényleges film-
csinálásba, rendezőként, filmíróként. 
Valahogy nagyobb a filmbíráló „cin-
kossága", pontosabban összefonódott-
sága a filmművésszel, zártabb az 
egység mű és kritikusa között, mint 
az irodalomban vagy a képzőművé-
szetben, s a film óriási tömeghatúsa 
révén még mint közönségorientáló 
fórumnak is nagyobb befolyásoló 
szerep jut. így tehát nemcsak olcsó 
fogás lenne a kritika általános be-
tegségeit a filmbírálaton demonst-
rálni, hanem szerkezeti lehetetlenség 
is: más ügy ez, más problémákkal. 
S különben is: néha az a benyomá-
som azt hisszük, hogy a kritikai 
munka hiányosságainak szigorú elő-
számlálása, valamilyen mágikus ha-
tás révén megóv a szakma korszerű-
ségétől. Pedig ez a „speciális" baj a 
filmkritikával: korszerűtlenné vált. 

Kezdjük a téma kényesebb pont-
jaival. Az utóbbi években a kritika 

alapállása — egészen a legközelebbi 
múltig helyesen — a „drukker-bírá-
lat", az alkotásokkal együttrezdülő, 
azokat védelmező, újítási igényeit se-
gítő és csak másodlagosan nyesegető, 
harmadlagosan distancirozó bírálati 
módszer volt. (A másodrangú filmek 
esetében ugyan szigorúbb is tudott 
lenni, ám a „majd lesz jobb" alap-
állása itt is felismerhető.) A csúcs-
teljesítmények esetében ez a szemlé-
leti módszer — ha nem is nagy erő-
vel — mégis lendíteni tudott. A vé-
dettség érzése, melyet a kritika kel-
tett az alkotókban, egy ideig serken-
tőleg hatott, ám az újabb, jelentős 
alkotások esetében már kevésnek bi-
zonyult: a film is, a közönség is töb-
bet várt — és ezt a többletet nem 
kapta meg. Korszerűtlenné vált a 
drukker-szemlélet. Mert ez a maga-
tartás eddig azt az alternatívát je-
lentette, hogy a kritikus vagy meg-
védi X rendezőt — aki esetleg a me-
zőny legtehetségesebb alkotója — 
vagy a filmről magáról ír. S az al-
ternatíva bökkenője ott jelentkezik, 
hogy a „megvédés" megáll a szemé-
lyes viszonylatnál, a klub-szolidari-
tásnál, s nem képes gondolati anya-
got adni sem a művésznek, sem a 
szakmának. Filmkritikánk — egy-két 
jelentős kritikus egyéniségétől el-
tekintve — megragadt a zsurnaliz-
mus szintjén, és nem lépett együtt 
filmművészetünk új hullámával. Az 
általános gyakorlat nem tudja fel-
tárni egy-egy alkotás távolabbi gon-
dolati horizontját, nem törekszik 
arra, hogy éppen a művész által vé-
gig sem gondolt következményeket 
tudatosítsa, hogy tehát a szándékot 
és a megvalósítás módját a kész al-
kotással konfrontálja és ennek az 
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Összegezésnek mintegy filozófiai kö-
vetkezményeit is előszámlálja. Lehet, 
hogy annyi érzékeny pontot kell ki-
kerülni — mert ebben a szakmában 
mindenki nagyon érzékeny, sértődé-
keny (még a többi szakmáknál is ér-
zékenyebb) —, hogy arra már nem 
fut energiából, gondolatból, hogy a 
művész felfedezéseinek esztétikai-
etikai, vagy társadalmi hátterét, to-
vábblépésének lehetséges irányait, el-
mulatsztott lehetőségeit áttekintsük? 
Nem hinném: filmkritikánk egysze-
rűen csak megmaradt az 5—6 évvel 
ezelőtti gyakorlat szintjén és nem 
tudta követni a magyar film fellen-
dülésének ívét — gondolati filozófi-
kus energiakészleteit nem újította 
meg e stílus-váltás során. 

A mércét — ezen a téren — az 
előbb említett kivételek pedig elég 
jól jelzik. Rényi Péter vitazáró ta-
nulmányában (Társadalmi Szemle 5. 
sz.) pl..a Gaál, Kósa, Sára filmek ösz-
szefoglaló gondolati-világnézeti hát-
terét, és táptalaját keresi meg, s ha 
összegezését finomítanám is, mégis 
egy ilyen alapkérdésből szinte ön-
ként adódnak a hogyan tovább lehe-
tőségei, — mind az alkotók számára, 
mind a néző orientálását illetően. 
Más jellegű — egyes filmet végig-
elemző minőségében — de hasonló 
tendenciájú volt legutóbb Fehér Fe-
renc Kereszfcelő-bíráLata a Filmvilág-
ban: mintegy tudatosítja az alkotás 
folyamatában jórészt öntudatlanul, 
következményeiben végig sem gon-
dolt problémák hálózatát — és erről 
a gondolati talajról tekinti át a film 
részletmegoldásainak értékét, kisik-
lásait és csúcspontjait, Szimptomati-
kus jelenségnek érzem, hogy a gon-
dolkozóbb jellegű, „filozófikusabb" 
tehát mélyebbre nyúló, és előremu-
tatni képes — veszélyeket, és újabb 
lehetőséget látni tudó filmkritika hiá-
nyát a Filmkultúra c. folyóirat a ke-
rekasztal beszélgetés formájával 

igyekszik áthidalni: a szinte műhely-
jellegű vitákban, az ide-oda pattanó 
érvek-ellenérvek játékában végül is 
összeáll az a kép, mely egy-egy film 
gondolati hátterében rejtetten, kiak-
názatlanul lappangott volna egyéb-
ként. Nyilvánvaló, hogy ez a kritika-
forma a pótlék jellegen túlmenően is 
kitűnő. Mégis úgy érzem ez a keret 
elsősorban az új igényt jelzi: újabb 
filmjeinkhez nem elégséges már a 
zsurnalisztikus kritika, a „védem-
támadom" alternatíva: fel kell nőnie 
egy gondolatilag szélesebb horizon-
ton orientálódó, problémaérzékeny, 
filozófikusabban segíteni és támadni 
kész kritikai szemléletmódnak. Ha 
ezt nem sikerül kialakítanunk, úgy 
partner nélkül hagyjuk és ezzel 
gyengítjük új hullámunk hadállásait 
is. 

Ezzel az új helyzettel függ össze, 
hogy ma már nemcsak a kritikus és 
film között folyik dialógus, sőt néha 
vita, hanem a bírálatok maguk is 
polarizálódnak: az elmúlt évek so-
rán már legalább három film bon-
totta egymással vitázó táborrá a me-
zőnyt. Rényi Péter — egy-egy ko-
rábbi, nem filmkritikát érintő cikké-
ben — óvatosságra int a polarizáló-
dás ilyen és más jelenségeivel szem-
ben. Értem és érzékelem is, mitől 
akarja óvni a vitázókat: az alapel-
vek elmosódásától, az egységes mér-
tékegységek szétolvadásától. Ennyi-
ben egyet is értek vele. Ám valahogy 
mégis jobban érzem magam egy 
polarizálódó mezőnyben, ahol új 
alapelvekért, új mértékegységekért 
folyik a gondolati küzdelem, — ép-
pen az új filmek teremtette esztétikai 
és néha filozófiai, vagy társadalmi 
problémák miatt. Csak ez a polari-
zálódás valóságos nézeteltérés legyen 
— ne maradjon meg klubérdekek 
szintjén — és gondolati töltetében le-
gyen valami, ami egy ú j szintézis 
felé törekszik. Mert az igazat meg-



vallva, a mai filmkritika egyik alap-
betegségét abban látom, hogy szinte 
hiányzik belőle a robbanó szándékú 
vitakedv: szinte előre lekottázható, 
hogy egy-egy izgalmasabb filmünket 
melyik fórum, melyik kritikus mi-
lyen pontszámmal, az „egyrészt-
másrészt" milyen aránykeverésével 
fogja fogadni, hogy tehát éppen az 
invenciókészség, az új mértékek ke-
resése, debattőr szellemű dialógus a 
filmmel, avult értékekkel, hiányzik, 
mint ahogy ritkán látom bizonyos 
alapvető esztétikai elvek vitakész 
védelmezésének gesztusát is. És ez 
nem egyszerűen az általános kritikai 
atmoszféra vetülete: a filmkritiká-
ban ez a jelenség is az ú j hullám 
fogadtatásának általános — vélt vagy 
valóságos — közhangulatával függ 
össze. Még mindig él egy olyan be-
idegződés — inkább a papíron futó 
tollban, mint a kritikus tudatában 
—, hogy a kötözködő, vitatkozó kri-
tika esetleg új kezdeményezések ad-
minisztratív tompításának előjátéka 
lehet. A tudatos tapasztalat — mon-
dom — már túljutott ezen a lépcső-
fokon, az idegrendszer, vagy az író-
gép azonban még másképp kattog. 
Mármost ebben a helyzetben éppen 
a dialógus, a vita polarizálódása 
mellett kell szavaznom. Pontosab-
ban: ki kellene alakítanunk azt a 
közszellemet, melyben sértődés és 
sértés veszélye nélkül lehetne — gon-
dolati súlyú — érveket egymással, 
vagy az alkotással — vagy a közön-
séggel — szembeállítani. Egy ilyen 
normális vitalégkörre, éppen új hul-
lámunk továbbfejlődése érdekében 
lenne elemi szükség. Ha ezt nem si-
kerül kiépítenünk, könnyen előfor-
dulhat, hogy ebben a langyos „treuga 
dei" légkörben kifullad, rossz irány-
ba fordul az a filmtörekvés, melyre 
ma oly büszkék lehetünk. 

Végül: a kritikát a közönség is ol-
vassa, a filmkritika a közönség kriti-

kája is. Pontosabban: az lenne egyik 
hivatása, hogy újabb törekvéseink 
esztétikai újszerűségét, szokatlansá-
g'át lefordítsa, „lingvisztikailag" is 
elemezze-magyarázza, hogy olyan 
igényeket keltsen fel a közönségben, 
melyek előbbre lendítik fogékonysá-
gát, érdeklődését, befogadóképessé-
gét. Ebben a minőségünkben eddig 
nem igen jeleskedtünk. Inkább a 
közönség elmaradott ízlésére, a mű-
vészfilmek csekélyszámú látogatójára 
hivatkozunk (ami számszerűen sem 
így igaz: a csúcsteljesítmények egy-
milliós nézőszáma ebben a műfaj -
ban rekordnak mondható) és ezzel 
felmentést is adunk a kritikának: 
fetisizáljuk a közönségigényt, ahe-
lyett, hogy a magasabb igények fel-
ébresztésén, formálásán fáradoznánk. 
Ez a gyakorlat csak látszólag könv-
nyebb: egyszerűen kihagyja az értet-
leneket, és csak az értők számára 
igyekszik a filmeket interpretálni 
—, azok számára, akik amúgy is 
benne vannak már a körben. Hosz-
szabb távon azonban ennek a gya-
korlatnak katasztrofális következmé-
nyei lehetnek: a közönségutánpótlás, 
a publikum egészséges érverése fog 
elhalni. Mármost — magamat is 
beleértve — ennek az igénytfelkeltő, 
„esztétikai nevelésnek" kritikai for-
máit nem is dolgoztuk ki, lehetősé-
geit sem érzékeljük. A szórakoztató, 
tömeg-film és művészfilm alternatí-
vájának tényén alig lehet változtat-
ni, ám az átvezető hidak építését 
nem háríthatjuk el magunktól, a két 
művészi ágazat érintkezéspontjait 
nekünk kellene sokasítanunk. S ta-
lán ennek az igényébresztő, esztéti-
kai érzékenységet kialakító kritikai 
műfajnak lehetőségei fogják adni az 
elkövetkező évek legnagyobb film-
kritikusi gondját, Nélküle nem tu-
dunk továbblépni: sem mi, sem az 
ú jabb filmművészet. 

ALMÁSl MIKLÓS 



E L T Á V O Z O T T N A P 
Pest pereme. Kisvárosias házsorok 

közé szorított nyári vendéglő, mun-
kásszállás, üzemi klubhelyiség vagy 
egy Római-parti csónakház . . . Csu-
pa ismerős helyszín, most mégis ú j 
arccal néz vissza ránk a vászonról. 
Akár az emberek: a pesti munkás-
lány, egy bizonytalan egzisztenciájú 
úr, aki három konyak után lírai tör-
ténetbe kezd, a korán öregedett pa-
rasztasszony, akit már semmiféle 
törvény nem szabadíthat meg az 
alárendeltek fejethajtó félelmétől. 
Ök is ismerősök, mégis újra-felfede-
zettjei az Eltávozott nap alkotóinak. 

Ez a film ismét bizonyítja, hogy a 
sematizmus sosem írható az alapszi-
tuáció rovására. A téma könnyes ri-
portokból, meghatódott tárcákból 
unalmasan ismerős: egy állami gon-

dozásban nevelkedett, s már ke-
nyérkeresővé felnőtt fiatal lány el-
határozza, hogy megkeresi szüleit. 
Kutatása sikerrel jár, megtalálja 
anyját, a hajdani „megesett" pa-
rasztlányból lett falusi asszonyt. A 
gyakorlott újságolvasó két irányban 
is tovább fűzi a történetet. Az első 
változatban a kamaszkorból kinőtt 
érzékenylelkű lány, anya utáni vá-
gya zátonyra jut s a felnőttekben 
csalatkozva magára marad, a máso-
dik változatban pedig áttöri az ide-
genség falát, s anya és lánya boldo-
gan egymás karjaiba borul. 

Mészáros Márta első játékfilmje 
nem használ primitív képleteket. 
Sem főhősének, a szüleit kereső Sző-
nyi Erzsinek emberi karaktere, sem 
a mellékalakok történéssé rendező-
dő sorsszilánkjai nem leshetők el 
dramaturgiai receptekből. A figurák 
tetteinek logikája nem a tételek 
rendjével, hanem a valóság „rendet-
len" törvényeivel rokon. 

— Hogy élsz? — kérdezik meg Er-
zsitől a film egyik jelenetében. 

— Felkelek, tornázom, dolgozom, 
táncolni is elmegyek és gondolko-
zom. Magamról, néha arról is, hogy 
többet kéne gondolkozni. 

Erzsi gondolatmenetének végpont-
jában nincsenek összegző filozófiai 
igazságok, vagy tételesen megfogal-
mazható életelvek. A gondolat azon-
nal magatartássá, cselekvéssé, a 
konfliktus hangulati feszültséggé 
szerveződik. Szőnyi Erzsi és anyjá-
nak találkozása valóban csak kiin-
duló pont. Az igazi cél: a szabad 
ember magatartás vizsgálata; a sza-
badság lehetőségeinek és veszedel-
meinek ábrázolása. 

Már a film első jelenete is sokat 
ígér. A nevelőintézeti ebéden, ahol a 
meghívott növendékek egyforma tá-
nyérokból, egyforma ételeket esznek, 
volt tanáraiktól egyforma szeretet-
tel kiosztott üdvözlő csókokat kap-
nak s mindnyájan ugyanazokat az 
örömszavakat hallgatják végig. Er-
zsi zárkózott arca szétrobbantja az 
idillt. Ha a kedves szavak fülsértőek 

Pálos Zsuzsa és Körtvélyesi Zsolt 



A fiira egyik jelenete 

és álszentek, ha hazugság van mö-
göttük, a szituáció ostobán felszínes, 
így, a jelenet tömören jellemzett el-
indítása a főhősnek, aki már kiűze-
tett a gyermekkor paradicsomából, 
akit már nem melengetnek a min-
denkihez szóló szavak s a maga út-
ját keresi. Feláll a díszebédtől. Ar-
cán inkább tűnődés, mint drámai 
zaklatottság. Az árnyalatok iránti 
érzékenység és a szigorú mértéktar-
tás jellemzi a film egész építkezését. 
Nem engedi a néző számára, hogy a 
történet ismerős közegébe régi klisé-
ket helyezzen el, morális ítéletét ro-
kon- vagy ellenszenvét kipróbált, 
már-már automatikusan bejárható 
utakon alakítsa ki. 

Ez a módszer nem egyszerűen a 
kutató művész által feltárt valóság 
esztétikai élményét adja, hanem a 
szokott, beidegzett etikai ítéletek ér-
tékét is megkérdőjelezi, a film mon-
danivalóját szinte megkettőzi. Ebben 
a filmben nincs „hivatalos képvise-
lete" a társadalomnak. Maiságát 
semmiféle hatásos kulissza nem 
szolgálja. Világát az a természetes-
ség teszi valóban maivá, amellyel 
Szőnyi Erzsi minden helyzetben 
fenntartja magának a szabad döntés 
jogát, és már a képessége sincs meg 
a félelemből és belenyugvásból ösz-
szeálló életre. 

A főszereplő, Kovács Kati, min-
den érzelgést elutasító, egyszerre ér-
zelemgazdagon lágy és dacosan ke-
mény alkata, szinte „szervezi" maga 
körül a képet. A nagyon tömör, 
szűkszavú dialógus felfénylik, lírá-
val és humorral telítődik a száján, 
kicsit lompos, fiús járása minden ki-
számítottságot elkerülő darabos és 
mégis magabiztos mozdulatai termé-
szetes kontrasztot nyújtanak a falusi 
ebéd vasárnapi ünnepélyességéhez, 
Horváth Teri anyafigurájának ijedt 
bizonytalanságához. Nem eljátssza 
szerepét, hanem társalkotóként em-
bert teremt. Elhiteti, hogy ez a Sző-
nyi Erzsi — valaki. Elfogadtatja ön-
magát s evvel óriási dramaturgiai 
szolgálatot tesz a filmnek. 

A képi ábrázolásnak ilyen teljes-
ségét nyúj t ja a film zárójelenete is. 
Szőnyi Erzsi keresi, várja a szerel-
met, de hazudni nem tudja. Nem 
ismeri a tévedéshez való hűség ha-
mis kötelezettségét. Egy üzemi mu-
latságon végre találkozik a szere-
lemmel. Ez az első látásra támadt, 
szavak nélkül megszülető szenve-
dély nem kíván okos érveket. A film 
támadhatatlanná teszi ezt a várat-
lan, mindenről megfeledkező érzést, 
elhiszem, hogy „igazi", elhiszem a 
rendezőnek és Somló Tamás opera-
tőrnek, akik egy sivár, kicsit unat-



Kovács Kati 

kozó táncolókkal zsúfolt terembe 
tudják varázsolni a kezdődő szere-
lem minden gyengédségét. A fiúról, 
aki egyetlen perc alatt társként sze-
gődik Erzsihez, semmit sem tudunk. 
A jelenetből áradó hit és líra mégis 
jobban igazol a legaprólékosabb mo-
tivációnál. 

Életünk mikroszkópikus méretű 
mozgásait vizsgálja a f i lm Filmmű-
vészetünk, amely a nemzetközi me-
zőnyben is jelentős, szuggesztív al-
kotásokat produkált az utóbbi évek-
ben, talán épp ebben a „mikro-rea-
lizmusban" otthonos legkevésbé. A 
mindennapok gyakran elszürkülnek, 
az egyszerű emberi konfliktusok tar-
talmatlanná laposodnak, vagy a 
mesterkélt, álérdekes töltelékanya-
goktól természetellenesen felfúvód-
nak. Ezúttal a szürkeségtől, egymás-
tól nagyon is különböző szérumok 
védik a filmet. A szikáran pontos 
valóságelemzés megóvja a kis, átlát-
szóan hízelgő hazugságok unalmától, 
a fantázia, az apróságokkal, részle-
tekkel való játék öröme pedig a 
szerkesztés monoton fegyelmét fris-
síti fel jótékonyan. Erzsi és anyjá-

nak viszonya csak a kíméletlen igaz-
ságot rögzíti. A két, egymást nem is-
merő felnőtt között nem buzognak 
fel anyai vagy gyermeki érzelmek, 
hiszen nem kaptak és nem adtak 
egymásnak még soha semmit. Talál-
kozásuk csak alkalom, hogy a főhőst 
azonnal a sokarcú igazsággal szem-
besítse. Nem követelheti, hogy az 
asszony elvállalja a „régi bűnt", hi-
szen annak nincs ehhez sem érzel-
mi, sem erőtartaléka. 

Erzsi első próbája — ennek a 
megértése. De ez a falusi látogatás 
nem egy etikai próbatételekkel tele-
zsúfolt akadályverseny, öröm és 
szertelenség árad a nyárbaborult 
faluvégi tájból, a templomtéren ke-
sernyés humorral rajzolt vidéki le-
génykék nyüzsögnek, a falusi murin 
a söröskiflit szinte megegyezésesen 
egyforma mozdulatokkal rágcsáló 
öregasszonyok lesik a táncolókat, a 
vasárnapi ebédet némán végigüli egy 
anyóka is, aki menyének egyetlen 
tekintetére elrebben az asztaltól, az 
országúton egy francia fiú bolondo-
zik, akit — ki tudja honnan kavart 
ide a szél — színes élet, öntörvényű 
világ van a vásznon, ahol nem kell 
mindent indokolni és magyarázni. 
Természetes. 

Ez a természetesség olyan szoros 
stílusegységet teremt, amelyben he-
lyenként előforduló képi teatralitás 
vagy az egyes dialóg-részletekben 
felbukkanó irodalmiasság a kivétel. 
Szőnyi Erzsi első szerelmével való 
szakitási jelenetót ilyenné tette Ju-
hász Jácint túlhangsúlyos játéka s 
az önmagát apai jóbarátnak valló 
lecsúszott szabó (Agárdy Gábor) je-
lenetét a „túlszép" szöveg. Helyen-
ként a ritmus is szükségtelenül le-
lassul, mégsem indokolt a film egé-
szét érintő „de" . . . S ehhez hozzá-
járul Horváth Teri és Szirtes Ádám 
gondosan, finoman megkomponált 
játéka is, amivel egyengetik út já t 
fiatal pályatársuk nagy jeleneteinek 
és szép sikerének. 

SZÁNTÓ ERIKA 



CANNES VIHARBAN 
Amikor május 10-én, pénteken 

este a XXI. cannesi fesztivál ünne-
pélyes megnyitóján végignéztünk a 
harminc éves, erre az alkalomra 
megfiatalított, kockáról kockára 
felnagyított sztereofonikus hanghatá-
súvá tett Elfújta a szél-1, Victor 
Fleming filmjét, nem gondoltuk 
még, hogy egy héttel később, fél-
időben látunk utoljára filmet a 
Fesztivál-palota ezernyolcszáz sze-
mélyes vetítőtermében. Éppen ami-
kor már kezdett kibontakozni kül-
sőségeiben is a fesztivál és óráról 
órára jelezték ú j hírességek érkezé-
seit. 

A Croisetten megjelent világos-
kék, hosszú zakóban, szőkére festett 
hajjal Rex Harrison, a palota tető-
teraszán a bájos, egyszerű Geral-
dine Chaplin, a Carlton szálló hall-
jában Truman Capote, akinek Hi-
degvérrel című filmjét külön vetí-
tésen mutatták be, a tengerparton 
akkor még párocskák álltak, ültek 
különböző pózokban, ahogyan a fo-
tóriporterek dir igál tak. . . 

De mindez már elmúlt. 
Május 18-án, szombat délelőtt 

félbeszakították a spanyol Carlos 

Saura Hűtött borsosmenta című 
filmjének vetítését. Ugyanakkor a 
Henry Langlois, illetve a francia 
Filmmúzeum védelmében meghirde-
tett sajtófogadást elsöpörték az ese-
mények. Francois Truffaut, Jean-
Luc Godard, Louis Malle, és Claude 
Lelouch a sajtókonferencia résztve-
vőinek bejelentették: hogy szolida-
ritásképpen a párizsi eseményekkel 
követelik a fesztivál azonnali be-
rekesztését. A hosszú órákon át 
tartó, a nagy vetítőteremben folyta-
tódó, egyre nagyobb tömeg részvé-
telével, egyre szenvedélyesebb han-
gú, valóságos népgyűléssé fejlődött 
vita közben a zsűri több tagja le-
mondott és estére hivatalosan be-
jelentették: a fesztivált felfüggesz-
tik. összecsomagoltak a különböző 
pavilonokban, a sajtóteremben pe-
dig a sztárok érkezését hirdető táb-
lán ilyen hirdetmények jelentek 
meg: „Egy helyet keresek Párizs fe-
lé induló kocsiban", „Autót bérel-
nék az olasz határig", „Egy kocsi 
eladó". Ugyanis ezen a napon a 
cannesi vasútállomást megszállták 
a sztrájkolok, becsukták a nizzai 
repülőteret is. Nem volt sem vonat, 

Llsa Gastoni és Lou Castel — Salvatore Samperi Köszönöm, néném című filmjében 



Jelenet a Csillagosok, katonák-ból 

sem autóbusz, sem repülőgép köz-
lekedés. Ezeket a sorokat már gyer-
tyafénynél d ik tá lom. . . 

A fesztiválon tehát az eredetileg 
tervezett, huszonkilenc játékfilm 
helyett csupán tizenkettőt mutattak 
be. A bemutatott filmeket illetően a 
kritikusok véleménye nagyjából 
megegyezett. Három filmet említet-
tek az Aranypálma esélyesei között: 
a Csillagosok, katonák-at és két 
csehszlovák filmet, Jan Nemec Ün-
nepségről és vendégekről és Milos 
Formán Tűz van, babám című al-
kotásait. Az egyik olasz film Sal-
vatore Samperi Köszönöm, néném 

című filmjének főszereplőjét, Lisa 
Gastonit, a női alakítás nagydíjára 
tartották érdemesnek . . . 

A Csillagosok, katonák-at az első 
nap mutatták be. A kritikusoknak 
tehát még semmi öszehasonlítási 
alapjuk nem volt, mégis azonnal az 
élre tört. „Felejthetetlen film, amely 
érdemes a nagydíjra", — írja az Hu-
manité. „Egyéni stílusban rögzíti az 
eseményeket . . . Nagy emberi érté-
kei v a n n a k . . . " — írja a Figaro. 
„A Csillagosok, katonák magán vi-
seli a kompozíció és a tér avatott 
mesterének kézjegyét . . . Kétségte-
lenül egyike lesz azoknak a filmek-

Alfredo Mayo és Géraldinc Chaplin a Hűtött borsosmenta című Carlos Saura filmben 



Alain Delon és Brigitte Bárdot a Rendkívüli történetek Louis Mallc-epizódjában 

nek, amelyek kimagaslanak a feszti-
válon". Többek között az ismert 
Buenos Aires-i újság, a Prensa: „A 
Csillagosok, katonák egyike az 
utóbbi tíz év legjobb filmjeinek . . . 
Utolérhetetlenül tiszta stílusú ké-
pekben mutatja be, hogy a háború 
rettenetes . . . A film néhány jelene-
te örökké emlékezetes. . . A Csil-
lagosok, katonák bizonyosan az 
Aranypálma esélyesei közé kerül." 

Hogy mindjárt a többi esélyesek-
nél maradjunk, a fiatal csehszlovák 
Jan Nemec, aki az Éjszaka gyé-
mántjai című filmjéért több nem-
zetközi díjat kapott, két évvel ez-

előtt készítette el az Ünnepségről és 
vendégekről című filmjét. 

Az Ünnepségről és vendégekről 
egészen különleges atmoszf érájú 
film. A kívülállónak talán lassúnak, 
olykor vontatottnak tűnhet Nemec 
kafkai hatásokat tükröző rendezői 
stílusa, jelképes közlései. így a fesz-
tivál nézőinek egy részét hidegen 
hagyta, a kritikusok viszont szinte 
kivétel nélkül megértették, és a 
fesztivál legjobb alkotásai közé so-
rolták. 

Nagyobb visszhangot keltett már a 
nézők körében is Milos Formán ke-

A jugoszlávok filmje, a Kiskatonák 



A szederbokor körül című Clive Donner 
film egyik jelenete 

gyetlenül mulatságos szatírája, a 
Tűz van, babám. Amennyire el-
vontnak hat Nemec filmje, annyira 
reális Formán komédiája. Pedig 
sokszor úgy érezzük, kötélen sétál, 
csak egy elvétett lépés és leesik. De 
nem véti el egyszer sem. Szereplői 
— jórészt öregemberek; hetven-
nyolcvan évesek, sofőr, tűzoltó, la-
katos. Akárcsak Némecnél: nem 
színész egy sem. Az újságírók kér-
déseire: miért csak csúnya idős em-
bert szerepeltet Formán, így felelt: 
„A középkorúak viszik a társadalom 
szekerét és akár akarják, akár nem, 
magukkal vonják a fiatalokat és az 
öregeket is, akik nem tudnak vé-
dekezni." 

A magyar és a két csehszlovák 
filmmel körülbelül fel is soroltam 
ennek a fél-fesztiválnak mind mű-
vészileg, mind mondanivalójában 
is komoly értékeit. Akadt aztán 
több olyan film, amelynek rende-
zőjét kétségkívül becsületes szán-
dék vezette, d e . . . Valerio Zurlini 
A jobbomon fogsz ülni sokban bib-

likus vonatkozású filmje Lumumba 
tragédiáját idézte fel. Az olasz ren-
dező az emberi kegyetlenség, erő-
szak ellen alkotta meg filmjét. De 
olyan naturalista módon ábrázolta 
az erőszakot, a kegyetlenséget, hogy 
több néző nem tudta elviselni a 
rémségeket. 

Nem volt mentes az erőszaktól és 
rémségektől az ugyancsak erőszak 
ellen készült jugoszláv Kiskatonák 
sem. Akadt azonban nem egy olyan 
film a fesztiválon, amelynek közöl-
ni valója is csak a kegyetlenség volt. 
Mint például Kaneto Shindo-nak, a 
Kopár sziget rendezőjének új filmje: 
a Kurenko. 

És még egy horror-film, verse-
nyeken kívül ugyan, de mégis be-
mutatták a Különleges történetek 
című, Edgár Allan Poe novellákból 
készült, háromrészes filmet. A sok 
borzalom nyilván még Alain Poe 
idegeit is próbára tette volna. Egye-
dül Fellini alkotott a harmadik tör-
ténetben egy kis remekművet, szo-
kása szerint a filmeseket kifigu-
rázva . . . 

Szadizmussal hökkentett meg 
bennünket az elsőfilmes olasz Sal-
vatore Samperi, Köszönöm, néném, 
jobb ügyre érdemes, tehetséggel 
rendezett f i lmje is. Hőse, egy tizen-
hétéves fiú, más módot nem talál 
gyáros apja és a burzsoá világ el-
leni harcra, minthogy bénának tet-
teti magát. A női főszerepet a gyö-
nyörű Lisa Gastoni kitűnően alakít-
ja. 

Végül: három angol film képvisel-
te a könnyű műfaj t a fesztiválon. 
A három közül egyedül Albert 
Finney lepett meg néhány kellemes 
perccel és ötlettel, Charlie Bubbles 
című, magarendezte filmjében. 

A többi filmről s a részletekről 
majd szerencsés hazaérkezésem 
után számolok be. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 



MIT TUD S MIT NEM A TÉVÉ? 
FILM ÉS TELEVÍZIÓ 

A Filmvilág legutóbbi száma gon-
dolatébresztő cikket közölt a film és 
televízió kérdéseit tárgyaló milánói 
kongresszusról. Valóban: ez a kér-
dés „megér egy vitát", ahogyan a 
cikk írója, Gyertyán Ervin megje-
gyezte. Film és televízió között érde-
kes és tudományosan még nem rend-
szerezett kölcsönhatások mutathatók 
ki és az is kétségtelen, hogy a tele-
vízió esztétikai sajátosságai és jel-
legzetességei előbb-utóbb rendszerez-
hetők lesznek. A címben látható 
kérdőjel tehát nem egy esztétikai 
lehetőséget von kétségbe a televízió-
val kapcsolatban, hanem inkább azt 
jelzi, hogy módszeres tudományos-
sággal tévé-esztétikáról még nem be-
szélhetünk, vagy legalábbis fontos-
kodásnak tűnhet. 

Ezért illendőbbnek érzem, hogy a 
rendszeresség igénye nélkül néhány 
olyan gondolatot fűzzek Gyertyán 
cikkéhez, melyek egy ideje engem is 
foglalkoztatnak. 

F I L M É S T E L E V Í Z I Ó 
F I L M A T E L E V Í Z I Ó N 

A televízió kétféleképpen hatott a 
filmre: egyrészt azzal, hogy egy ben-
sőségesebb, ha úgy tetszik kamara-
jellegű filmrendezői és filmjáték stí-
lust támasztott fel, másrészt arra 
kényszerítette a filmgyártókat, hogy 
olyan látványosságot nyújtsanak a 
moziban, melyet a televízió nem 
nyújthat. E kettős hatás tehát két, 
látszólag ellentétes szélsőséget foglal 
magában. Nézzük az elsőt. Csaknem 
ugyanakkor, amikor a túlzott látvá-
nyosságra való törekvés éppen a te-
levízióval folyó üzleti versengés egy 
állomásaként rikítóan felületes fil-
meket ontott a mozikba, a művészi-
leg igényesebb közönség egyre türel-
metlenebb követelését azzal igyekez-
tek kielégíteni ügyes filmgyártók, 
hogy olcsó filmek rendezésére tele-

víziós rendezőket hívtak meg. Ez az 
ötvenes évek közepén megindult fo-
lyamat egy nálunk is vetített filmmel 
kezdődött: Sidney Lumet: A tizenkét 
dühös ember-éve 1. Az ilyen tévé-
ihletésű filmek általában kevés hely-
színen játszódnak és hosszú dialógu-
sokban tár ják a néző elé néhány em-
ber belső drámáját. Érdemes felfi-
gyelnünk a „hosszú dialógus" kifeje-
zésre, melynek alighanem igen ta-
nulságos tartalmára még visszaté-
rünk. 

A másik hatásról, látványos filmek 
moziba csalogató funkciójáról ides-
tova tizenöt éve állandóan szó van. 
Való igaz, hogy a cinemaskope film, 
mint találmány a harmincas évek 
eleje óta ott feküdt kiaknázatlanul 
a legnagyobb filmgyárak széfjeiben 
és csak akkor vették elő őket, ami-
kor a televízió elterjedése a negyve-
nes évek végén az üzleti hasznot ve-
szélyeztette. Az első cinemascope 
film, az ötvenes évek legelején ké-
szült A köntös, tehát egy üzleti meg-
gondolás eredménye volt. Azóta egy-
re szélesebbek a vásznak, igyekezve 
olyan vizuális élményt nyújtani a 
nézőnek, amiért érdemes moziba 
mennie. 

MI T Ö R T É N I K A F I L M M E L 
A K É P E R N Y Ő N 

Mindez film és televízió kölcsön-
hatására vonatkozik. Ez a két foga-
lom azonban annyira nem létezik kü-
lön, annyira nem zárja ki egymást, 
hogy az egyes televízió társaságok 
most már rendszeresen sugároznak 
filmeket is. Mégpedig többnyire sike-
res régi filmeket, melyeket viszony-
lag olcsón lehet megszerezni és mozi-
ban már nemigen vetítik őket. Itt 
tapasztalható egy igen érdekes je-
lenség, amiről a moziba is járó tévé-
nézők egyre gyakrabban beszélnek. 
Kétségtelen ugyanis, hogy egy adott 



film más hatást kelt, más élményt 
nyújt a moziban, mint a képernyőn. 
Ez a jelenség semmi esetre sem ma-
gyarázható a képméret különbözősé-
gével, bár tagadhatatlan, hogy ennek 
is van némi szerepe. Az inkább tég-
lalap alakú filmvászonra komponált 
képek ugyanis a kissé kerekített koc-
ka alakú képernyőn másként mutat-
nak. 

De nem ez a lényeg. Hanem va-
lami más, és mindjárt sietek megje-
gyezni, hogy még a magam számára 
sem tisztáztam megnyugtatóan, hogy 
pontosan mi is. Annyi bizonyos, hogy 
a film eleve megkomponált ritmusá-
nak nagy szerepe van e különböző-
ségben. Szerepe van továbbá annak 
a nagyon fontos körülménynek, hogy 
az elsötétített moziban a néző inti-
mebb és szuggesztívebb kapcsolatba 
kerül a vásznon pergő filmmel, mint 
az otthoni környezetben nézett tele-
víziós kép-élménnyel. Moziban az 
emberek nem társalognak egymás-
sal, nem cserélik ki egymással néze-
teiket, nem változtatnak helyet, nem 
étkezhetnek közben, figyelmük nem 
oszolhat meg a film és a mindennapi 
élet' egyéb jelenségei között. 

A figyelem tehát a televízióban 
pergő film esetében sokkal inkább 
megoszlik, mint a moziban. Ezért 
érvényesül fokozottabban a vetített 
film időbelisége. Néhány sorral előbb 
már utaltam a „hosszú dialógus" ki-
fejezésre: a tévé-ihletésű filmek dia-
lógusai hosszabbak, de ugyanúgy ké-
pei és képsorai is hosszabbak, mint a 
filmek képei és képsorai. 

J Á T É K A J A T É K K A L 

Próbáljuk meg a következő játé-
kot vagy kísérletet: tereljük el fi-
gyelmünket adott időre, mondjuk 
két percre egy tévé-játékról, közve-
títésről vagy más tévé-műsorról, 
majd tegyük ugyanezt egy televízió-
ban vetített filmmel kapcsolatban. 
Ha egy film nézését két percre abba-

hagyjuk és egyáltalán nem figye-
lünk, különösen, ha az húsz-harminc 
éve készült, nemcsak hangulatából 
esünk ki jobban, hanem az informá-
ciókat sem kapjuk meg a cselek-
mény megértéséhez. Ha viszont egy 
tévé-játékot vagy még inkább szín-
darabközvetítést nem figyelünk 
ugyanennyi ideig, mondjuk két per-
cig, sem a művészi élményből nem 
zökkenünk ki annyira, sem az infor-
mációk nem fognak nagyon hiá-
nyozni. 

Ennek alighanem az az oka, hogy 
a filmek és különösen a régi filmek, 
számítva a néző koncentrált figyel-
mére, feszesebben vannak kompo-
nálva és az időbeliség némelyikük-
nél valósággal zenei ritmusú és lük-
tetésű. A klasszikus montázs elve 
alapján alkotó művészek gyakran 
húsz-harminc másodpercen belül is 
fontos információkat közöltek, és 
egyes képek néha még ennél is rö-
videbb időn belül ritmikusan válta-
koztak. Ez a vágástechnika moder-
nebb filmekben részben a technoló-
gia tökéletesedése folytán, már la-
zult, de a különbség még mindig 
érzékelhető. Az Ifjúsági Filmklub 
műsorainak előkészítése közben fi-
gyeltem meg, hogy egy-egy példa 
vagy illusztráció kedvéért kiválasz-
tott negyven-ötven másodperces 
filmrészletet milyen alaposan kellett 
előkészíteni, hogy a nézőben a kívánt 
hatást elérje. Kétségtelennek tűnik, 
hogy a televízió-játékok és műsorok 
ritmusa más mint a filmeké. Azok 
időbelisége másképpen alakul. 

T É R B E L I S É G É R Z É K E L E S E 
F I L M E N É S T E L E V Í Z I Ó N 

Nemcsak az időbeliség, hanem a 
térbeliség élménye is más képernyőn. 
Filmek rendkívül plasztikusan tud-
nak térbelileg tagolni az adott téren 
belül néha egyenest képzőművészeti 



jellegű kompozíciós szabályokat 
érvényesítve (Eizenstein). Számos ki-
tűnő rendező az előtérben fontos cse-
lekvést végrehajtó alakok mögött a 
közép- és háttérben, igen jól érzé-
kelhető módon, másfajta cselekvést 
bonyolít, gyakran ellentétes ritmus-
ban, és így ellentétes töltéssel (Fel-
lini). Ha ilyen filmet a televízióban 
bemutatnak, ez a hatás teljesen el-
vész, és már a második sík alakjai 
szinte csak foltoknak látszanak. De 
még az egyetlen síkban, csak előtérre 
komponált cselekvés is más hatású 
a televízióban. Még akkor is, ha a 
tévé-kamerák egy vitát közvetítenek, 
ráadásul nem is egy, hanem néha 
három vagy négy kamera. A közvetí-
tett esemény térbeli hatása a néző 
számára bonyolult és nem is egyér-
telmű. Figyeljék meg például, hogy 
egy Ki mit tud adás helyszínének 
térbeliségét milyen rendkívül nehéz 
érzékelni és elképzelni. A legjobb 
tévérendezők ezt a sajátosságot tuda-
tosan vagy ösztönösen felismerték, 
és ennek megfelelően komponálnak. 

A Z O T T H O N N É Z E T T M E C C S 
V A R Á Z S A 

Viszont ennek a sajátos fogyaté-
kosságnak vagy különbözőségnek 
van egy nagy előnye a filmhez ké-
pest. És ez a térbeli jelenlét fokozot-
tabb érzése. Igaz ugyan, hogy a teret 
nem lehet úgy megkomponálni, mint 
filmen, ezzel szemben viszont a néző 
televízióban látottak esetén nagyobb 
mértékben érzi magát jelen a térben, 
különösen, ha közvetítésről van szó. 
Ez a magyarázata, hogy sok futball-
rajongó szívesebben nézi egy meccs 
közvetítését otthon, vagy sok hang-
versenyrajongó szívesebben néz meg 
otthonról egy hangversenyközvetí-
tést. Igaz ugyan, hogy a hangulati 
élmény, az időbeli jelenvalóság ér-
zése a helyszínen nagyobb, de a tér-

beli jelenvalóság, a képernyő előtt 
ülve egyenesen varázslatos: a labdát, 
a karmestert, az egyes hangszereket, 
az egyes játékosok hihetetlen térbeli 
közelségben érzékelhetjük. Ez a je-
lenség nem azonos az egyidejűség 
örömével, hogy tudniillik, én most 
látom azt, ami a világ vagy az or-
szág másik részén ugyanakkor törté-
nik, hiszen térbeliség érzése egy kép-
vagy magnószalagra rögzített közve-
títés megismétlésekor ugyanaz ma-
rad. 

A Z I S M É T L É S L E H E T Ő S É G E 

A televízión minden ismételhető. 
Nemcsak a sikeresen berúgott gól, 
amit néhány másodperc múlva újra 
láthat az esetleg figyelmetlen néző, 
hanem egy tanulmányozásra érdemes 
színpadi vagy filmrészlet is. Ezt a 
lehetőséget sportközvetítéseken kívül 
még nemigen használta ki a televí-
zió, pedig az esztétikai nevelés szem-
pontjából is fontos. És itt kapcsolód-
hatunk megint a filmhez. Sehol sem 
lehet olyan hatásosan filmesztétikát 
tanítani, a nézőt a filmnézés művé-
szetébe beavatni, mint a filmmel ál-
lítólag annyira konkurrens televízió-
ban. Bármilyen részlet bármikor is-
mételhető, különböző szempontok 
szerint magyarázható, tanulmányoz-
ható. De ugyanezt mondhatjuk iro-
dalmi, képzőművészeti, vagy akár 
természettudományos adásról is. Eb-
ből a szempontból az idő, mint egy 
műalkotás anyaga, hatásosabban al-
kalmazható, mint akár a film eseté-
ben. 

* 

Lehetséges, hogy ezek a tűnődé-
sek és megfigyelések vitathatók. De 
annyi kétségtelen, hogy a televízió 
valóban sok vitát, cikket és tanul-
mányt megérdemel. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 



ÚJ IRÁNYZAT Á JAPÁN FILMBEN 
Paradoxnak hat, hogy 

amikor Európa és ezzel 
együtt az addig „ismert 
filmvilág" felfedezte Ja-
pánt, akkor a csendes-
óceáni szigetország már 
a világ legnagyobb 
filmgyártásával rendel-
kezett Kurosawa re-
mekműve, a Rashomon 
1951-ben nyerte el a ve-
lencei fesztiválon a 
nagydíjat az Arany-
oroszlánt. Ebben az esz-
tendőben Japánban 215 
játékfilmet gyártottak, 

közel kétszer annyit, 
mint az Egyesült Álla-
mokban. 

A felfedezést — amint 
az ilyenkor történni szo-
kott — követte a japán 
film divatja, az a fél 
évtized, amelyet Euró-
pában „Japán aranykor-
szak"-ának neveznek. 
1952-ben a Rashomon 
New Yorkban elnyerte 
a legjobb külföldi film-
nek járó Oscar-díjat. 
Ugyanebben az eszten-
dőben Velencében Mizo-

Umejí Inoue: Az erösebb nem 

guchi (aki ekkorra már 
200 filmet készített) az 
O Haru életé-ve 1 Ezüst-
oroszlánt nyert. 1953-
ban ugyanezt a kitünte-
tést érdemli ki Kurosa-
wa a Hét szamuráj-jal, 
1954-ben pedig Kinugasa 
kapja meg a Cannes-i 
nagydíjat a Pokol ka-
puja című művéért. 
Hosszan folytathatnánk 
még a sort. Összefoglal-
va elég talán annyit 
megjegyezni, hogy a vi-
lág egyszeriben megis-
merkedett egy előtte ad-
dig teljesen rejtett 
kinccsel, a japán film-
művészettel és a legna-
gyobb mesterek, Kuro-
sawa, Mizoguchi, Ki-
nugasa mellett bevonul-
tak a filmlexikonokba 
mások is: Ozu, Koba-
yashi, Yamamoto, Itchi-
kawa, Naruse stb. 

Ami az aranykorszak 
után következett, az első 
pillantásra nem tűnik 

„szabályszerűdnek. 
Mint ismeretes, Európá-
ban az olasz neorealiz-
mus, a francia Nouvel-
le Vague, az angol „free-
cinéma" legterméke-
nyebb művészi eszten-
deit a gazdasági kiakná-
zás, a „realizálódás" 
korszaka követte. A mű-
vészet háttérbe szorult 
a kommerciális szem-
pontok mögött. Az üz-
letemberek többé-kevés-
bé ízléses formában 
gyártották sorozatban 
az úttörők által kitapo-
sott ösvényeken, azok 
nevét és tekintélyét ki-
használva, a jól fizető 
filmeket. Ezzel szemben 
Japánból 1955 óta eljut 

Hideaki Nitani és Kurino 
Asaoka az Asiapol Titkos 

Szolgáiat-ban 



ugyan olykor-olykor 
egy-egy érdekes, jó al-
kotás a világ más tájai-
ra. Ez azonban csak 
ritka kivétel. Mintha öt 
évi konjunktúra után 
elapadt volna a japán 
film. S a bemutatott 
művek csökkenésével le-
lohadt a japán filmmű-
vészet iránt tanúsított 
érdeklődés is. 

Mindez pusztán opti-
kai csalódás. Csak na-
gyon messziről tűnik 
úgy, mintha Japánban 
nem érvényesültek vol-
na a film fejlődésének 
ugyanazok a törvény-
szerűségei, amelyeket 
Európában észleltünk. 
Sőt, az adatok tanúsága 
szerint itt fokozottan 
hatottak. Nincs a világ-
nak még olyan film-
gyártása, amelynek gör-
béje olyan meredek 
emelkedést mutatna, 
mint a japáné. Közvet-
len a háború befejezése 
után, 1946-ban 69 játék-
filmet gyártottak Ja-
pánban, az 50-es évek 
elején ez a szám 200 
fölé emelkedett, 1955-
ben meghaladta a 400-
at, és 1961-ben elérte 
korunk filmgyártásának 
világrekordját: egy esz-
tendő alatt 535 játékfil-
met gyártottak. A pro-
ducerek 100%-os ha-
szonra kalkuláltak. Egy 
játékfilmnek állagban 
egyhónapi forgalmazás 
alatt be kellett hoznia 
előállításának költségeit. 
Ehhez azonban azt is 
tudnunk kell, hogy eb-
ben a csúcsesztendőben 
Japánban havi átlagban 
25 millió nézője volt a 
moziknak. Bármilyen 
különösen hangozzék is, 
ez a fantasztikus kon-
junktúra nagy szerepet 
játszott abban, hogy a 
japán film rövid fél év-
tizedes tündöklés után, 

Ikehiro: A csapdához veze-
tő út 

lényegében új ra letűnt 
a világ látóhatáráról. A 
producereket ugyanis 
semmi sem ösztönözte 
exportra, külföldi pia-
cok meghódítására. A 
belső piac a legcsábí-
tóbb profit-lehetőségek-
kel mindent felszívott. 

Ezekben az eszten-
dőkben erősödött meg az 
öt nagy tröszt — a Toho, 
Sochiku, Daiei. Mikkat-
su, Toei — amelyek mai 
napig uralják a gyár-
tást, a forgalmazást és a 
mozi-hálózatot. A trösz-
tök annyira tökéletesí-
tették egymás között a 

„munkamegosztást", 
hogy még műfajilag is 
felosztották egymás kö-
zött a területeket. így 
például a Nikkatsu kri-
mikre, a Toei történelmi 
filmekre, a Sochiku 
szentimentális, romanti-
kus művekre, a Daiei 
musical-okra és szexy 
filmekre, a Toho mora-
lizáló szándékú, peda-
gógiai célzatú filmekre 
és a science fiction-re 
specializálta magát E 
hatalmas tröszt összefo-
gás mellett nem sok le-
hetősége maradt az ön-
álló, egyéni kezdemé-
nyezéseknek. Ritka ki-
vételnek számít Kaneto 

• i V M L L J M i 
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Yoko Naíto és Kazuo Fu-
nakl az O, Hold, én lovacs-
kám! című Matsuyama 

filmben 

Shindo, aki a nálunk is 
oly nagy elismeréssel 
vetített Kopár sziget-et 
alkotta, de e kísérlete 
után le kellett monda-
nia arról, hogy saját fel-
fogásában gyártson mű-
vészi igényű filmeket. 
Ezt a luxust még Kuro-

Yoko Naíto és Kazuo Fu-
nakl az 0 , Hold, én lovacs-
kám! című Matsuyama 

filmben 



A nővérek és én egyik jelenete 

sawa sem engedhette 
meg magának. Ö is be-
lebukott az „önállósko-
dásba" és végül is visz-
sza kellett térnie a To-
ho gyár védőszárnyai 
alá. 

Az élet azonban végül 
Japánban is erőisebbnek 
bizonyult a trösztök ha-
talmánál. Az ú j meg-
születését itt is erőtel-
jesen elősegítette a tv, 
mint műfaj és az általa 
előidézett konkurrencia. 
A televízió rohamos el-
terjedése Japánban az 

50-es évek végén a 60-as 
évek elején kezdődik és 
a filmre gyakorolt ne-
gatív hatása frappánsan 
mutatkozik. Az 196l-es 
535 játékfilmmel szem-
ben, 1962-ben már 
„csak" 375-öt készíte-
nek. Ezzel ugyan Japán 
még mindig az első he-
lyen áll a világ filmter-
melésében, otthoni vi-
szonylatban azonban a 
visszaesés rendkívüli 
méretű, egy év alatt 

Kanelo Shindo: Libidó 



Noboru Nakamura : Chieko arcképe 

egyharmadával csök-
kent a termelés. Azóta a 
japán filmgyártás évi 
átlagban 400 játékfilmet 
készít. Ennyi az 1967-es 
termés is. A műfaji 
megoszlás a gyártott fil-
mek számától függetle-
nül nagyjából azonos 

marad. A filmek egy-
harmada az ősi japán 
kabuki színház temati-
káját örökíti meg — 
szamuráj történetek, me-
sék, ősi legendák, kalan-
dos rablótörténetek — ez 
az ún. jidai gekki: ennek 
alkotásai hatottak az új-



Toshiro Mifune és Yoko Tsukasa — Kabayashi Lázadás 
című filmjében 

donság erejével és arat-
tak annak idején olyan 
kirobbanó sikert Japá-
non kívül. A másik mű-
faj, a gendai gekki, az 
ún. „modern film", amely 
jelenkori történeteket 
dolgoz fel, teljesen euró-
pai minták alapján, tgy 
alakult ki elsősorban 
amerikai hatásra a ja-
pán vígjáték, kaland-
film, krími, szexy, stb. 
filmgyártás. Mindebből 
csak egy hiányzott: a 
valóban japán jelenkori 
filmművészet. Élénken 
érzékelteti ezt a helyze-
tet Kurosawa keserű 
szájízű vallomása, 
amely a velencei Arany-
oroszlán átvétele után 
hangzott el: „Büszke 
vagyok a japán film-
művészetet ért kitünte-
tésre, de büszkeségem 
még nagyobb lenne, ha 
ezt az elismerést olyan 
jellegű alkotásra kap-
hattuk volna, amilyen 
például De Sica Bicikli-
tolvajok című filmje." 

Nemcsak Európában, 
hanem magában a szi-
getországban is szinte 
teljesen ismeretlen fia-
talemberek indították 

meg az ú j japán film-
irányzatot: a dokument-
film készítők. Alkotá-
saik műfajilag talán 
leginkább a cinéma vé-
rité-hez hasonlíthatók. 
Húsz-harminc perces 
kisfilmjeik hazájuk 
tényleges problémáival, 
társadalmi, morális kér-
déseivel, évszázadok óta 
érinthetetlen tabukkal 
foglalkoznak: a család, 
a fiatal nemzedék prob-
lémái, a dolgozók mun-
kakörülményei, a kül-
városok népének élete, 
a nemek viszonya stb. 
Közülük kettővel, és 
alighanem e nemzedék 
két legjelentősebb alko-
tójával, Fumio Kamei-
vel és Susumu Hanival 
Európa is megismerke-
dett 1966-ban Firenzé-
ben a Népek Filmfeszti-
válján. Körülöttük ala-
kult ki az a független 
iskola, amelynek tagjai 
szerény eszközökkel, 
rendkívül alacsony költ-
séggel, önállóan készí-
tik műveiket. 

Vessünk a fentiek is-
meretében egy pillan-
tást az 1967-es japán 
filmtermésre. A nagy 

filmgyárak produkciói-
ban ismert, tekintélyes 
nevekkel találkozunk. A 
hagyományos történel-
mi filmekben Kobayashi 
készített Lázadás címen 
középkori történetet, 

amelynek főszereplője 
Yoko Tsukasa, aki el-
nyerte az 1967 legjobb 
japán színésznője címét 
ezzel az alakítással. 
Ugyanebben a műfaj -
ban készült Yamamoto 
Vak harcos-u és Ikehiro 
rendezésében a Csapdá-
hoz vezető nyom. Mai 
témát dolgozott fel 
pszichoanalitikus, elem-
ző művében, a Libidó-
ban Kaneto Shindo. 
Ugyancsak mai témájú 
Toyoda által rendezett 
örökkön örökké című 
szerelmi dráma is. A 
hozzánk érkezett német, 
angol és francia kriti-
kák alapján azonban az 
1967-es termés szenzá-
ciójának a fentebb em-
lített Susumi Hani első 
játékfilmje, az Első sze-
relem ígérkezik. A fia-
tal rendező merészen és 
keményen bírálja azo-
kat a társadalmi előíté-
leteket, évszázados kö-
töttségeket, amelyek két 
japán fiatal boldogulása 
útjában állnak. Nem 
amerikai vagy európai 
filmek cselekményéből 
meríti története kon-
fliktusát, hanem a ja-
pán életből. Az eddig 
áthatolhatatlannak hitt 
japán otthon falai mögé 
tekint be. Filmjének fo-
gadtatása azt a reményt 
kelti, hogy sikere nyo-
mán a japán film újból 
túllép hazája határán, s 
ezúttal nem a múlt kul-
túrájának megelevení-
tésével, hanem a mai 
élet problémáinak bá-
tor, művészi ábrázolá-
sával hódítja meg a vi-
lágot. 



S Z E M J O N FREILIH: 

NAPJAINK HŐSE 
Juli j Rajzman Kortársad című 

filmjének nézőit a film főszereplői-
nek eszmei vitái izgatják fel, az 
egész filmet végigkísérő éles viták. 
A legerőteljesebb jelenetek — pub-
licisztikusak. A nagy hazafi óta nem 
láttunk ennyire erőiteljesen publi-
cisztikus beállítottságú filmet. Ele-
gendő, ha megemlítjük, hogy a film 
csúcspontja a minisztertanács ülése: 
ezen dől el a hős sorsa. A cselek-
mény további kulminációs pontjai 
azok a viták, amelyeket a hős fiával, 
volt feleségével és tudós barátjával 
folytat. Még nem is olyan régen 
egyes kritikusok kijelentették, hogy 
többé nem lehet elviselni a vásznon 
a gyűléseket és az aktuális kérdé-
sekről folytatott vitákat. Igaz, ők 
másról beszéltek, arról, hogy elég 
volt már azokból a filmekből, ame-
lyekben unalmas értekezletek van-
nak, amelyekben a hősök régóta 
tisztázott kérdésekről vitatkoztak, és 
emellett a vita eredménye semmifé-
le hatással sem volt sorsukra. A 
Kortársad azért is annyira érdekes, 
mert a szereplők egymással folyta-
tott vitái valóságos csaták, az ellen-
felek nem játszanak „egymás alá", 
az emberek sorsa szemünk láttára 
bontakozik ki. illetve vesz tragikus 
fordulatot. 

A film konfliktusa már a film ele-
jén élesen exponálódik: Vaszilij Gu-
banov Moszkvába utazik, és követe-
li, hogy állítsák le annak a kombi-
nátnak építkezését, amely pedig az 
ő tervei szerint folyik, mert meggyő-
ződött arról, hogy a kombinát az 
építkezés befejezésének időpontjá-
ban már nem lesz kifizetődő. Ezért 
ő maga javasolja, hogy hagyják fél-
be az építkezést és építsenek olaj-
kombinátot. A téma csupán ürügyül 
szolgál az erkölcsi konfliktus bemu-
tatására. Egy-egy ember jelleme 
aszerint tárul fel előttünk, hogyan 
fogadja Gubanov elképesztő javas-
latát. 

A film mintegy folytatása az író 
Gabrilovics és Rajzman előző művé-
nek, a Kommunistának. Az ú j film 

cselekménye nem kapcsolódik az 
előző filmhez, mégis eszmei rokon-
ság van közöttük. Más-más korban 
élnek, de mindketten saját koruk-
hősei. Miért nevezzük ezeket az em-
bereket hősöknek, mi a legfontosabb 
vonásuk? 

A Kortársad Gubanovja is meg 
van győződve igazáról, ő is olyan 
csatába kezd, amely az úgynevezett 
józan ész szempontjából esztelen-
ség. Ám a Kortársad nem csupán 
továbbfejleszti a Kommunista ha-
gyományait. A Kommunistában az 
osztályharc során a küzdők a bari-
kád két oldalán álltak, ellenfelüket 
jól ismerték. A Kortársadban nincs 
osztályharc, a konfliktusok egyazon 
minisztérium munkatársai között 
bontakoznak ki, egyazon párt tagjai 
között, egyazon család, apa és fia 
között. Ám a filmet ugyanaz a for-
radalmi pátosz hatja át. Feltárja ko-
ra ellentmondásainak természetét, 
és segít, hogy az élet túljuthasson 
rajtuk. 

A film legnagyobb eredménye a 
főhős, Vaszilij Gubanov alakja. Nem 
azért hős, mintha mindent tudna, 
mindent előre látna. Ellenkezőleg: 
ember és semmi emberi nem idegen 
tőle. A vita során legyőzi a minisz-
tert, tehetségesen oldja meg' az ál-
lami problémákat — ám ugyanak-
kor korlátolt nézeteket hangoztat 
abban a kérdésben, hogy elveheti-e 
fia feleségül azt az asszonyt, akinek 
gyereke van. A fiú, Mihail fino-
mabb apjánál, Éluard-t olvassa, aki-
ről apja sosem hallott — viszont az 
apának elegendő humora és öniró-
niája van ahhoz, hogy az amerikai 
újságírókkal folytatott beszélgetés 
során arra a kérdésre: „Ki a ked-
venc költője?" — azt válaszolja: 
„Éluard". Abból, ahogyan fiával be-
szélget, megértjük, hogy megszokta, 
hogy embereknek parancsoljon, hogy 
sikeres ember. És épp ebben fedez-
zük lel f igurájának ellentmondásos-
ságát. 

A film végén a hősnek szembe kell 
néznie azzal, hogy karrierje össze-



omlik, minden tisztségéről leváltják. 
Erről könnyedén beszél, olyan em-
berként, aki kész rá, hogy megvál-
jék mindentől, ami már megszokot-
tá és szükségessé vált számára. Itt 
már nem szenvedélyeivel, hanem lo-
gikájával él, és ezáltal elveszíti lé-
lektani meggyőző erejét. Egykor a 
minisztertanács megbeszélésén Gu-
banov könnyen legyőzte a berjozovi 
területi bizottság titkárát, aki az 
építkezés félbehagyása ellen felszó-
lalva látszólag teljesen humánus 
motívumokkal érvelt: többezer mun-
káscsalád érkezett az építkezésre, 
hisznek benne — mit mondhatunk 
nekik! A területi bizottság titkára az 
adott esetben idealista, mert min-
denekelőtt az akarja, hogy a töme-
gek higgyenek egy eszmében, még 
ha az hamis lenne is. Gubanov ak-
kor elvi szinten győzte le — de a film 
végén maga Gubanov is idealista, 
absztrakt. És mégiscsak hiszünk a 
hősnek, elhisszük amit mond, még 
ha lélektanilag nem is vagyunk kel-
lőképpen felkészítve — mert végső 
soron igazat mond. A szerzők itt 
publicistákká válnak, hősük pedig 
szócsövükké, ő mondja el alkotóinak 
gondolatait. 

Rajzman filmje polifónikus, hősei 
különböző „szólamokat" játszanak 
— de ezek a szólamok ugyanazon fő 
téma variácói. Rajzman finom 
pszichológus módjára még az epi-
zódszereplőkben is feltár valami 
megismételhetetlent, csodálatosan 
életszerűt Jellemző, hogy a filmben 
az amerikai újságírókat a Moszkvá-
ban élő amerikai újságírók egy cso-
portja játssza. És úgy érezzük, hogy 
a minisztereket miniszterek játsszák 
és a gyári munkáslányokat — gyári 
munkáslányok. Az utca a drámai 
cselekmény színhelyévé válik. 

Gubanov mellett a film legfonto-
sabb figurája: harcostársa, Nyitocs-
kin. Nyitocskin is mindenben ezt az 
elvet követi: szenvedélyesen élni. 
Természetes ember, nem fél attól, 
hogy nevetségessé válik. Első megje-
lenésétől kezdve rokonszenvező ne-
vetést vált ki, gyakorlatiatlansága 

emberi, naivitásán-pedig leméretik a 
szokványos kapcsolatok és dolgok 
fonáksága. Olykor ő áll az előtérben 
és már-már irányítja a cselekményt 
— de ha ez valóban így történne, a 
film tragikomédiává válna. 

Fontos szerepet tölt be a filmben 
Jelizaveta Kondratyevna, Gubanov 
volt felesége is, akinek ábrázolásá-
val Rajzman ismét bebizonyította, 
mennyire finoman érzékeli az asszo-
nyi természetet. Kondratyevna is 
szenvedélyesen él. De míg a szenve-
dély Nyitoeskint szabaddá teszi, Je-
lizavetát — fia iránt érzett önző sze-
retete — boldogtalanságba sodorja. 
Magányossága együttérzésünket vált-
ja ki, de nevetségessé válik, amikor 
azt követeli, hogy a komszomolisták 
válasszák el fiát „a véletlenül út já-
ba akadt nőtől". Megmosolyogjuk 
akkor is, amikor kiöltözködik, hogy 
ismét megtetsszék Gubanovnak, és 
végső vereséget szenvedve távozik. 
De érzékenyen felfigyelünk szavai-
ra, amikor sajnálja, hogy elmúlt az 
az idő, amikor az emberek féltek és 
a társadalom határozottan avatko-
zott az ember magánügyeibe. 

A személyes és történelmi, az 
egyének és társadalom mozgása ösz-
szefonódik ebben a filmben. A leg-
kisebb esemény is a főkonfliktus 
megoldását, a hős sorsának alakulá-
sát készíti elő, ugyanakkor kora bo-
nyolult vonásait tükrözi. Rajzman 
epikus. De prózája szinte már bele-
olvad a drámába. Üj fi lmje olyan 
drámai motívumhoz nyúl, amely az 
életben még rejtetten van jelen, és 
úgy tárja fel, hogy eközben nem al-
kalmaz szokványos drámai konst-
rukciókat. Ezt különösen a befeje-
zésnél érezzük, amely szerencsésen 
kerüli el a standard-drámai megol-
dást. Gubanov tói sorsának végső el-
döntése előtt búcsúzunk, de bármi 
történjék is vele ezután, egy olyan 
embert ismertünk meg benne, aki 
nem csupán kritikusan méri fel 
helyzetét, de el is határozza, hogy 
megváltoztatja azt. 

Fordította: BAKCSI GYÖRGY 



Az E l t á v o z o t t nap u t á n 
B E S Z É L G E T É S M É S Z Á R O S M Á R T Á V A L 

Az első rendező-nő a magyar já-
tékfilmgyártásban. Ez a sajátos sze-
rep talán már önmagában is érde-
kessé tenné személyét. S mert rá-
adásul nagyon figyelemre méltó — 
a kritikák többsége szerint: jelentős 
—, friss és ú j hangú filmmel debü-
tált, ez mindenképpen alkalom arra, 
hogy alaposabban is megismerked-
jünk Mészáros Mártával, művészi 
elképzeléseivel, vágyaival és törek-
véseivel. 

Életrajzából talán csak annyit 
fontos tudni, hogy a tragikus sorsú, 
kiváló szobrászművész, Mészáros 
László lánya. Tizenkét év alatt több 
mint egy tucat rövidfilmet forga-
tott. És még egy — aligha kikerül-
hető — életrajzi adat: férje, Jancsó 
Miklós filmrendező. 

— A kritikák dokumentumfilmes 
múltját emlegetik, mint az Eltávo-
zott nap sikerének egyik forrását. Mi 
erről a véleménye? 

— Kissé meglep, hogy a kritikák 
sikeres dokumentumfilmes múltam-
ra hivatkoznak, mert dokumentum-
filmjeimet a szakma és a kritika ál-
talában nem nagyon szerette. Akadt 
néhány kedvezőbben fogadott kisfil-

mem, de rövidfilmesként majdnem 
mindig az éppen aktuális divat ellen 
dolgoztam, ezért filmjeimre nem 
igen figyelt oda senki. Noha mindig 
nagy játékfilmesnek készültem, á rö-
vidfilmet nem ugródeszkának, ha-
nem gyakorló-iskolának tekintettem 
és nagyon szerettem. Akkoriban 
szinte kizárólag a cinéma vérité di-
vatozott a rövidfilmgyártásban, s 
nekem az utolsó 3—4 évben annyira 
nem volt sikerem, hogy végül ki is 
tettek a dokumentumfilmstúdióból. 
Ha akkor Nemeskürty István nem 
vesz oda stúdió-csoportjába, talán 
nincs is helyem a filmgyártásban . . . 
Néha elkeseredtem kisfilmjeim fo-
gadtatása miatt, Jancsó mindig azzal 
vígasztalt: ha egyszer sikerül egy jó 
játékfilmet csinálnod, majd utólag 
dicsérni fogják a kisfilmjeidet is. 
Vele ugyanez történt: Az idő kere-
két annak idején már az előzsűri ki-
selejtezte a miskolci szemléről. 

— Vagyishát nem volt elismerés-
től övezett rövidfilmes pályafutá-
som, bár amit a szakmából tudok, 
az ott tanultam meg. Leginkább 
Deák Istvánnak, a népszerű-tudo-
mányos stúdió vezetőjének jóvoltá-
ból, aki mindig bízott bennem, s ú j 

Kovács Kati, Horváth Teri és Szirtes Ádám az Eltávozott nap egyik jelenetében 



meg ú j lehetőségeket adott Talán 
most már elmondhatom, mennyire 
egészségtelen dolog — ami néhány 
éve a kisfilmgyártást jellemezte —, 
ha egyetlen divatos stílust vagy mo-
dort kizárólagosnak kiáltanak ki. Jó 
lenne végérvényesen megszabadulni 
a kizárólagos stílus-divatok, az 
„ügyeletes zsenik" gyerekbetegségé-
től, s olyan egészséges légkörben dol-
gozni — amilyen a játékfilmben már 
kezd kialakulni —, ahol az ember 
éppúgy tud örülni a Fábri, Szabó, 
Gaál, Kósa vagy Sára sikerének, 
avagy Kovács, Zolnay vagy Jancsó 
jó filmjének — mint a saját sikeré-
nek. 

— Pályakezdését és eddigi pálya-
futását tehát nem tar t ja valami 
könnyűnek illetve sikeresnek . . . 

— A legbalszerencsésebb korosz-
tályhoz tartozom: a mi elindulásunk 
volt a legnehezebb. Ez az a generáció, 
amelynek tagjai a Makk—Kovács— 
Jancsó-féle korosztály után, s a Gaál 
—Szabóéké előtt, 1957—58 táján lép-
tek a pályára, s talán akkoriban volt 
a legnehezebb elkezdeni. Nagyjából 
ide tartozik például Zolnay is; a mi 
pályakezdésünk problémáira tulaj-
donképpen a fiatalabbak, a Szabó— 
Gaál-korosztály sikerei hozták meg a 
megoldást. 

— Hogyan született az Eltávozott 
nap ötlete, forgatókönyve? 

— Kisfilmet terveztem a szövő-
gyári lányokról, sokat kijártam a 
gyárba, ott találkoztam azzal a 
lánnyal, akinek történetét megír-
tam. Hanák Katalin szociológus írt 
egy könyvet a szövőnőkről, az alap-
story egyébként abban is benne van. 
Megfogott ennek a lánynak a külö-
nös intellektualizmusa, keménysége, 
szinte férfias belső tartása; másfelől 
régóta izgatott a szülők—gyermekek 
közötti kapcsolat pszichológiája. Er-
ről írtam a forgatókönyvet. 

— Néhány kritika egy ú j típusú 
morál körvonalait véli felfedezni 
f i lmjében . . . 

— Kissé meglepnek ezek a meg-
állapítások, mert ilyen módon, aho-
gyan a kritikák kifejtik, nem foglal-
koztatott egy „új morál" kérdése, no-
ha öntudatlanul biztosan bennem 

volt ez a gondolatkör is, ha ennyire 
kirajzolódik a filmen. Engem lénye-
gében az izgatott, hogy ez a lány va-
laki, egyéniség, aki sose fog önma-
gával terhelni senkit, mert önálló, 
felnőtt, s mindenekelőtt önmagá-
hoz őszinte. Ez a felnőtt, önmagát 
kereső ember-típus egyébként jelen 
van a világ filmművészetében, s a 
magyar filmben is: gondolok például 
a Sodrásban, vagy a Hogy szaladnak 
a fák főhőseire. Ezek a filmek lénye-
gében ugyanarról szólnak, mint az 
Eltávozott nap, legfeljebb nem a nő, 
hanem a férfi szemszögéből. 

— Néhány kritika kifogásolta 
fi lmje lassú t empójá t . . . Mi erről a 
véleménye? 

— A ritmus-probléma a stílus és 
a dramaturgia függvénye. Nagyon 
nagy író és kivételesen nagy alap-
szituáció kell ahhoz, hogy a hagyo-
mányos módon előadott, drámai 
konfliktus mainak hasson. Minthogy 
filmem alaptörténete a világ legsab-
lonosabb témája, s minthogy a nagy 
írónak is híjával voltam, megpró-
báltam a sablonos storyt újszerűen 
ábrázolni. Ez az egyik ok. A másik, 
hogy napjaink konfliktusai nagyon 
ritkán érhetők tetten drámaian ki-
élezett formában. Az Eltávozott nap 
történetében nem lehetnek nyílt, 
nagy összeütközések, mert ebben az 
esetben vagy a lánynak kell megöl-
nie az anyját, vagy az anyának a 
lányát Ilyesmi ritkán történik — 
csak félnek egymástól, és idegenek 
egymás számára. Ennek a lánynak 
a története addig t a r t amíg eljut 
élete első határozott cselekedetéig; 
kezdi megtalálni a maga egyénisé-
gét. S szerintem egy mai nő csak 
akkor valaki, ha van egyénisége. Ki-
bontakoztathatja ezt jó családanya-
ként, jó háziasszonyként, jó titkár-
nőként, vagy bái-milyen foglalkozást 
űzve — a lényeg, hogy sajá t egyéni-
ségét előbb önmagában tisztázza, s 
csak aztán válasszon párt, aztán pró-
bálja megtalálni egy másik ember-
rel való együttélés módjait. 

— Amit elmondott, abból szinte 
egész ars poetica körvonalai bonta-
koztak k i . . . Első női játékfilmren-



Pálos Zsuzsa és Kovács Kati 

dezőnk speciális programjának is 
fölfoghatjuk? 

— Világszerte nagyon kevés nő 
csinál nagyjátékfilmet, mert a film-
rendezés tényleg „férfias" szakma: 
rendkívüli fizikai és szellemi kon-
centrációt igényel a harminc forga-
tási nap, s nem könnyű művészileg 
és gondolatilag összetartani, irányí-
tani egy stábot — a színészektől a 
technikusokig. De azért akad női 
rendező a világban, aki talán nem-
csak nekem imponál, mindenek 
előtt Ágnes Varda, Larissza Sepity-
ko, meg Vera Chytilova. A magyar 
filmgyártásban egyébként — Fábrit 
és Máriássyt kivéve — szinte egyet-
len rendező sem formált igazán jó 
női alakokat Ügy gondolom, nagyon 
sok lehetőség, elmondani való van 
még számomra. 

— Engedjen meg egy — talán ta-
pintatlan, de nehezen kikerülhető — 
kérdést: milyen szerepe volt fér jé-
nek, Jancsó Miklósnak az Eltávozott 
nap elkészülésében? 

— Aki a filmet látta, annak talán 
fölösleges mondani, hogy témában 
is, stílusban is egészen mást próbá-
lok csinálni, mint Jancsó. Ha az em-
ber egy erős egyéniség mellett él, ez 
parancsolóan kötelezi arra, hogy 
minden erejével igyekezzék megta-

lálni a saját egyéniségét. Az ő ke-
mény harcai önmagával — a maxi-
mális gondolati és kifejezésbeli tisz-
taságért — arra köteleztek, hogy ön-
magamat keressem, s meg se pró-
báljam őt utánozni, hiszen a művé-
szetben ő éppen az utánzástól vi-
szolyog a legjobban . . . Magatartá-
sa, egyénisége, következetes igényes-
sége hatott rám mindenek fölött. 
Konkrétan a munkámba Jancsó alig 
szólt bele — illetve épp annyira, 
amennyire mindegyik barátjának a 
munkájába, aki odaadja neki a for-
gatókönyvét elolvasni —: kegyetle-
nül ízekre szedte, kimutatva benne 
minden hajszálrepedést, s ugyan-
ilyen keményen elemezte — bírálta 
a felvett anyagot is. Bírálatát néha 
megfogadtam, néha nem; meg kell 
mondanom, hogy a film végső for-
máján leginkább Farkas Zoltán vá-
gónak szelektáló biztonsága hagyott 
nyomot. 

— Legközelebbi tervei? 
— Idegen kenyéren címmel írok 

forgatókönyvet, egy mai negyvenöt 
éves özvegyasszony és huszonhárom 
éves fiának, illetve a fiú szerelmé-
nek konfliktusáról. Most pedig nagy-
nagy izgalommal Pesaroba utazom: 
meghívták a fesztiválra az Eltávo-
zott napot. 

ZSUGÁN ISTVÁN 



Magyar f i lmhét Bécsben 
Vannak találkozások, amelyek ab-

ban a tényben hordozzák jelentősé-
güket, hogy egyáltalán megtörtén-
tek. Ilyen volt a május 2—9. között 
Bécsben megrendezett magyar film-
hét is, a két ország jószomszédi kap-
csolatának, kulturális közeledésének 
bizonyítéka. A filmhétnek, — mely-
nek keretében Révész György Egy 
szerelem három éjszakája, Kovács 
András Hideg napok, Fábri Zoltán 
Húsz óra, Szabó István Apa, Gaál 
István Sodrásban, Kardos Ferenc— 
Rózsa János Gyerekbetegségek és 
Rényi Tamás Sikátor című filmjét 
vetítették —, az Osztrák Filmkritiku-
sok Szövetsége volt a gazdája, s kez-
deményezésüket az Oktatásügyi Mi-
nisztérium és az „Aktion Der gute 
Film" támogatta. 

Vonattal mindössze négy óra az út 
Bécsig, a két fővárost alig háromszáz 
kilométer választja el egymástól, de 
ez a távolság szinte hihetetlenül 
megnövekedne, ha a tájékozottság 
mértékegységére próbálnánk átszá-
mítani. Magyar filmeket csak igen 
ritkán játszanak Ausztriában, s noha 
a két ország határos egymással, egy-
egy magyar filmsiker híréről még a 
szakma is csak kerülő úton, az eu-
rópai sajtóból, a nagy nemzetközi 
fesztiválokról szóló beszámolókból 
értesül. Ha egyáltalán értesül. Nem 
akarjuk egészségtelenül túlértékelni 
a magyar filmművészet jelentőségét, 
de az elmúlt években a nemzetközi 
fórumokon igazán nem szerepelt 
rosszul. Jancsó nevét jól ismerik a 
párizsi és londoni filmkörökben, s 
visszagondolhatunk Fábri Húsz órá-
jának velencei fogadtatására, Szabó 
és Kovács filmjének moszkvai, Kar-
lovy Vary-i nagydíjára, Kósa Ferenc 
Cannes-i sikerére stb. 

Így aztán nem kis meglepetéssel 
olvastuk, hogy még az osztrák kom-
munista párt lapjának, a Volksstim-
me filmkritikusának is, minden nyil-

vánvaló jószándéka ellenére, csupán 
a következő értesülései vannak film-
gyártásunkról: „A magyar filmek 
híre még alig jutott el hozzánk. Még 
a szakmai világ térképén is tulajdon-
képpen fehér folt az ország film 
szempontból. Bizonyos joggal az em-
ber inkább melodikus vagy sivár 
operettekre, síró hegedűkre és Pi-
roska példaképeire gondol. Tény az, 
hogy a magyar filmgyártás évtize-
dekig nem tudott sokat nyújtani. 
Csak a legutóbbi időkben vált tény-
legessé és célratörővé. Csak most 
sikerült filmművészeti törekvéseikre 
félig-meddig elegendő bizonyítékot 
összeszedni, hogy egy magyar film-
hét megrendezésére vállalkozhattak 
Bécsben". Persze filmművészeti tö-
rekvéseink „félig-meddig elegendő 
bizonyítékához" mondjuk egy Jan-
csó-film is hozzátartozott volna, 
Jancsó művészete nélkül nem lehet 
valamennyire is jellemző képet al-
kotni a mai magyar filmről. Dehát a 
filmhét műsorát nem idehaza állí-
tották össze. 

A magyar újságíró, aki a filmvetí-
tések megkezdése előtt napról napra 
ott üldögélt az Uránia mozi előcsar-
nokában, s mozitulajdonoshoz illő 
izgalommal számolgatta, melyik elő-
adásra hány jegyet sikerült eladni a 
pénztárban, csupán bécsi tartózkodá-
sának utolsó napjaiban, s itthon tu-
dott reális képet alkotni a filmhét 
visszhangjáról, amikor az osztrák 
sajtóban már megjelentek a magyar 
filmhétről szóló beszámolók. A bécsi 
lapok meglepően nagy számban és 
terjedelemben foglalkoztak a kultu-
rális eseménnyel, s noha a cikkek 
alaphangját általában az országunk-
ról, művészetünkről való tájékozat-
lanság határozta meg, s a beszámo-
lókban kissé túl sokszor szerepelt a 
„vasfüggöny" kifejezés, az ötvenes 
évek rosszemlékű szóhasználata, 
amellyel pedig a mai nyugati sajtó-
ban egyre ritkábban találkozhatunk, 



filmjeink fogadtatását általában ro-
konszenv és elismerés jellemezte. 

„A csütörtökön megkezdődött Ma-
gyar Filmhétnek kívánom, hogy el-
érje célját, amelyre jogosan törek-
szik: annak felismertetését tudniil-
lik, hogy Magyarországon művészi-
leg magasszintű filmeket forgatnak. 
Ez a felismerés talán oda vezethetne 
(vagy talán túl optimista vagyok?), 
hogy egyik vagy másik itt bemuta-
tott film forgalmazóra talál." — 
írja a Die Presse munkatársa. „Szabó 
és Kovács személyében Magyaror-
szág európai színvonalú filmalko-
tókra tett szert" — összegezi az Apá-
ról és a Hideg napokról szóló beszá-
molóját. S cikkét a számunkra ta-
lán kissé furcsa képzettársítással fe-
jezi be: „Ki tudja, talán mégsem 
halnak ki a magyarok a nemzetközi 
filmgyártásból. Hollywoodban ugyan 
ma már ritkán találunk egyet-egyet, 
holott azelőtt tele volt magyarokkal. 
Vannak azonban emberek, akik úgy 
vélik, hogy Hollywood hanyatlása és 
a „Species Hungarica" megfogyatko-
zása műtermeiben, összefüggésben 
vannak." 

Fritz Walden, az Arbeiter-Zeitung-
ban megjelent hosszú cikkében így 
ír: „Az ilyen rendezvények jelentő-
ségét nem szabad lebecsülni. Különö-
sen a Magyar Filmhét esetében, 
amely lebilincselő élményt nyújt a 
bécsi közönségnek." A beszámoló di-
cséri az Apa kiváló művészi színvo-
nalát és rokonszenvvel ír Szabó Ist-
ván ábrázolásmódjának „fiatal korá-
hoz egyáltalán nem illő mosolygó 
bölcsességéről". Az Egy szerelem há-
rom éjszakaját „álomsZerűen finom 
mese-musicalnak" nevezi, a Gyerek-
betegségeket" elbűvölőnek, a Hideg 
napokat" igazi realizmusáért", „gran-
diózus" rendezéséért dicséri. De így 
sorolhatnánk tovább a magyar film-
hét filmjeit méltató kritikákat, s per-
sze a kifogásokat is. 

Mivel személyes bécsi tapasztala-
taink a filmművészetünkkel kapcso-
latos tájékozatlanságról győztek meg, 
méginkább nagyra kell értékelnünk 
az osztrák filmújságírók, és elsősor-
ban Ottó Wladika a Viennalé igaz-
gatójának fáradozását a magyar fil-
mek megismertetésének érdekében. 

LÉTAY VERA 

A MISKOLCI FILMFESZTIVÁL DÍJAI 
A fesztivál nagydíját a zsűri ebben az esztendőben nem adta ki. 
Miskolc város nagydíját a zsürl a Meddig él az ember című dokumen-

tumfilmért Elek Juditnak ítélte. 
A híradó kategória díját megosztva Fehéri Tamás és Szabó László kapta. 
A dokumentum és riport kategória díjával a Vízkereszt című filmért Sára 

Sándort jutalmazták. Ebben a kategóriában díjat kapott még A torna mesterei 
című filmjéért Csöke József. 

A népszerű tudományos és ismeretterjesztő kategóriában a Fejezetek az 
emberi agyról alkotóját Somló Tamást tüntették ki. Itt díjat kapott még a 
Bocskoromon van egy szák című filmjéért Lakatos Vince. 

Az animációs filmek közül a Bizonyos jóslatok című bábfilmért Foky 
Ottót jutalmazták. 

A televíziós produkciók közül a tv-híradó díját a zsűri Bokodi Béla és 
Burza Árpád között osztotta meg. 

Az ismeretterjesztő tv-filmek díját Bokor Péter nyerte el Századunk IX. 
ctmű alkotásával, 

A tv dokumentum kategóriában Herzum Péter kapott díjat a Kik azok a 
magyar-ab-ok cimü filmért. 

A speciális rögzített tv-filmek díját a Kék fény sorozat szerkesztőjének 
Pápai Lászlónak és Kígyós Sándor rendezőnek ítélték. 

A zsűri különdíjjal fejezte ki elismerését Vietnamért végzett odaadó 
munkájáért Kis József rendezőnek. 

A Meddig él az ember című filmben végzett operatőri munkájáért díjjal 
jutalmazták Ragályi Elemért. 

A TIT különdíját a Titkok a rács mögött című filmjéért Knoll István 
kapta. 

Ebben az évben a filmkritikusok díját a Vízkereszt című filmnek ítélték. 
A Miskolci Filmfesztivál részletes értékelésére lapunk következő számá-

ban visszatérünk. 



CARLTHEODOR DREYER 
i 

1968. március 19-én meghalt Carl 
Theodor Dreyer. Halála nem váltott 
ki különösebb visszhangot. Ügy halt 
meg, ahogy élt: feltűnés nélkül. A 
látványos siker sohasem állt mellé, 
a közönség nem tartotta számon 
filmjeit, a legtöbben talán nevét sem 
ismerték, hiszen főművét, amely hí-
ressé tette a világban, negyven éve 
forgatta. 

A filmművészet egyik legmagányo-
sabb, és legegyénibb rendezője volt. 
Hetvenkilenc évet élt. 

2 
1889-ben született Dániában, fia-

tal korában sportrepülő volt, újság-
íróskodott, filmfeliratokat készített, 
más rendezők filmjeit vágta össze; 
így jutott el a rendezésig. 1918-ban 
készítette első önálló filmjét. Pályá-
jának kezdete a későbbiekhez képest 
rendkívül termékeny: nyolc év alatt 
nyolc filmet készít — élete hátralevő 
csaknem negyven éve alatt összesen 
hetet. A század első évtizedeiben a 
skandináv filmgyártás rendkívül 
népszerű, a Nordisk filmgyár rea-
lista „művészfilmjei" uralják a pia-

cot, de a húszas évek elején elsor-
vad. A tehetségek szétrajzanak, fő-
ként Amerikába. Dreyer szintén kül-
földön forgatja filmjei jó részét. 

Filmjei azonban, bárhol is készíti 
őket, egyedül alkotójuk egyéniségét 
viselik magukon. Ez az egyéniség, 
mely mindegyikre rányomja bélye-
gét, nehezen körülírható. Stílusa 
filmről filmre változik. „Soha nem 
törekedtem valamilyen stílus meg-
valósítására. Mindig a témához, a 
miliőhöz, a figurákhoz illő stílust ke-
restem" — mondja egy interjúban. 
Ugyanakkor a stílus a számára rend-
kívüli jelentőséggel bír: „Különös a 
hasonlóság egy emberi élet és egy 
életmű között, mindkettő szelleme, 
lényege a stílusban fejeződik ki. Az 
alkotó a stílus által összefogja a mű 
különböző elemeit, és arra készteti 
a közönséget, hogy a jelenségeket 
ugyanúgy lássa, mint ő." 

Már első filmjében jelentkezik rea-
lizmushoz való vonzódása. Dreyer 
realizmusa nem egyszerűen a kör-
nyezet, a figurák aprólékos leírását 
jelenti — filmjei távol állnak a na-
turalizmustól vagy kisrealizmustól — 
hanem egy-egy arc, egy-egy gesztus 
igazságát. Első fi lmje szereplői „ci-
vilek", vagyis nem színészek, ami 
nagy merészség abban a korban. 
Többre becsüli az arc által kifejezett 
jellemet a színészi játéknál. „Engem 
mindenféle technikánál jobban érde-
kel szereplőim érzelmeinek reprodu-
kálása, közvetítése. A leghívebben 
visszaadni lehetőleg a legőszintébb 
érzelmeket." 

3 
Dreyer főművében, a Jean d'Arc-

ban jut el legtovább a dráma arcok-
kal való kifejezésében. Itt sem szí-
nészeket alkalmaz (többek között An-
tonin Artaud is szerepel a filmben); 
az inkvizítorok „arcukon viselik jel-
lemüket", ezeknek az arcoknak a 
közelije váltakozik a főszereplő 
Falconetti arcával — amely egyszer-
re fejez ki hitet és szenvedést. A 

Carl Theodor Dreyer 



Johannes Neyer, Matliilde Nielsen és 
Astrid Holm A ház ura című filmben 

(1925) 

színésznőt Dreyer egy párizsi bulvár-
színházban fedezte fel, és élve az ak-
kor feltalált panchromatikus film 
előnyeivel, minden maszk és festés 
nélkül állította a felvevőgép elé. 
Szinte legendás a forgatásnak az a 
pillanata, amikor Falconetti eredeti 
haját vágják le, nyírják kopaszra. 
Egy későbbi összehasonlítás szerint 
Garbó híres Marguerite Gauthier 
alakítása színészi bravúr, Falconetti 
Johannája a belső átélés felülmúlha-
tatlan csúcsa. 

A rendező az inkvizíciós eljárást 
egyetlen nap alatt zajló tárgyalássá 
sűrítette össze. (A forgatókönyv alap-
jául az eredeti jegyzőkönyvek szol-
gáltak, akárcsak Bresson későbbi 
Jean d'Arc peré-ben.) Egyetlen nagy 
drámai öszescsapás a maga ártatlan-
ságát és hitét védő Johanna és a Go-
noszság jelképévé felnövő inkvizíció 
között. A fehér háttér előtt fényké-
pezett fejek, a környezet nagyrészt 
jelzéssé lecsökkentett részletei teszik 
általános érvényűvé az egyébként 

Olga Raphael Linden Az elnök-ben <1?20) 



eredeti szöveget tartalmazó tárgya-
lást. „Ebben a filmnyelvben nincs 
semmi meglepő" — állapítja meg egy 
kritikusa — „csak az, hogy Dreyer 
filmen alkalmazza". Az egymástól 
elválasztott, a tértől és a cselekmény 
kontinuitásától megfosztott alakok 
ábrázolása közelebb áll az állóképek 
stílusához, mint a korabeli film-
nyelvhez. Ez a kontraszthatás, az el-
lentétek állandó fokozódása — itt a 
mély rokonság az eizensteini mon-
tázzsal — viszi lassan a cél, a katar-
zis felé a drámát, lassú, méltóságtel-
jes mozgással. 

Ez a film szinte követeli a hangot 
— a zárt dialógusforma a hangos-
filmre született. Mégis, a némafilm 
korlátja itt bizonyos mértékig erény-
nyé változott. A replikák elhangza-
nak (a szereplők szájáról le lehet ol-
vasni minden mondatot) de nem 
halljuk őket. Néhány másodperccel 
később „halljuk meg" — ekkor jele-
nik meg a felirat. Ez a „késleltetés" 
fokozza a drámai feszültséget, a ha-
tás két lépcsőben éri a nézőt: az első 
az arcok-sugározta érzelmi, a máso-
dik a felirat-adta érteiimi. Az eltoló-
dás különös távolság-tartást idéz elő 
a dráma és a néző között, és fokozza 
a várakozás feszültségét. 

A filmtörténetben egyedülálló mó-
don Dreyer szinte minden filmjét 
színpadi mű alapján forgatta. A 
Harag napja, az Ige vagy a Gertrúd 
színmű-megfilmesítések. Különös 
ennek a rendezőnek a vonzódása a 
szavakhoz; számára a forgatókönyv-
írás „purifikáció", a szöveg sűrítése, 
lemeztelenítése, a lényeges mondatok 
alapján összeálló dráma kibontása. 
A filmrevitel azonban nem egysze-
rűen transzpozíció egy másik mű-
fajra, hanem mélyrehatolás, a mon-
datok mögé, a szavak által megfo-
galmazhatatlanba. Ezt mondja erről 
Dreyer: „Számomra nem az a fon-
tos, hogy a kimondott szavakat film-
szalagra rögzítsem, hanem a gon-
dolatok érdekelnek, melyek a szavak 
mögött vannak. Amit filmjeimben 
keresek, amit el akarok érni: a beha-
tolás színészeim legmélyebb gondola-
taiba, a legapróbb arckifejezéseken, 
gesztusokon keresztül." 

A Gertrúd, Dreyer hattyúdala — 
melyet húsz évi szünet után készített 
— pontosan tükrözi ezeket a törekvé-
seket. Ez a mű — egy Söderberg-
dráma megfilmesítése — a múlt-
századi háromszög-történet mögött a 
kor ízeinek, illatának felidézésére 
vállalkozott. 

Dreyer vitathatatlanul tizenkilen-
cedik-századi jelenség. Individuális-
vallásos világképe Kirkegaard-éval 
rokon; hisz a tiszta érzelmekben, a 
szenvedés áldozatának, értelmében, 
az örök szerelemben. A szenvedés és 
szerelem két visszatérő motívuma: a 
Harag napja boszorkánya ugyanúgy 
„szenved és hallgat" mint Jean, és 
szerelme éppoly örök mint Gertrudé. 
„Amor omnia" — áll a sírkövön, 
amelyet az öregasszony-Gertrud ott-
honában őriz, készülve a halálra. A 
hetvenöt éves öregember vallomása 
ez a film, egy darab ittmaradt tizen-
kilencedik század. Olyan tisztán, fol-
talanul megőrizve, mintha korabeli 
dokumentum lenne. Dreyer meg-
tartotta teljes fegyverzetét: az at-
moszférateremtés, a szavakon túli 
és alig megfogható érzelmek, hangu-
latok leírásának képességét. Az em-
berek ebben a filmben úgy beszélnek, 

Maurice Schutz a Jean d'Arc szenvedése 
egyik jelenetében (1938) 



Karín Mellemose és Astrid Holm — A ház ura 

viselkednek, ahogy mi már ismertük 
őket, mert meghaltak, mielőtt szület-
tünk. Dreyer felidézi a „fanyarság és 
édesség" keverékét, a zsúfolt szalo-
nok méltóságteljesen zajló életét, a 
ritmust, amit még a némafilmek sem 
őrizhettek meg, csak egy filmrendező 
emlékezete. 

A nehéz zászlókkal, dobszó mellett, 
egyensapkában fáklyásán felvonuló 
egyetemisták lassú menete a múlt 
századot búcsúztatja. 

5 
Ennek a magányos rendezőnek 

nem sok része volt a közönség elis-
meréséből. A Gertrúd bukása után 
(a dán kritikusok és közönség értet-
lenül fogadta) kesernyésen mondta 
egy francia kritikusnak: „A kritika 
nem szerette a Gertrúdot. De a Ha-
rag napját sem. Aztán évek múlva 
lassan elfogadták ezt a filmet is. 
Remélem ez lesz a Gertrúd sorsa is." 
Filmjei rendre üzleti kudarccal vég-
ződtek, talán mert sohasem tette a 
legkisebb engedményt sem a divat-
nak vagy közönségnek — és megél-

hetésének egyedüli forrása az a mozi 
lett, melyet a dán kormány bérbe-
adott neki. 

Mindezek után, hetvennyolc éves 
korában is tele volt filmtervekkel. 
Meg szerette volna filmesíteni Eu-
ripidész Médeáját, Faulkner regényét, 
a „Megszületik augusztusban"-t, de 
mindenekelőtt Krisztus életét, amely 
a német megszállás óta foglalkoz-
tatta. Az erőszak elleni tiltakozásnak 
szánta, huszonöt évig készült rá. Ta-
valy úgy tűnt: végre megvalósíthatja 
— az új dán filmalap ígéretet tett 
részbeni finanszírozására. De múltak 
a hónapok, a filmalap halogatta a 
kölcsönt. Senki nem értette ennek 
az öregembernek a megszállottságát, 
talán azt gondolták: „számunkra túl 
bonyolult vagy túl egyszerű, amit 
mondani akar." Talán reménykedtek 
abban, hogy eláll tervétől, és a film 
mégsem készül el. 

Nem volt próféta saját hazájában. 
De azt a kevés álmát, amelyet meg-
valósíthatott, őrzik a filmarchívu-
mok. 

KÉZD1 KOVÁCS ZSOLT 



Eddig a Szállnak a dar-
vak aratta a legnagyobb 
közönségsikert — jelenti a 
Cinema Italiano — az Olasz-
országban bemutatott szov-
jet fi lmek közül. Ezt a re-
kordot most megdöntötte a 
Háború és béke első része: 
a Nainsn, amely másfél hó-
nap a; é l több mint 300 mil-
lió líra bevételt hozott az 
olasz moziknak. 

Nagyszabású filmet for-
gatnak — mint a Filmvilág 
már jelentette — az NDK-
ban, Marx Károly életének 
egyik epizódjáról. A film 
címe: D e r M o h r u n d 
d i e R a b c n, „Mohr" — 
Marx Károly, „Rabén", az-
az hollók, londoni fiatalok 
egyik csoportja volt. 

A film az angol főváros-
ban játszódik. Képünkön a 
korabeli 1852. évi London 
Oxford Street- jének egyik 
részlete (a DEFA műter-
mében építették fel). Másik 
képünk Kari Marx-ot (ala-
kítója Alfréd Müllcr) ábrá-

4 zolja az egyik „hollóval". 

Tragikus szerelmi 
történetet mond el 
Nicoias Djimas és 
Gregoire Siskas gö-
rög rendezők közö-
sen készített ú j 
f i lmje, A s z e r e l -
m e s e k s í r j a . A 
film — forgatóköny-
vét ugyancsak a 
rendezők ír ták — fő-
szereplői: Nicki 
Triantafytl ldu és 
Georges Sifíís, to-
vábbá Gregoire Tsu-
inakis. 



Eddig ismeretlen színész-
nő, a holland Katia Christi-
na alakítja a női főszerepet 
a Porfirio Rubirosáról ké-
szülő filmben. Rubirosát, 
aki néhány évvel ezelőtt 
autóbaleset áldozata lett, a 
nyugati felső tízezrek köré-
ben a század legnagyobb 
nőcsábászának tartották. A 
filmnek — rendezője Lewis 
Gilbert — egyik érdekessé-
ge, hogy forgatókönyvét 
nem kisebb személyiség ír-
ja, mint Jean Anouilh. 

• 

Megfilmesítik Simoné de 
fíeauvoir nálunk is fúl is-
mert, világhírű regényét, a 
Mandarinok-at. Dávid Fos-
ter fogja rendezni a filmet, 
a főszerepeket pedig Anouk 
Almée és James Coburn 
alakítják. A Mandarinok-at 
Párizsban, Chicagóban és 
Yucatanban forgatják. 

E g y c s o d á l a t o s n o v e m b e r a cime Gina 
T.ollobrigida ötvenedik filmjének. Egy szép fiatal nagy-
nénit játszik, akibe tizenhét éves unokaöccse szenve-
délyesen beleszeret. Képünkön Lollobrigida és a fiút 
alakító Paulo Turco. 

Szerelmi történetet visz filmre a svéd Ake Falck is 
A h e r c e g n ő címmel. Ez a történet — ami svéd 
filmeknél ritkaság — happy-enddel végződik. A „her-
cegnőt" Grynet Molving (képünkön) alakítja, partnerét, 
egy finn újságírót pedig Lars Pasgard. 



Werner Kanltz, az NDK Filmművészeti 
főiskolájának növendéke játssza az egyik 
ú j DEFA-fllm, a L ö v é s e k a b i t ó 
á r n y é k á b a n főszerepét. Szakmai 
körökben rendkívüli tehetségnek tar t ják 
a fiatal filmszínészt. 

Ursula Andrcss játssza a női főszerepet 
a D é l c s i l l a g a című Verne-regény 
Dél-Afrikában játszódó filmváltozatában. 
A Verne-regényből westernt készítettek, 
amelyben Orsón VVclles félelmetes bandi-
tát alakit. Rendező az angol Sldncy 
Hayers. 

A B. F. F. K. CINEMA 64 amatőr/Hm 
stúdiója tagfelvételt hirdet! Jelentkezés: 
Júl ius l-ig, minden csütörtökön 6 órától, 
Budapest, XI. Villányi út 28.'c. 

Az olasz képeslapok címfotósztárja Maria 
Grazla Buccella, aki az elmúlt öt évben . 
tizenkét filmben szerepelt. Most Ho l ly - r 
wood ls felfedezte; hároméves szerződést 
kötöttek vele. 

'^i/mviéáy XI. évf. 11. 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 Hírlap-Irodánál (Bp., V., József nádor tér 1.). Előfizetési 
d í j : '/« évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 612.18; közületi 61 066, vagy átutalás a 

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



, "7""atiana Szamojlova, a cannesi fesztiválra benevezett szovjet versenyfilm, az 
v / A n n a Karenina címszerepében. Tolsztoj regényének filmváltozatát Alekszander 

Zarhi rendezte. 




