


Mehler József és Kovács Kati 

F E J L Ö V É S 
Elkészült Bacsó Péter ú j filmje, 

címe: Fejlövés. A film — amelynek 
forgatókönyvét Bacsó Péter és Zimre 
Péter írták — megtörtént eseményt 
dolgoz fel. Egy fiatal nő és két fiatal 
fiú áll a cselekmény középpontjában; 

életük zsákutcába fut, közös öngyil-
kosságot határoznak e l . . . 

A film főszereplői: Kovács Kati, 
továbbá Horváth Károly és Mehler 
József — akik nem színészek. Opera-
tőr: Zsombolyai János. 

Kovács Kati, Mehler József és Horváth Károly 
(Endrényi Egon felvételei) 

n í u i / r f ü n r r i v i / Szilvássy Annamária a főszereplője az Op-Art kalap 
t l l l l K f e r l J n l K : <*»<» * JótékfUmnek 

(Domonkos Sándor felvétele) 



MEKKORA EQY KISFILM! 
S Z E G É N Y ROKONOK 

Nebuló fejjel tanultuk, hogy a 
rossz szomszédság — török átok. De 
mit tudunk a szegényrokonságról, 
kiváltképp ha filmes berkeinkben 
mutatkozik? Sok mással együtt ez 
a kérdés is némi jogalappal fogal-
mazódhatott meg a miskolci feszti-
vál résztvevőiben. 

A rövidfilm alkotók népes csa-
ládja a szegényrokonság áldásaiból 
egyaránt részesül és részesít. A „fel-
menő ágon" nyomasztó hátrányban 
érzik magukat a játékfilm-műhe-
lyektől. A „lemenő" ágon viszont a 
könnyed elegancia arisztokratikusan 
megvető mosolyával szemlélik a „té-
vések" erőfeszítéseit. Mindezt ki-
mondva már ki is merítettem a 
tárgyban az illetlenség kritériumát, 
sőt az általánosítás mindig bosszan-
tó hanyagságával tetéztem bűnömet. 

A feloldozás reményében kísér-
lem meg az árnyaltabb kifejtést. 

A „FELMENŐ A G" 
Ha egy művész kiérdemli a „tu-

datos" jelzőt, akkor bizonyos, hogy 
mindig másoknak szánja alkotásait. 
Napjainkban különösen, hiszen még 
a botfaragó pásztori önkifejezés is 
kemény valutát hozó — csábító vagy 
ígérő — exportüzletté vált. Általá-
ban kétfelé tekint a művész: a 
szakmára (beleértve a kritikust, a 
művészettörténetírót, az esztétát is) 
és a közönségre. Hogy ki merre, job-
ban és nagyobb lelkesedéssel, azt 

művésze válogatja. (Az ideális per-
sze az volna, ha az egy pontból ki-
induló egyenes mezsgyéjén vélné és 
akarná mindkét hatalom kegyét 
megnyerni. Hogy ennek mily nagy 
valódi és még nagyobb vélt akadá-
lyai vannak, az külön téma!) Nos 
— mint látni fogjuk — eltérően a 
játékfilmektől mindkét irányban ke-
vesebb babért remélhet a kisfilm al-
kotója. Mit várhat a szakmától? 
Látszatra egy jó mű külföldi és bel-
földi fesztiválok fényében csilloghat 
— talán nem is kevesebb eséllyel, 
mint tekintélyesebb játékfilm roko-
nai. Nyomasztóbb helyzetet teremt a 
kritika. A magyar rövidfilmek ün-
nepnapjait, az egyhetes miskolci 
fesztivált és a film-szaklapokat le-
számítva, hol és mikor jelennek meg 
kisfilm-kritikák? Egy művészi-gon-
dolati súlyban azonos értékű kis-
film részesül-e akkora figyelemben, 
mint egy majdnem jelentéktelen 
nagyfilm? A történeti-elméleti szfé-
rában pedig a mostoha sors még 
kegyetlenebbé válik. Persze vannak 
kivételek. Az elmélet már régen fel-
fedezte és helyére tette például a 
Balázs Béla Stúdió újítóinak a 60-as 
évek elején elindult remek kísérle-
teit, amelyek — rövid filmekben! — 
a magyar filmművészet megújhodá-
sának egyik fő forrását képezték. 

Az általános gyakorlat mégis sok-
kal inkább az, hogy a történeti-
elméleti szintézisek mindig csak 
visszafelé fedezik fel nagy alkotók 
vagy iskolák rövidfilm-korszakait. 
Valahogy úgy, ahogyan kiválóságok-



ról szóló, kissé sablonos irodalmi 
monográfiák csupán csetlő-botló toll-
próbálgatásnak, a gyakorlás terepé-
nek vélik a különböző „izmusok" 
megjárt útjait. 

A R Ö V I D F I L M 
É S A K Ö Z Ö N S É G 

Itt — és ez a legsajnálatosabb! — 
az áhított babérkoszorúból rendsze-
rint csak a megkopasztott drótváz 
marad a művésznek. Mindjárt hadd 
tegyem hozzá: nem egyszerűen a 
nézők közönye, értetlensége vagy 
érzésvilága miatt. Az idei fesztivál 
egyik ankétján egy felszólaló irodal-
mi analógiával élve — mintegy a 
„gyorsuló időre" hivatkozva — a 
filmművészetben is szinte kizárólag 
a rövid műfajoknak jósolt jövőt. 
Amennyire túlzás az efféle véleke-
dés, annyira bizonyos, hogy rövid-
filmjeink a jelenleginél jobb sorsot 
érdemelnének. Hogy a közönség ér-
deklődőbb és megértőbb mint sokan 
hiszik, arra egyébként éppen a mis-
kolci fesztivál vetítései és ankétjai 
szolgálhatnak bizonyítékkal. 

Az bizonyos, hogy jól megkompo-
nált kisfilm-műsorokkal nem ké-
nyeztetjük el az érdeklődőket, mert 
ilyen alkalom egyszerűen nem léte-
zik. A rövidfilmeknek nincs „előze-
tesük", nincs propagandájuk, hírve-
résük. Moziműsorokba való beosztá-
suk néha hajmeresztő ötlettársítá-
sokról vall. It t van előttem egy pél-
da nyomtatásban: Keserű méz «— 
Gusztáv és az élet értelme, egy mű-
sorban! Kontrapunkt mondhatná va-
laki. De nem mindenki lelki fakír, 
hogy felüdülésnek tekinthesse a 
pszichés hideg—forró zuhanyokat. 
Üdvös lenne, ha kellő gondossággal 
megválogatva, a rövidfilmek hangu-
latilag természetes emberi módon 
vezetnék be a nagy produkciót Mi-
nimális programként azonban az sem 
volna kevés, ha legalább ennek az 
ellenkezőjét nem tennék. Talán eny-
r.yi is elég ahhoz — és ne beszéljünk 
az alkotók által egyszerűen „lehető-
ségeknek" becézett körülmények kü-

lönbözőségéről —, hogy a szegény-
rokonság közérzetét megérthessük a 
rövidfilmes berkekben. Megérteni le-
he t de elfogadni nem. A sokmű-
fajú kisfilmtermés — a híradókkal 
együtt a reklámfilmek nélkül — 
nemzeti kultúránk és szocialista tu-
datvilágunk gazdag tárháza. És ha 
jól akarunk sáfárkodni ezekkel az 
értékekkel, akkor az alkotás, a kri-
tika, a művészetelmélet és filmfor-
galmazás szféráiban egyaránt ten-
nünk kell valamit. Ki-ki a magáét, 
és hiszem, hogy ezt aprópénzre fel-
váltva is: érdemes elkezdeni. 

A B E M E N Ő A G " 

Naiv lelkek azt hihetnék, hogy ez 
ádáz tusában jól jött a rövidfilmesek-
nek a tv, melyet szövetségesül fo-
gadhattak volna a magasságok meg-
ostromlására.Az ellenkezője történt. 
A kisfilmszakma a magasabb művé-
szet megingathatatlan szent pozíció-
jából szemléli a nyüzsgő tv-t. Nem 
szövetségest, még csak nem is ellen-
felet lát benne — egyszerűen sze-
gényrokont. Mert a tv még mélyebb-
ről indult. A tv „kisfilmgyártását" is 
a semmiből kellett elővarázsolni, ne-
héz küzdelemben a technikáért, a 
szakember-gárdáért, végül is a szín-
vonalért. S hogy közben a tv „nagy-
hatalom" lett? Van rá példa a még 
nagyobb történelemben is, hogy a 
valóságot nem mindig követi a fel-
ismerés, a realitást a realizmus. 

A S Z Ö V E T S É G L E H E T Ő S É G E 

A rövidfilmes és tv-alkotóműhe-
lyek között — kevés kivételtől, illet-
ve a mozifilmgyártó stúdiókban ren-
delt nem nagyszámú filmektől elte-
kintve nincs kellő kontaktus, együtt-
működés. Nyugaton, ahol a magán-
társaságok konkurrenciája szól bele 
a gyártásba és a forgalmazásba, az 



effaj ta elzárkózás még érthető, bár 
ott is ésszerűtlen. Nálunk azonban 
káros luxus és nagyfokú anakroniz-
mus. Hiszen a művészet világában 
azért mégsem a vélt státuszoknak, az 
irányító apparátusok munkamegosz-
tásának vagy a szubjektíven meg-
ítélt szakmai polarizációnak kellene 
az „értékítéletek", a presztízs alap-
jóul szolgálniuk, hanem — idézőjel 
nélkül! — a műalkotásoknak. 

Nem igényel túlzott fantáziát an-
nak belátása, hogy a rövidfilmek egy 
részének természetes felvevő helye 
lehetne a tv. A mozifilm stúdiókban 
felhalmozódott művészi, szakmai, 
intellektuális erő kisugárzása is jó-
tékonyan gyümölcsözhetne az alkotó 
kölcsönhatásban. Az együttműködés 
a köztudott különbségek ellenére, 
azokkal kalkulálva is lehetséges. Van 
különbség a technikai apparátusban, 
még jelentősebbek a hasonló műfa-
jon belüli esztétikai differenciák 
mind a képi megformálásban, mind 
a hangban, a hallott szöveg funk-
ciójában. Mégis lehet bízni abban, 
hogy nem Don Quijote-í vagdalkozás 
a közeledés szenvedélyes sürge-
t é s e . . . 

É R D E K A Z O N O S S Á G 

Felmerülhet a kérdés, hogy ki lesz 
a jó nagybácsi, aki majd kisegíti 
szorult helyzetükből a szegény- és 
még szegényebb rokonokat? Van-e 
remény a felzárkózásra? Ha a rövid-
filmek megbecsüléséről, értelmes tár-
sadalmi funkciójáról gondolkodunk, 
akkor logikusan eljutunk a tv-vel 
való összefogás lehetőségeihez. És 
fordítva: ha a tv-től joggal elvárjuk, 
hogy filmes metszeteiben is többet 
mondjon a ma emberének korunkról, 
akkor nem tudunk nem számolni a 
kisfilm stúdiók nagy szellemi ener-
giájával, amelyeknek éppen ez az 

egymásra találás segíthet egziszten-
ciájuk, jövőjük és értékeikhez méltó 
felzárkózásuk megoldásában. 

Az utak persze sokfelé vezethet-
nek. Játékfilmes művészeink élgár-
dájában is sokan a rövidfilmeknél 
kezdték, és máshol folytatták. Ki vi-
tatná viszont, hogy kiváló nagysá-
gok — például Alain Resnais — a 
dokumentum-, illetve a rövidfilm 
valamelyik műfajában érdemelték ki 
a világhírnevet. Az esztétikai érték 
mint olyan — általában független a 
műfaji határoktól, s mi tagadás, töb-
bet nyerünk egy művészi kvalitású 
kisfilmmel, mint azzal a művészke-
déssel, amelyik játékfilm-terrénum 
híján rövidebb szalagon éli ki am-
bícióját — félsikerrel. 

E G Y M E G L E V Ő 
K O P R O D U K C I O 

Egyik utat sem lehet kizárólagos-
nak tekinteni. Ám változó társadal-
munk bőven kínálja, szolgáltatja 
azokat a problémákat, amelyek tel-
jes művészt követelnek a dokumen-
tum-, a riport-, a népszerű tudomá-
nyos és az egyéb műfajokban. És 
nem túlzás azt állítani, hogy egy 
ország várja a válaszokat mindezek-
re — tv-változatban is. 

A nagybácsit tehát a józan felis-
merés és az igényekhez igazodó tet-
tek pótolhatnák. S ha az egykori 
rokoni viszályok és birtokperek em-
lékét már csak klasszikusaink regé-
nyei őrzik, akkor talán filmműhe-
lyeink között is kialakulhat az ész-
szerű együttműködés az államosítás 
jubileumi — huszadik évében. Erről 
jut eszembe: a magyar—amerikai, 
magyar—francia és egyéb koproduk-
ciók tapasztalatain fellelkesülve nem 
lehetne hazai műhelyeink között is 
hasonló megállapodásokra jutni? 

FÜLEKI JÓZSEF 



H I T Í G É R L E N I N G R Á D ? 
Az Össz-szövetségi Filmfesztivál a 

szovjet kulturális életnek kétéven-
ként visszatérő, kimagasló esemé-
nye céljában, funkciójában a mi pé-
csi filmszemlénknek felel meg. Azzal 
a nem elhanyagolható különbséggel 
azonban, hogy nem egy, hanem ti-
zenöt szocialista köztársaság húsz 
filmgyárának termését méri fel. Az 
arányok tehát úgy viszonylanak egy-
máshoz, mint mondjuk a fesztivál-
nak ez évben otthont adó Leningrád 
városa Pécs városához. 

A fesztiválnak külön érdekességet 
adott, hogy egybeesett a szovjet film 
születésének félévszázados évfordu-
lójával. ötven esztendeje 1918. május 
18-án alapította meg rendeletileg a 
fiatal szovjet kormány az első szov-
jet filmstúdiót: a patinás múltú Len-
filmet. A jubileumra való tekintettel 
rendezték meg ebben az esztendő-
ben a fesztivált Leningrád városá-
ban, egyidejűleg az ünnepi megem-
lékezéssel, amelynek során a társa-
dalom legkülönbözőbb rétegei kö-

szöntötték a stúdió művészeit és em-
lékeztek meg az elmúlt ötven év 
kimagasló eredményeiről. 

A leningrádi harmadik szövetségi 
filmfesztivál arról tanúskodik, hogy 
a magyar kulturális köztudat képe 
meglehetősen elmaradt a szovjet film 
mai helyzetének tényleges valóságá-
tól. Bár természetesen hiba lenne ha 
csak kimagasló alkotásokról számol-
nánk be — annyit azonban minden-
képpen meg kell állapítani, hogy a 
fesztivált vitathatatlanul kiegyensú-
lyozott és magas átlagszínvonal jel-
lemezte. Gyenge, minden szempont-
ból érdektelen filmet nem is láthat-
tunk a műsoron, és ebből az általá-
nos minőségi fejlődésből egyaránt ki-
vették részüket a nagy múltú moszk-
vai és leningrádi filmstúdiók és a 
hozzájuk mindinkább felzárkózó fia-
tal köztársasági filmművészetek. 
Habár . . . szemben az előző eszten-
dőkkel és a két év előtti filmfeszti-
vállal, úgy tűnik, hogy mindenek-
előtt a Moszfilm stúdió, de fesztivá-
lon kívül látott filmjeivel a Lenfilm 
is — sportnyelven szólva — meg-
erősítették nagyon is szorongatott ve-
zető helyüket sok színű és színvona-
las repertoárukkal, az össz-szövetségi 
„filmbajnokság" tabelláján. 

Mielőtt azonban a konkrét elem-
zésre rátérnénk, a fesztivál egy két-
ségtelen negatívumáról is szólnunk 
kell. A bemutatott huszonöt játék-
filmből mindössze négy játszódott 
napjainkban. S ez akkor is egyol-
dalúság, ha tudjuk, hogy a múltat 
ábrázolva is lehet — mint nem egy 
látott filmben is — a jelenhez szólni 
és az elmúlt jubileumi év, a forra-
dalom ötvenedik évfordulója némi-
leg indokolja is ezt a történelmi 
visszapillantás-sorozatot, amelynek 
méltán adhatnánk jelszavául a grúz 
Dolidze versenyfilmjének címét: Ta-
lálkozás a múlttal. Azonban magá-
nak a forradalomnak a története és 
a forradalomra való megemlékezés 
sem teljes a jelen harcai, célkitűzé-

Jelenet a Július 6 című filmből 



A Lenfilm egyik versenyfilmjének a Mlodlk Előretolt őrség című alkotásának egyik 
jelenete 

sei, embertípusai, konfliktusai nél-
kül. S ezt igazán színvonalasan való-
ban kimagasló művészi erővel csak 
két film — véleményünk szerint a 
fesztivál két legjelentősebb alkotá-
sa — idézte meg: Julij Rajzman 
Kortársad című kétrészes fi lmje és 
Okejev fiatal kirgiz rendező Gye-
rekkorunk ege című megrázó, és 
poétikus alkotása. A másik két mai 
tárgyú film közül az egyik, a címé-
ben Puskin Anyeginját idézi Én sze-
rettem önt, az egykori Mickey Roo-
ney filmekre emlékeztető kedves ka-
maszszerelem története, a másik az 
észt Tallin film Déli komp című al-
kotása a karrierizmussal foglalkozik. 
Mindkettő érdekes, de nem túlságo-
san jelentős alkotás. 

Rajzman és Okejev filmje közegé-
ben, témájában, stílusában egyaránt 
különbözik egymástól. Rajzman egy 
vezető értelmiségi, egy régi bolsevik, 
a szocializmus építéséből fakadó, ti-
pikusan „ipari" jellegű lelkiismereti 
konfliktusáról szól. A kirgiz film 
pedig a jurták elmaradt világába 
visz vissza, a még ma is nomád 
életet élő, állattenyésztő parasztok 

közé. De mind a két filmnek közös 
erénye, hogy ha más közegben is, 
de ugyanazt a kemény és következe-
tesen realista szemléletet képviselik, 
amely a történelem progresszív fo-
lyamataiban is meglátja a tragikus 
emberi konfliktusokat, s ezeket nem 
a fejlődés nehézségei, sztereotip pub-
licisztikai sablonjaként kezelik, ha-
nem a humanista művész mély em-
beri részvétével és felelősségtudatá-
val tárják fel. Rajzman filmje — a 
Filmvilág ez év 9. számában Almási 
Miklós, 11. számában Szemjon Frei-
lih már találó jellemzését adta, ezért 
részletesebben most nem szólok ró-
la — olyan alkotásokhoz kapcsoló-
dik, mint a cseh Vádlott, vagy Ko-
vács András Falak-ja — a pártos 
és éppen ezért eszmei, erkölcsi kö-
vetkezetességében engedményeket 
nem tevő, szocialista társadalomkri-
tika nagyszabású művészi megnyi-
latkozása, amely a formális és az 
igazi szocialista felelősségtudat konf-
liktusát állítja középpontjába, bát-
ran leleplezve a pozícióféltés, az ál-
lásfoglalástól való menekvés hang-



zatos és agresszív demagógiával ta-
karózó típusait. 

Okejev ragyogóan fényképezett és 
költői szimbólumokkal teljes fi lmje 
egy ősi életmód felbomlásának egy-
szerre gyöngéd és könyörtelen, lírai 
és drámai ábrázolását adja, nyilván 
a rendező gyermekkori élményvilá-
gából életre kelő kirgiz kisfiú és 
öreg, idősebb gyerekeitől elhagyott 
szülei egyre nehezebbé váló, egyre 
magánosabb életében. Folklorisztiku-
san is hiteles filmalkotás ez, anélkül, 
hogy a folklór valahol is hivalkodó 
külsőséges egzotikummá válna: egy 
életforma természetes kerete, amely-
ről a szerző is tudja, hogy halálra-
ítéltetett, de amely mégis saját szü-
leinek és gyerekkorának világa. 

A visszaemlékezés, mint a művé-
szi előadás formája, a fesztivál több, 
a múltban játszódó filmjében is 
visszatért. Az ugyancsak elsőfilmes 
örmény Maljan Háromszög című al-
kotása (a fesztivál harmadik díját 
kapta) szintén a gyermekkor eszten-
deit eleveníti fel, érdekes módon azt 
a bensőséges, neorealisatikus szemlé-
letet folytatva, amely eddig inkább 
a grúz filmgyártást jellemezte. Hősei 
kisvárosi kovácsműhely dolgozói — 
szintén a szerző gyerekkori emlékei-
nek tükrében kelnek életre — egy-

szerre tükrözve a kisfiú szerető esz-
ményítését nevelői iránt és a gye-
rek könyörtelen, az emberi hibákat, 
fonákságokat meglátó — s e kettős-
ségtől humoros ízeket kapó — kriti-
káját. Ugyanez a visszaemlékező 
forma a litván Vabalasz Lépcső az 
égbe című, sűrű levegőjű, szenvedé-
lyektől izzó filmjében a személyi 
kultusz esztendeinek kemény kriti-
kájává válik a litván falu kollekti-
vizálásának drámai rajzában. 

De a „magánélet" filmjei után 
hadd térjünk rá arra, ami ennek a 
fesztiválnak a gerincét és jellegét 
megadta: a múltat, a világtörténel-
mi ötven esztendőt, annak epizód-
jait közvetlenül megidéző filmalko-
tásokra. A fesztivál filmjeit nézve 
gyakran tűnt úgy, hogy ennek az 
elmúlt ötven esztendőnek legjobb 
hagyományai — a Maxim-filmek, a 
a Gorkij-trilógia, a Puskás ember, 
a Csapajev nemcsak az ünnepi kö-
szöntők megemlékezéseiben tértek 
minduntalan vissza, hanem megele-
venedtek a filmvásznon, a forradal-
mi romantika — többnyire korsze-
rűsített formájú — reneszánszával, 
így mindjárt a versenyben nem sze-
replő, de a fesztivált bevezető Július 6 
című filmalkotás a baloldali essze-

N. Plotnyikov, aki a legjobb férfialakítás díját nyerte Rajzman A te kortársad című 
fi lmjében nyújtot t játékával. (Moszfilm) 



Jelenet a Moszfílm stúdió Nyikolaj B i u m a n című filmjéből. Rendezte: Sz. Tumanov 

rek hírhedt lázadásáról — a legjobb 
Lenin életrajzi filmek sorába tarto-
zik, két igen aktuális mondanivaló-
val: az álforradalmi kalandorságot 
leplezi le, és arról ad hiteles képet 
számunkra, hogy milyen történelmi 
szükségszerűség — a baloldali esz-
szerek fegyveres támadása — nyo-
mán alakult ki az egypárt rendszer 
a fiatal szovjet államban. Dzigan 
monumentális filmjében közvetle-
nül is a forradalmi idők egyik leg-
kiemelkedőbb irodalmi alkotását 
Szerafimovics Vasáradat-át vitte szí-
nes, szélesvásznú filmvászonra. S ha 
a műfajváltás következtében nem is 
sikerült a regény gazdag, lélektani 
árnyaltságát, motivációját visszaad-
ni, de sodró erejű dinamikájával, 
csodálatos képi kifejezőerejével, 
mesterien megkomponált tömegjele-
neteivel, helyenként már Eisensteint 
idéző expresszivitásával — lenyűgö-
ző freskója a forradalom pátoszának 
és szenvedéseinek. (A zsűri a feszti-
vál első díját ítélte alkotói kollektí-
vájának.) 

Ugyancsak a forradalom megtör-
tént epizódját eleveníti fel a máso-

dik díjat kapott Huszonhat bakui 
népbiztos (az azerbajdzsáni és a 
Moszfílm stúdió közös alkotása), 
amely azonban érzésünk szerint mű-
vészi eszközeiben nem nőtt fel a té-
ma jelentőségéhez és akárcsak Tu-
manov filmje a nagy forradalmárról 
Nyikolaj Baumanról, külsőséges áb-
rázolásáért a téma sablon elemeiért 
nem kárpótol a rendezés nagyvona-
lúsága, színessége, mozgalmassága. 
Többé-kevésbé hasonló problémáink 
voltak az üzbég Rahimov tábornok 
című filmmel, a Gorkij stúdió Jelszó 
nem szükséges, a szverdlovszkiak 
Kuznyecovról, a német tisztként mű-
ködő híres felderítőről készült, Erős 
lélekkel című filmjével kapcsolat-
ban. Ezeknek az alkotásoknak kö-
zös problémájuk, hogy alkotóik in-
gadoznak a kalandfilm műfaja és a 
realisztikus, lélektani hitelességekre 
törekvő ábrázolásmód között. S így 
a kalandos elemek lelassulnak, el-
vesztik a műfa j lényegét jelentő 
feszültségüket, izgalmasságukat, a 
realista részletezés következtében, 
anélkül azonban, hogy a hősök a 
realista emberábrázolás dimenzióját 
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Okejev Gyermekkorunk ege című kirgiz film drámájának egyik Jelenete 

megkapnák — ezt a kalandos törté-
net más jellegű esztétikai közege hi-
telteleníti. Hogy a forradalom, a 
honvédő háború a szocialista film-
művészet jó értelemben vett wes-
ternjévé válhat — ezt a lehetőséget 
érzik is, de ugyanakkor — szerin-
tünk indokolatlanul — mintha mű-
fajilag méltatlannak is tartanák a 
szovjet film alkotói. 

A mozgalmi filmek sorából a 
Vasáradat mellett az Előretolt őrség 
című leningrádi filmalkotás — Ber-
gunker rendezése, Csirkov főszerep-
lésével — emelkedik ki Monicelli 
Elvtársak-jára emlékeztető, de 
ugyanakkor jellegzetesen orosz fres-
kójával a korai munkásmozgalom 
egyik határkövéről a szentpétervári 
felkelésről. Három — egyik kategó-
riánkba sem illő — filmet kell még 
kiemelnünk a fesztivál repertoárjá-
ból. Ptusko ú j s minden eddigi al-
kotásánál, színesebb, művészibb me-
sefilmjét, Puskin Mese Szaltán cár-
ról című költeményéből, Tutiskin 

történelmi operettfilmjét, Alekszand-
rov Mennyegző Malinovkában című 
operettjéből és utoljára, de nem utol-
sósorban az ukrán Oszika Kőkereszt 
című filmjét, amely az ukrán pa-
rasztok századeleji nyomorának, ka-
nadai kirajzásának — helyenkénti 
bőbeszédűsége ellenére is — megren-
dítő és egyes jeleneteiben feledhetet-
len ábrázolása. 

* * * 

Ha minden filmről nem' is szól-
hattunk, igyekeztünk ízelítőt adni 
ennek az értékes fesztiválnak anya-
gából. A szovjet filmművészetben 
szaporodnak egy ú j fellendülés je-
lei és érlelődnek azok az alkotói 
erők, amelyek — ha figyelmüket 
napjaink valóságára fordítják — 
méltó folytatói és továbbfejlesztői 
lehetnek az elmúlt ötven esztendő 
nagy szovjet filmlkorszakainak. 

GYERTYÁN ERVIN 



A H A M I S I Z A B E L L A 
Nem vagyok bélyeggyűjtő, és a 

spanyol történelemben sem elég 
erős. így — bevallom — fogalmam 
sincsen, az a bélyeg hamis-e, amely 
körül Bácskai Lauró István filmje 
bonyolódik, vagy a bélyegen ábrá-
zolt királynő volt az? Nem vagyok 
bélyeggyűjtő, de szeretem a krimit 
Jól esik játszani, a fejtörő pihen-
tet. Egyébként — legalábbis a mi 
moziműsorunkban — fölfedezhető 
valamelyes rokonság az Izabella bé-
lyeg, és a jó Ikrimifilm között: 
mindkettő ritkaság. 

* 

Téved, aki azt hiszi, hogy a jó 
kriminek az életből vett témát kell, 
lehető hűségesen, földolgoznia. Kor-
szakunkban, amikor a tömegkom-
munikáció segítségével különösen is 
megnőtt az érdeklődés a kisebb-na-
gyobb bűncselekmények iránt, s 
amikor némely történelmi esemény 
tudományos leírását bízvást • lehetne 
pitavalnak is nevezni, kézenfekvő a 
gyanú: a krimi legjobb nyersanyaga 
maga a valóság. Elő kell venni a bí-
rósági aiktákat, vagy a történelmi 
dokumentumokat, s azokból össze-
állítani, kivonatolni, megszerkeszte-
ni a krimit. Kész. 

Ez valóban kitűnő módszer, s né-
hány remekművel is megismerked-
hettünk már, amely így született 
(bár kevésbé filmen, inlkább színpa-

don). Csakhogy az ilyesmi egyálta-
lán nem krimi. 

A kriminek ugyanis kevés a köze a 
valósághoz. Nem a krimi utánozza 
az életet, hanem olykor az élet a 
krimit. 

Mint most is. Javában készült 
már A hamis Izabella (írta: Bencsik 
Imre), amikor — az előzetes propa-
ganda persze fölhasználta az esetet 
— a valóságban is megesett valami 
hasonló. Micsoda szerencse, hogy 
nem a premier után! Végre látha-
tunk egy — hadd mondjam már ki, 
ha eddig nem sejtették — egészen 
jó magyar krimit, s ha ekkor követ 
el valaki hasonló bűncselekményt, 
kétféle fölhorkanás is következnék 
(tapasztalatból mondom). Egyrészt 
ez mozgósítaná a krimi esküdt el-
lenségeit, akik — a rossz krimik és 
a nem-krimik hatására — azt vall-
ják, hogy a krimi ötleteket adhat; 
másrészt ürügyet adna azoknak is, 
akik valóban realista, társadalom-
kritikus műveket szeretnének kieb-
rudalni a moziműsorból a bennük 
reálisan vagy jelképesen ábrázolt 
brutalitás miatt. 

Szerencsére — mondom —, ezút-
tal a többé-kevésbé hasonló bűncse-
lekményt már a premier előtt elkö-
vették, de már a forgatás megkez-
dése után; világos tehát, hogy sem a 
film készítői nem utánozták az éle-
tet, sem az élet a filmet. Hogyan 
lehetséges mégis, hogy ebben az 

Sztankai István, Ruttkai Éva és Mádi Szabd Gábor 



esetben is, mint néha máskor is, föl-
fedezhető valamelyes rokonság a 
krimi és egy-egy valóságos történet 
között? Azt hiszem, azért van ez, 
mert a krimi szigorú logikai rendjé-
ben a föltételezett kiindulásnak 
mondhatni egyedül lehetséges bo-
nyodalmait tár ja föl, s most már 
csak az kell, hogy valahol az élet-
ben hasonló kiindulási helyzet 
adódjék. A továbbiakban a dolgot 
nem is lehet másképp lebonyolítani, 
csak úgy, mint a krimiben. 

• 

Attól tartok, itt látszólagos ellent-
mondásba keveredem. Ami ezt a ki-
induló pontot illeti: igazán nem ra-
gaszkodnék ahhoz, hogy reális le-
gyen. A krimi kiindulópontja ugyan-
is többnyire a hulla; úgy érzem, a 
műfaji illemtan álfája és ómegája, 
hogy — játékról lévén szó — ez a 
hulla jelzett legyen, és ne valóságos; 
a bonyodalom csúcspontjain rend-
szerint újabb hullák következnek, s 
a mondottak ezekre is érvényesek. 
Hitchckock nemcsak a bűnügyi fil-
mek világhírű mestere, hanem ah-
hoz is ért, hogyan helyezze el kezdő-
és csúcspontjait a borzalom és a 
humor határán, épp a túlzások ré-
vén. 

A hamis Izabella egyik érdeme, 
hogy jól keveri a reálist és az irreá-
list; épkézláb bonyodalipat épít föl, 
a realitás érdekében megelégszik 
vázlatos vonásokkal, s nem komoly-
kodja el a dolgot, mint korábban 
egyik-másik krimifilmünk tette. 
Kár viszont, hogy a film készítői 
beérték a vázlatossággal, mondhatni 
a felületességgel a bonyodalom 
egyik-másik szálának kidolgozásá-
ban is. Nehéz a helyzetem: játék-
szabályt törnék, ha véleményem 
bizonyítására idéznék a filmből: 
nem árulhatom el, amit én már tu-
dok, de a jövendő nézők még nem. 
Nem szólhatok tehát arról, hogy a 
tettes gyanúba keverése túlságosan 
direkt, a logikai következetesség 
meg-megbicsaklik, nem azért gya-
núsíthatjuk (a gyakorlott krimi-já-
tékosok már elég korán), mert „ben-
ne van a buliban", mert érdeke fű-

ződött a tetthez, mert „vaj van a 
fején" — hanem éppen azért, mert 
mindezek nélkül gyanús ő. Ezt rész-
letesebben nem fejthetem ki, ne-
hogy idő előtt fölfedjem a tettest; 
azt viszont nyugodtan fölpanaszol-
hatom, mert a néző szemében a 
gyanú árnyéka sem fér őhozzá, hogy 
a nyomravezetőnk nyomozó aktivi-
tását sem helyezték el szilárd logi-
kai rendszerben a film készítői, így 
lelkes amatőr nyomozását a szerzői 
önkény következményének érezzük. 

« 

Mindamellett valóban A hamis 
Izabella egyik érdemének mondható 
az, hogy egészségesen elegyíti a va-
lóst és a valószerűtlent, vagyis a 
túlzás — az említett néhány kivé-
teltől eltekintve — logikai rendsze-
re is elfogadhatóan épkézláb. 

A másik érdeme pedig élvezetesen 
jó kidolgozása. Ez Bácskai Lauró 
Istvánnak első önálló filmje; fiatal 
művész létére a mesterség titkainak 
biztos ismerője és ezekkel a titkok-
kal ügyesen, rutinosan (bántó él 
nélkül használtam a szót!), maga-
biztosan él is. Jeleneteit jól építi föl, 
a színészeket nyugodt, mondhatni 
szép játékra vezeti, a képeket szépen 
fűzi egymáshoz, a film ritmusa ki-
tűnő. 

Herczenik Miklós operatőr és a 
kitűnő színészgárda nyilvánvaló jó-
kedvvel, szívesen vett részt a játék-
ban. Kitűnő Ruttkai Éva, Pécsi 
Sándor, Kovács Kati, Iglódi István, 
Gyenge Árpád, Tardy Balázs, Buj-
tor István, s a többiek is mind-
mind. Krimiben a színész többé-ke-
vésbé sémákat elevenít meg, s ami-
től ezek az ábrázolatok élvezetessé 
válhatnak, az a játékos kedv, a jel-
lemzés apróságai. Bőven éltek a le-
hetőségekkel mindnyájan; kivált-
képpen Kállai Ferenc, aki mellék-
szerepét főszereppé avatta, mert a 
figyelmetlen férjnek sok szívvel és 
igazi, jóízű, szellemes humorral ki-
dolgozott jellemképét, karikatúráját 
adja, a film egészébe kitűnően beil-
leszkedő gazdagon árnyalt játékával. 

ZAY LÁSZLÓ 



F I L M E K ÉS K É R D Ő J E L E K 
TELEFON KARLOVY V ARY-BOL 

Amikor ezeket a sorokat telefon-
ba diktálom, a Karlovy Vary-i 
fesztivál éppen csak megkezdődött, 
amikor cikkem megjelenik, a napi-
lapok bizonyára már a díjkiosztás 
eredményeiről is tudósítottak. De 
itt egyelőre még a jövő idő haszná-
latos. A sztárok majd é rkeznek . . . 
A jelentős filmeket majd vetítik. A 
nagy nemzetközi fesztiválok, akár-
csak a nagy hajók, fokozatosan kap-
csolnak teljes sebességre. A kapi-
tány már parancsot adott az indu-
lásra, a gépek már forognak, a ha-
talmas hajótest csak lassan mozdul. 

A hegyektől övezett gyönyörű vá-
rosban, az egykori Karlsbald világ-
hírű gyógyvize most az érdeklődés 
hátterébe szorult: még a gyomorbe-
tegeket is a fesztivál foglalkoztatja. 
Az utcákon zászlók, hatalmas pla-
kátok, filmjelenetek képei; már 
meg sem lepődöm, amikor egy ha-
risnyaszaküzlet kirakatából Venczel 
Vera, Gyöngyössy Katalin és Ko-
vács Kati fényképe mosolyog rám. 

Az idei fesztivál a változások je-
gyében kezdődött Karlovy Vary 
történetében most először fordul elő, 
hogy az egyes országok nem saját 
belátásuk szerint nevezték be film-
jeiket, hanem a fesztivál intézőbi-
zottsága választotta ki azokat. így 

esett meg, hogy például a Szovjet-
unió, az Egyesült Államok és Fran-
ciaország hivatalosan más filmeket 
jelölt a versenyre, mint amelyeket 
a bizottság kiválasztott. Ezeket az 
országokat végül — a különböző né-
zetek békés egymás mellett élése bi-
zonyítékaként — több film is kép-
viseli a versenyben. A Szovjetunió 
Rajzman: Kortársad, és Juli j Kara-
szik Július 6 című alkotásával, az 
Egyesült Államok Truman Capote 
Magyarországon is megjelent doku-
mentum-regényének, a Hidegvérrel 
megfilmesítésével (rendező Richárd 
Brooks) és Stanley Kramer Tudod 
ki jön vacsorára? című filmjével 
szerepel. A franciák „hivatalos" és 
„meghívott" versenyfilmje, a Ben-
jámin (rendező: Michel Deville), 
Zita néni (Róbert Enrico). 

Nemcsak a filmek kiválasztásának 
gyakorlatában, de a zsűrizés és a 
díjak rendszerében is ú j szelek f ú j -
dogálnak. A hagyományos egy zsű-
ri helyett ebben az évben három te-
vékenykedik: az alkotók (tagjai kö-
zött Cseres Tibor, Cezare Zavattini 
és Arnost Lustig neves csehszlovák 
regényíró), a színészek (Emmanuelle 
Riva, Raf Valloné) már it t vannak, 
és a technikai szakemberek zsűrije, 
melyben hazánkat Dobrányi Géza 



Az NDK versenyf i lmje: Tizenkilenc éves voltara, egyik jelenete 

képviseli. Ezeken kívül működik 
még a Nemzetközi Filmkritikusok 
Szervezete, a FIPRESCI zsűrije, és 
a csehszlovák filmklubok szerveze-
tének zsűrije is dijat ad ki. Amint 
láthatják, zsűriben nem szűkölkö-
dünk, és ha minden zsűrire jut is 
majd egy-egy kiváló alkotás, el-
mondhatjuk, hogy kivételesen szín-
vonalas fesztivál tanúi voltunk. De 

egyelőre a szervezeti változásokkal 
nem mindenki ért egyet, a csehszlo-
vák filmművészek szövetsége példá-
ul tiltakozása kifejezéseképpen nem 
is vett részt a fesztiválon. 

Ha a csehszlovák filmművészek 
szövetsége hivatalosan nincs is je-
len a fesztiválon, a csehszlovák 
filmművészetet négy film is képvi-
seli a versenyen. Ez a házigazdák 

Jelenet a Tánc Hitler főhadiszállásán című lengyel filmből 



előjoga. A szeszélyes nyár című 
filmmel Jiiti Menzel; a Három, lány-
nyal Stefan Uher, és A gyengéd nő-
vei Stanisilaw Barabas. Vladislav 
Helge alkotását, a Szégyen-1 a meg-
nyitó estén mutatták be. A Szégyen 
egy járási tanácselnök drámája, aki 
hosszú éveken át minden erejét a 
szocializmus ügyének szentelte,, 
mindent megtett, amit sa já t belátása 

szerint jónak és becsületesnek tar-
tott. A lába alól mégis kicsúszik a 
talaj, mert minden jószándéka elle-
nére sem tudott tovább lépni, meg-
maradt a középszerű gondolkodás és 
cselekvés szintjén. Vladislav Helge 
filmjét bizonyára azért mutatták be 
az előkelő időpontban, mert szelle-
mében kifejez valamit azokból. a 
változásokból, amelyek ma a cseh-

Jul i j Ra jzman: Kortársad című f i lmjének egyik jelenete 

Catherine Deneuve és Mlchel Plccoli, a Benjámin című francia f i lmben 



Franco Nero, az olasz Mlngozzi: Emberrablás című filmjében 

szlovák valóságban az érdeklődés 
középpontjában állnak. A Szégyen 
azonban, akárcsak főhőse, nem tud-
ja szilárdan megvetni lábát a me-
zőnyben, mert minden jószándéka 
ellenére a művészi kifejezést illetően 
megmaradt a gondolkodás és cse-
lekvés középszerű szintjén. 

Érdekesebbnek bizonyult a Német 
Demokratikus Köztársaság verseny-
filmje a Tizenkilencéves voltam, 
Konrád Wolf alkotása. Az önéletrajzi 
elemekkel teleszőtt film egy német 
fiú történetét mondja el, akinek 
szülei a hitleri fasizmus elől a Szov-
jetunióba emigráltak és aki most a 
szovjet hadsereg hadnagyaként Ber-
lin környékén harcol a végső győ-
zelmet közvetlenül megelőző pilla-
natokban. A film emberséges köz-
vetlen hangja, szemlélete, amely 
még a legdrámaibb jelenetekben is 
humorral, találó megfigyelésekkel 
védi magát a pathetizmus veszélyé-
től, megsejtet valamit a német kér-
dés tragikus összetettségéből, vala-
mit, amely többet igyekszik monda-
ni a két Németország, a goethei, 
Thomas Mann-i és a fasizmus Né-
metországának közhelyes szembeál-
lításánál. Láttunk még egy chilei fil-
met a Hosszú utazás-1, (rendezője 
Patricio Gaulen), amely képet adott 
ugyan a Chilében uralkodó ellent-
mondások igazságtalan társadalmi 
állapotokról, de nem tudott figye-

lemre méltó művészi erényeket meg-
csillogtatni. Bemutattak versenyen 
kívül egy Észak-Vietnamról szóló 
amerikai dokumentumfilmet, Félix 
Green munkáját, amely Vietnam je-
lenlétét jelképezte a fesztiválon, 
miként a vietnami kérdés is kitöröl-
hetetlenül ott él a világ tudatában. 

A tulajdonképpeni fesztivál még 
előttünk áll. Kérdőjel a magyar 
versenyfilm, a Bohóc a falon, az első-
filmes Sándor Pál munkájának fo-
gadtatása. De kérdőjel a többi be 
nem mutatott film is: az olasz Em-
berrablás (rendezője: Mingozzi) a 
jugoszláv Ha majd halott leszek 
(rendező: Zivojin Pavlovics), a len-
gyel Tánc Hitler főhadiszállásán 
(rendezője: Jan Batory), az angol 
Szegény tehén (Ken Lonch), a svéd 
Ola és Júlia (rendező: Jan Halldoff), 
a nyugatnémet Szerelmeskedjetek, 
ne háborúzzatok (rendező: Werner 
Klett), és az Angyal, vagy a bam-
bergi lány (rendező: Marran Gosov), 
a kubai Emlékezés az elmaradott-
ságra (rendező Tomas Guterrez 
Alea), és az indiai Jó cselekedet 
(rendező: Manoj Kumar). 

A kérdőjelekre lapunk következő 
számában adunk részletes feleletet. 

LETAY VERA 



Ml LETT VOLNA HA... 
J E G Y Z E T E K C A N N E S U T A N 

Mi lett volna h a . . . 
mégsem szakad meg a 
fesztivál, hanem bemu-
tatják a tervezett filme-
ket? Természetesen ez a 
játék sok művészt, ú j -
ságírót foglalkoztatott. 
Hiszen, ahogyan az elő-
zetes híradásokból érte-
sültünk róla, sok, érde-
kesnek ígérkező alkotás-
ról maradtunk le. Az el-
ső héten túltengtek a na-
turalista-szadista, sok-
szor szexualitással vegyí-
tett filmek. Ezek közül a 
huszonnégyéves olasz, el-
sőfilmes Sajvatore Sam-
peri Köszönöm, néném 
című munkája, úgy is 
mint sok tehetségre valló 
mű, másrészt mint kor-
tünet megérdemel egy 
kis figyelmet A film 

reklámanyagában ugyan-
is ezt olvastam: „Sam-
peri filmje a hajdani, de 

ma már megalkuvó, el-
csöndesedett forradal-
márok és a mai, a per-
manens forradalom hívei 
közti konfliktust elemzi. 
A Köszönöm, néném fő-
szereplői a felvilágoso-
dott polgársághoz tartoz-
nak, s ez a polgárság — 
a film rendezője szerint 
— magábaolvasztotta a 
legelégedettebb elemeket 
is, azokat is, akik haj-
dan bátran harcoltak, de 
most már lecsöndesedve, 
mindent elfogadtak. . ." 
Ugyancsak a film ren-
dező-írója szerint: „a fő-
szereplő ál-bénafiú, a 
permanens forradalom 
szimbóluma". 

Nos, ebből az érdekes-
nek ható politikai máz-
ból vajmi kevés maradt 
a filmben. Annál inkább 
előtérbe került a magát 
bénának tettető fiú sza-

dizmusa (mi köze ennek 
a technokrácia elleni lá-
zadáshoz?) és szép nagy-
nénjének kissé beteges, 
erotikus, sőt mazochista, 
önmagát lealacsonyító 
vonzalma kellemetlen 
öccse iránt. (És mi köze 
ennek a nagynéni társa-
dalomellenes lázadásá-
hoz?) Igaz, Samperi ál-
landó feszültséget te-
remtve, tömören, lendü-
letesen, igazi, modern ké-
pi nyelven ábrázol — 
kár érte. Ennyi helyet 
pedig ez a film azért ér-
demel, mert a jelenség-
gel: szexualitást politikai 
mezbe öltöztetni — sok-
szor találkoztam a fesz-
tivál falain kívül és be-
lül is. 

Mindezek után lega-
lább néhány szó erejé-
vel szeretnék az elma-
radt filmekről beszámol-

Valerio Zurllni f i lmjének utolsó jelenete. A képen a ragyogó tehetségű néger színész: 
Woody Strode 



ni. Pihentetően szép mű-
vészi élményt ígért Ale-
xender Zarhi Karenina 
Arniú-ja. A bezárt palo-
ta közelében Tat jana 
Szamojlova óriásira na-
gyított színes fényképe, 
napokkal a zárás után is 
ott volt még a Croi-
se t t e -n . . . 

Dominique Delouche, 
aki Fellini mellett sajá-
tította el a rendezés mű-
vészetét, (asszisztense 
volt a Cdbiria éjszakái 
és az Édes élet forgatá-
sánál) a Stefan Zweig 
regényéből készített 
filmmel, Huszonnégy óra 
egy asszony életéből, vett 
volna részt a fesztiválon. 
A filmen négy évig dol-
gozott; főszereplője Da-
nielle Darrieux többször 
kijelentette: ez élete 
nagy szerepe. 

A németek verseny-
filmjével sok probléma 
volt Eredetileg a fiatal, 
elsőfilmes May Spils, A 
tárgyra, drágám című, a 
müncheni művészne-
gyedben játszódó filmet 
nevezték be, — ezt azon-
ban a fesztivál igazgató-

sága nem fogadta el. így 
az ennél izgalmasabbnak 
ígérkező, Kafka regény 
nyomán készített Kas-
tély-t, Rudolf Nolte ren-
dezésében Maximillian 
Schell-lel és Cordola 
Trantow-val a főszerep-
ben küldték el. 

Az északi országok kö- • 
zül ezúttal Dánia vett 
volna részt a cannesi se-
regszemlén. Sőderberg 
1905-ben játszódó regé-
nyéből a merész képze-
lőerejű rendezőnő, May 
Zetterling forgatott fil-
met: Glas doktor címen. 
„A film — nyilatkozott 
May Zetterling — egy 
férfi története, aki har-
col önmaga és saját gyű-
löletes jellemvonásai el-
len. A mai gondolkozó 
lények többsége többé-
kevésbé doktor Glashoz 
hasonló helyzetben van. 
Első pillanatra úgy tű-
nik, hogy a filmben egy 
gyilkosságról van szó. 
Megölni valakit egyéb-
ként olyan erkölcsi prob-
léma, ami ebben az erő-
szakkal telített korszak-
ban, amelyben élünk, 



valamennyiünket érint. 
A film arról szól, hogy 
doktor Glas a teljesen 
normális férfi, lelkiis-
meretfurdalásoktól gyö-
törve, hogyan alakul át 
egy gyűlölettel és külö-
nös érzelmekkel telített 
lénnyé, aki végül is el-
követi a gyilkosságot. 
Ebből kiderül az is, hogy 
mi történhetik emberek-
kel, sőt egész nemzetek-
kel . . . Bár a regény cse-
lekménye 1905-ben ját-

Michael Sarne irta és ren-
dezte a Joanna című an-
gol filmet, amelyet bemu-
tattak még a fesztiválon. 
Nem lett volna érte kér , 

ha elmarad 

szódik, úgy érzem ma is 
időszerű, és azént rendez-
tem meg a filmet." 

Lone Hertz, a film női 
főszereplője, hajdani 
koppenhágai balett-tán-
cosnő első komoly szín-
padi sikerét egy Ionesco 
darabban aratta, majd 
több film szerepéért kü-
lönböző díjakat kapott, 
ez a huszadik filmszere-
pe. Doktor Glas figurá-
ját Per Oscarsson alakít-
ja, aki 1966-ban Cannes-
ban a legjobb filmszí-
nésznek járó díjat kapta — 
az Éhség című film fő-
szerepéért. May Zetter-
ling viszont mielőtt ren-
dezőnő lett, ismert szín-

Jelenet a Karenina Anná-ból 



Danielle Darrieux 
és Róbert Hoffmann 

házi és filmszínésznő 
volt, első alkotása egy 
dofcumentumfilm: A há-
ború játéka, amelyért 
1963-ban Velencében el-
ső díjat kapott. A Glas 
doktor előtt két játékfil-
met rendezett: A szere-
tők-et, és az Éjszakai já-
tékok-at. 

Érthető módon nagy 
érdeklődéssel vártuk a 
Truman Capote novel-
lákból készült Trilógia 
című amerikai verseny-
filmet. A Hidegvérrel vi-
lághírű írója nevét több 
nagy filmsiker is fémjel-
zi. Cannesi filmjének 
fiatal rendezője Frank 
Perry 1962-ben Velencé-
ben Dávid és Lisa című 
első játékfilmjéért 
aranyérmet kapott az 
elsőfilmesek versenyé-
ben. 

Truman Capote meg is 
jelent Cannesban. Kis-
termetű, szelídtekintetű, 
vékonyhangú szőke férfi. 
Mint az újságíróknak el-
mondta: egy dokumen-
tumfilmet akar csinálni 
a halálbüntetésről. E ku-
tatómunkája során az 
utóbbi kilenc év alatt 
bejárta Amerika legna-
gyobb börtöneit, száz és 
száz halálraítélttel be-
szélt, köztük olyanokkal, 
akik a gázkamra küszö-
béről, vagy az elektro-
mos szék mellől jötteik 
vissza az életbe. Kétség-
kívül nagy szakértelem-
re tett szert kriminoló-
giában, ez kiderült a Hi-
degvérrel című filmből 
is, amelyet Cannesban 
versenyen kívül bemu-

A dán versenyfilm két fő-
szereplője : Per Oscsrason 

és Lone Hertz 



Lisa Gastoni az olasz Kö-
szönöm, néném főszerep-
lője, akit úgy emlegettek, 
mint a női alakítás nagy-

di jának egyik esélyesét 

tattak. (Viszont a ver-
senyfilmre, a Trilógiára 
a fesztivál berekesztése 
miatt már nem került 
sor.) 

A Hidegvérrel több 
mint kétórás film. Mint 
Truman Capote több 
nyilatkozatban és újság-
cikkben is közölte, a 
film rendezője, Richárd 
Brooks nagy körültekin-
téssel készült a filmre, 
s óriási energiát fektetett 
abba, hogy a lehetőség 
szerint minden úgy tör-
ténjék, mint a valóság-
ban. A meggyilkolt far-
mercsalád otthonában, 
eredeti helyszínen for-
gatták a filmet, a házat 
azóta más vette ki, de 
csodálatos módon a régi 
függönyök ott lógnak 
még mindig az ablako-
kon . . . 

A két gengsztert ala-

Mint a kép is muta t j a , az 
elmaradt olasz f f lm : Ban-
diták Milánóban — sem 
szűkölködik véres jelene-

tekben. Rendező: Carlo 
' V p y Lizzani 



A Kopár sziget világhírű rendezője : Kaneto Shindo 
mint rendező ezúttal ls remekelt Kuroneko cimű Hím-
jével, mint forgatőkönyvlrő, — kevésbé. Képűnkön 

Klwaka TachI 

kító színész döbbenete-
sen hasonlít a gyilkosok-
ra. Tehát zseniálisan si-
került összekeverni va-
lóságot és művészetet, 
csak éppen — művésze-
tet nem sikerült kihozni 
az egészből. Mert ameny-
nyire magával ragadott 
a könyvben Truman Ca-

pote tömör líraisága, 
amennyire együtt érez-
tünk a becsületes, kedves 
családapával, beteg fele-
ségével és két gyermeké-
vel, akiket az író pontos 
leírásából kitűnően meg-
ismertünk, annyira hide-
gen hagyja a nézőt a 
film. A filmen ugyanis 

nem mutat ják be ezt a 
családot. Éppen csak egy 
villanásnyira látunk, szá-
munkra teljesen ismeret-
len embereket, akiknek 
a sorsa éppen ezért nem 
is tud bennünk olyan 
részvétet kelteni, mintha 
már előzőleg alaposab-
ban megismertük volna 
őket Igaz, a film korrek-
tül ragaszkodik a re-
gényhez, tehát nyilván 
a valósághoz is, de el-
maradt belőle a két 
gengszter regénybeli, te-
libetalált pszichológiai 
rajza, és sok mellékfi-
gura, akik a könyvet tel-
jessé teszik. Truman Ca-
pote, mikor a filmet elő-
ször látta, maga is úgy 
találta; sokminden hi-
ányzik belő le . . . De az-
tán belenyugodott: a ren-
dező nyilván jobban tud-
ja. Tévedett. Ügy látszik, 
nem tudta jobban. A Hi-
degvérrel egyrészt újabb 
bizonyíték arra, hogy ki-
tűnő regényekből nehe-
zen sikerül kitűnő filmet 
csinálni, másrészt meg-
győz arról is, hogy az 
élet szolgai másolása még 
nem művészet Az a 
részletekbemenő pontos-
ság viszont, amellyel be-
mutatják: hogyan és mi-
lyen csomót kötnek 
akasztás előtt a kötélre, 
majd magát az akasztás 
aktusát, lehet, hogy az 
e szakmabelieknek na-
gyon tanulságos, a jó íz-
lésű filmnézőket csak fö-
lösleges borzalommal töl-
ti el. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

Még egy elmaradt olasz 
f i lm: A főszereplők, ren-

dező : Marcello Fondato 



H Á B O R Ú M I S K O X C O N 
Mint utólag az újságból értesül-

hettünk róla, az idei miskolci rövid-
film fesztiválon kitört a háború a 
mozi és a televízió között. A háború 
szerencsére nem lehetett jelentős, 
annyira nem, hogy mi, akik részt 
vettünk a fesztiválon, fel sem figyel-
tünk rá. Valószínűleg ez volt a tör-
ténelem legbékésebb, legkevesebb 
áldozatot követelő háborúja. A hadi-
tudósító, aki haditudósítói mivoltá-
hoz illően kissé túlszínezett drámai-
sággal ecsetelte az eseményeket, ar-
ról számolt be, hogy a zsűri pártat-
lanságát állítólag elvakult mozifilm-
suvinizmus befolyásolta, s ezért a 
televíziós filmek rovására hozta meg 
ítéleteit. A harctéri események leírá-
sa néhol elrugaszkodott a tárgyi va-
lóságtól. Az a feltételezés például, 
hogy a zsűri „átkategorizált hasonló 
szintű, értékes tv-filmeket a mozi-
filmek csoportjába, ahol viszont má-
sok voltak a megítélés szempontjai. 
A helyükön maradt tv-filmek gyen-
ge mezőnye pedig nem érdemelt dí-
jakat" — egyszerűen nem felel meg 
a tényeknek. Tv-filmek csak tv-fil-
mekkel versenyeztek, mozifilmek 
mozifilmekkel. Tegyük hozzá azt is, 
hogy a zsűriben éppúgy képviselve 
voltak a televízió munkatársai, mint 
a mozifilmé. 

Mi lehetett hát az oka ennek a 
hirtelen fellobbanó műfaji vádasko-
dásnak? Nem tudunk egyebet elkép-
zelni, mint a díjazásban nem része-
sültek sértődöttségét, akik a vélt ül-
dözöttség szolidaritásában úgy gon-
dolták, hogy személyükben magát a 
műfaj t érte hátrányos megkülönböz-
tetés. Persze nincs olyan zsűri a vi-
lágon — noha manapság éppen ele-
gendő van belőlük —, melynek ítéle-
teivel ne lehetne vitatkozni. Ez a 
gyerekes háborúsdi azonban csak 
arra jó, hogy elvonja a figyelmet a 
magyar rövidfilmgyártás igazi prob-
lémáiról. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni 
azt az általánosan lábrakapott meg-

állapítást, hogy rövidfilmjeinkben, 
főként a dokumentum-alkotásokban 
— és ez vonatkozik a mozi és tv-
filmekre egyaránt, háttérbe szorult a 
kezdeményező szellem, a felfedező 
nyugtalanság, a szociológiai érdek-
lődés, amely pedig a korábbi évek-
ben olyan szerencsésen jellemezte 
kisfilmjeinket. Elgondolkoztató, hogy 
a fesztiválon levetített alkotások ösz-
szességében, a negyvenkét híradóban 
és ötvenegy kisfilmben milyen kevés 
tükröződött vissza az elmúlt év je-
lentős eseményeiből, társadalmi moz-
gásából; mintha a műfaj természe-
ténél fogva fürge és szemfüles rövid-
film megfáradt, megtotyakosodott 
volna. A dokumentumfilmesek az 
ankétok nyílt hangú vitáiban arról 
panaszkodtak, hogy hiányoznak a 
megfelelő műhely-körülmények, hi-
ányzik az inspiratív szellem, amely 
a problematikusabb valóság felfede-
zésére ösztökélné őket. Elégedetlen-
ségüket mindenesetre alátámasztja 
az a tény is, hogy a fesztivál legma-
gasabb színvonalú, kutató szenvedé-
lyű, közéleti érdeklődésű filmjei in-
kább a Balázs Béla Stúdióban ké-
szültek. 

B. B.-produkció a fesztivál talán 
legizgalmasabb dokumentum alko-
tása, Elek Judit Meddig él az ember 
című filmje is, amely a kendőzetlen 
valóságot művészi együttérzéssel, 
szigorú és sallangtalan lírával köz-
vetítette. A két tételből álló mű, a 
konkrét szociográfiai dokumentumon 
túl, az emberi létezés alapkérdéseit, 
a befejezés és az indulás nagy állo-
másait költői általánosító erővel áb-
lázolja. Az első rész egy öreg mun-
kás nyugdíjba vonulását mondja el, 
a tevékeny életből való hirtelen ki-
rekesztettség tragikus élményét. El-
ler.pontszerűen felel erre a második 
rész, egy fiatal munkásélet indulása: 
az értelmes arcú, szőke sörényű fa-
lusi fiú, aki olyan mint valami népi 
mesehős, Pestre kerül, a zord és 
szigorú iparitanuló intézetbe, s a 



műhelyben megismeri a munka örö-
mét, és kitartást követelő zsarnok-
ságát. 

Sára Sándor Vízkereszt-je a képek 
költői nyelvére fordítja le az ország 
fehér foltjainak, az egymilliós né-
pességet számláló tanyavilág kor-
szerűtlenségének problémáját Sza-
vak nélkül, inkább csak a hangula-
tok, gondolattársítások mögöttes já-
tékával fejezi ki azt az egyelőre 
még beláthatatlan távolságot, mely a 
Shakespeare Vízkeresztjének elő-
adására érkező egyetemi színjátszók 
jószándékát, és az elmaradott tanyasi 
világ életformáját elválasztja. Nem 
véletlen, hogy azok a filmek hagytak 
mélyebb nyomot emlékezetünkben, 
amelyek a ráébresztés, a változtatás 
szándékával közeledtek a világhoz, 
amelyek a társadalomról, emberről, 
természetről alkotott ismereteinket 
gazdagították. Gaál István Króniká-
ja, amely arról a képtelenségről tu-
dósít, hogy falun vannak még olya-
nok, akik hisznek a boszorkányok-
ban, vagy Lakatos Vince nemcsak 
ismeretterjesztő érdekességű, de em-
berileg is megejtő filmje, A bocsko-
romon van egy szák, az utolsó alföl-
di bocskoros tímár munkájának, s 
ezen keresztül egy egész tovatűnt 
világ bemutatása, vagy Takács Gá-
bor Három, könyv, három művész 
című filmje, amely három könyv-
illusztráció megszületésében három 
grafikusművész alkotói portréját ad-
ja — mind azt mutatják, hogy a 
rövidfilmekből azért nem hunyt ki 
a csapongó érdeklődés. 

A televíziós filmek közül is azok 
keltettek visszhangot, amelyek nem 
szokványos kontaktusba kerültek a 
valósággal. Nem véletlen a Kék fény 
sorozat sikere: frissessége, eleven 
életszerűsége mindazokat az erénye-
ket és lehetőségeket testesíti meg, 
melyekkel a televízió műfajának 
sokkal inkább élnie kellene. Az élet-
közelségnek hasonló atmoszféráját 
sugározta Szálkái Sándor Hallgatás 
című riportfilmje is; kár, hogy a 
film megszívlelendő morális figyel-
meztetését a konkrétan ábrázolt ese-

mény belső összefüggései nem tud-
ták meggyőzővé tenni. 

Biztos színvonalat képviseltek a 
fesztiválon a népszerű tudományos 
ismeretterjesztő és az animációs fil-
mek. Somló Tamás a szinte megkö-
zelíthetetlenül bonyolult biológiai 
folyamatokat szemléletesen érzékel-
tető filmje, a Fejezetek az emberi 
agyról, Knoll István kedves humorú, 
ugyanakkor a tudományos ismeret-
terjesztő értékű állatkert-filmje, a 
Titkok a rács mögött, Kollányi Ágos-
ton zenés fizikai kísérletei, a Fizika 
F-dúrban, s a televízió kitűnő pro-
dukciója, Bokor Péter élvezetesen 
okos, folytatásos történelemkönyve, 
a Századunk, azt bizonyították, hogy 
rövidfilmgyártásunknak ezen a té-
ren világviszonylatban sincs szé-
gyellni valója. 

Foky Ottó bábfilmje, a Bizonyos 
jóslatok, az egész fesztivál-mezőny 
legsikerültebb művei közé tartozott. 
Nemcsak frappáns alapötlete — a 
Zéta-bolygó légy nagyságú kis ször-
nyei űrhajójukon a Földre érkeznek 
a bizonyságért, vajon az emberiség 
valóban elpusztította-e önmagát, mi-
ként azt megjósolták, s e tudomá-
nyos kérdésre egy el nem takarított 
vendéglői asztal romjaiból megnyug-
tató feleletet vélnek kiolvasni —, 
nemcsak az optimista fintor az em-
beriség kilátásait illetően, de szce-
r.írozása is kis remekké avatja. 

A jó filmek, készüljenek azok a 
mozi avagy a televízió számára, bé-
kében megférnek egymással. S re-
méljük, hogy a rövidfilm történelme 
a miskolci háború után, a jelentős 
alkotások miskolci békéjét is feljegy-
zi majd. Ennek érdekében nem ár-
tana, ha a rövidfilm művészei a já-
tékháborúk konfliktusai helyett, in-
kább a valóság konfliktusai iránt 
mutatnának fokozottabb érdeklődést. 

LÉTAY VERA 



Fiatalok az új bolgár filmművészetben 
A bolgár filmgyártás alkotóműhe-

lyeiben a fiatal tehetséges pályakez-
dő rendezők közül mind többen kap-
nak lehetőséget a bemutatkozásra. 
Nyolc filmet — az elmúlt tizenegy 
hónap termését — látva, mindössze 
két név (Zaharij Zsandov, Vladimir 
Jancsev) tűnik ismerősnek, velük 
más alkalommal is találkoztunk 
már, míg a többiek első ízben mu-
tatkoznak ezúttal be. Filmjeiket az 
útkeresés jellemzi. Tematikai útke-
resésekről van elsősorban szó, ezen 
belül is a mai konfliktusoknak kon-
formizmustól mentes őszinte ábrá-
zolásáról, a valóság — leegyszerű-
sítések nélküli —, újrafelfedezésé-
ről. 

Három ilyen filmet is láttunk: 
Ludmil Kirkov A svéd király cí-
mű inkább fanyar, mint mulatságos 
vígjátékát, Vladislav Ikonomov 
Nagy Sándor esete és Ljubimir Sar-
landijev Az államügyész című tár-
sadalmi drámáját. 

A Kirkov-film címében jelzett 
svéd király idézőjelbe kívánkozik, 
hiszen csupán egy szertelen, tempe-
ramentumos fiatalember rövidéletű 
„királyságáról", pontosabban: hó-
bortos ábrándjairól van szó. A film 
fiatal munkás hősét — tengerparti 
beutalóval zsebében —, olyan érzé-
sek kerítik hatalmába, hogy ő — le-

hetőségeinél fogva —, a szóban for-
gó szituációban akár a svéd király 
is lehetne. Amennyire ismerős szá-
munkra ez a vígjátéki indítás, any-
nyira meglepő volt, hogy a film al-
kotói ezt a szokvány-alapötletet mi-
lyen ambiciózusan igyekeztek a nem 
szokvány megoldások felé terelni. 
Ez sikerrel is járt a film első har-
madáig. A továbbiakban aztán csak 
a lehetőségek vázát kapjuk, egy fe-
leslegesen elnyújtott történetet, 
amelyből az a fanyar íz hiányzik 
éppen, amelyet pedig az expozíció 
után joggal vártunk volna. 

Nem járt nagyobb szerencsével 
Nagy Sándor sem, aki természete-
sen nem azonos a történelem lap-
jairól jólismert uralkodóval, annak 
szerény, kései névrokona csupán, a 
mai Bulgária egyik köznapi figurá-
ja, egy brigádvezető. Ez a Nagy 
Sándor különböző munkástársaival 
él egy fedél alatt, akik bizonyos 
mértékben felelősek tehát egymás 
boldogulásáért. Az a kisrealizmus 
azonban, amely a hétköznapok apró-
cseprő mozzanataiból, sokszor csak 
a felületet érintő karcolataiból 
igyekszik mélyebb felfedezésekre 
szert tenni, helyenkint egyszerűen 
unalmat áraszt. A drámát mozaikok-
ra tördeli, ahelyett, hogy a folyamai 
egészét előbbrevinné. 

Jelenet a Svéd k i r i l y című filmből 



Dorotea Toncseva a Shibil című filmben 

nagyon hatásos indítás, a hamis vád 
expozíciója, a tulajdonképpeni törté-
net kerete. Ennek izgalmas, kétség-
kívül hatásos atmoszférája több íz-
ben is átsegíti a filmet egyenetlen-
ségein, helyenkénti sutaságain. 

Érdekes, bár semmiképpen sem 
meglepő, hogy a bolgár történelmi 
filmek jóval sikeresebbek, a mozi-
látogató ízléséhez, igényeihez is kö-
zelebb állnak, mint a mai történe-
tek. Nyilván az az oka ennek, hogy 
otthon, de külföldön is mindenek 
előtt történelmi témájú filmekkel 
arattak jelentős sikereket a bolgár 
művészek (Baracktolvaj, A cár és 
a tábornok), ezeknek a filmeknek 
hovatovább jelentős iskolája épült 
fel. 

Zahar i j Zsandov, Vladimir Jan-
csev, de a fiatal Nikola Valcsev is 
elsősorban ennek köszönheti, hogy a 
tizenegy hónap filmterméséből leg-
több 'Elismerés az ő filmjeiknek — 
Shibil, Az első futár, Az utolsó Voj-
voda — jutott. 

Nem egyszerűen arról van szó, 
hogy a hagyományosan megrende-
zett, fényképezett és eljátszott, a ré-
gi értelemben vett történelmi fil-
mek születtek ezúttal —, vagy ha 
igen, talán csak Vladimir Jancsev 
Az első futár című filmjének eseté-
ben. De már a két másik filmben, 
kiváltképp pedig Zsandov Shibil-

A svéd király egyik jelenete 

Mindkét filmnél mélyebb össze-
függésekre mutat — már témavá-
lasztásánál fogva is —, Ljubimir 
Sarlandijev drámája. Az állam-
ügyész, amely az ötvenes évek tör-
vénysértéseit, a társadalmi fejlődést 
akadályozó szemléletét idézi vissza, 
Sarlandijev f i lmje az első ilyen bol-
gár kísérlet. Lehetetlen tehát akár 
csak a megközelítőleges teljességet 
is számonkérni tőle. Amit fenntartá-
sok nélkül dicsérhetünk benne, az a 
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belül is a mai konfliktusoknak kon-
formizmustól mentes őszinte ábrá-
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sek kerítik hatalmába, hogy ő — le-

hetőségeinél fogva —, a szóban for-
gó szituációban akár a svéd király 
is lehetne. Amennyire ismerős szá-
munkra ez a vígjátéki indítás, any-
nyira meglepő volt, hogy a film al-
kotói ezt a szokvány-alapötletet mi-
lyen ambiciózusan igyekeztek a nem 
szokvány megoldások felé terelni. 
Ez sikerrel is járt a film első har-
madáig. A továbbiakban aztán csak 
a lehetőségek vázát kapjuk, egy fe-
leslegesen elnyújtott történetet, 
amelyből az a fanyar íz hiányzik 
éppen, amelyet pedig az expozíció 
után joggal vártunk volna. 

Nem járt nagyobb szerencsével 
Nagy Sándor sem, aki természete-
sen nem azonos a történelem lap-
jairól jólismert uralkodóval, annak 
szerény, kései névrokona csupán, a 
mai Bulgária egyik köznapi figurá-
ja, egy brigádvezető. Ez a Nagy 
Sándor különböző munkástársaival 
él egy fedél alatt, akik bizonyos 
mértékben felelősek tehát egymás 
boldogulásáért. Az a kisrealizmus 
azonban, amely a hétköznapok apró-
cseprő mozzanataiból, sokszor csak 
a felületet érintő karcolataiból 
igyekszik mélyebb felfedezésekre 
szert tenni, helyenkint egyszerűen 
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akadályozó szemléletét idézi vissza, 
Sarlandijev f i lmje az első ilyen bol-
gár kísérlet. Lehetetlen tehát akár 
csak a megközelítőleges teljességet 
is számonkérni tőle. Amit fenntartá-
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nagyon hatásos indítás, a hamis vád 
expozíciója, a tulajdonképpeni törté-
net kerete. Ennek izgalmas, kétség-
kívül hatásos atmoszférája több íz-
ben is átsegíti a filmet egyenetlen-
ségein, helyenkénti sutaságain. 

Érdekes, bár semmiképpen sem 
meglepő, hogy a bolgár történelmi 
filmek jóval sikeresebbek, a mozi-
látogató ízléséhez, igényeihez is kö-
zelebb állnak, mint a mai történe-
tek. Nyilván az az oka ennek, hogy 
otthon, de külföldön is mindenek 
előtt történelmi témájú filmekkel 
arattak jelentős sikereket a bolgár 
művészek (Baracktolvaj, A cár és 
a tábornok), ezeknek a filmeknek 
hovatovább jelentős iskolája épült 
fel. 

Zaharij Zsandov, Vladimír Jan-
csev, de a fiaital Nikola Valcsev is 
elsősorban ennek köszönheti, hogy a 
tizenegy hónap filmterméséből leg-
több elismerés az ő filmjeiknek — 
Shibil, Az első futár. Az utolsó Voj-
voda — jutott. 

Nem egyszerűen arról van szó, 
hogy a hagyományosan megrende-
zett. fényképezett és eljátszott, a ré-
gi értelemben vett történelmi fil-
mek születtek ezúttal —, vagy ha 
igen, talán csak Vladimír Jancsev 
Az első futár című filmjének eseté-
ben. De már a két másik filmben, 
kiváltképp pedig Zsandov Shibil-

A svéd király egyik jelenete 



Vladislav Ikonomov f i lmje : Nagy Sándor esete 

jében a hagyományos téma nem ha-
gyományos feldolgozására vállalko-
zott az említett két bolgár fi lmmű-
vész. 

A Shibil és Az utolsó Vojvoda is 
a hegyi emberek világába, a bolgár 
szegénylegények közé visz el. Ezek 
az egykori bolgár szegénylegények 
szembeszállnak a törvényekkel, 
megtizedelik a gazdag kereskedők 
karavánjait, adományaikkal pártol-
ják az elesetteket, a nincsteleneket. 
Zsandov f i lmje a régmúlt időkbe 
kalauzol vissza, míg a fiatal Val-
csev éppen az utolsó Vojvodát, a 
második világháború partizán moz-
galmához csatlakozó szegénylegényt 
állítja története középpontjába. 

Történelmi film Georgi Sztojanov 
három epizódból álló mikro-drámá-
ja, a Penlevé esete is, amelyben a 
mái modern filmművészet jelzések-
re épülő, szaggatott ábrázolástech-
nikáját igyekezett humanista mon-
danivalója szolgálatába állítani a 
rendező. Penlevé, a címadó „hősi" — 
groteszk módon — egy kakas, aki 
nagy becsben áll egy katonai tábor-
ban: az egyik tiszt kényeztetett ked-
vence. Többre tartja, mint katonáit. 
És amikor az „jobblétre szenderül" 
nagy tiszteletadással temeti el. De 
még éjszaka a katonák kiássák és 
jóízűen el is fogyasztják. Ezzel a na-

A svéd k i r i ly 

gyon kézenfekvő „ötlettel" per-
sze elindítják a retorzió laviná-
ját. A néző kissé iszonyodva nézi 
a bekövetkező eseményeket, de 
a film ezzel elérte tulajdonképpeni 
célját: úgy idézte vissza a szörnyű 
háborút, az emberi megalázást, hogy 
az idilli szituációból csapott át a leg-
kegyetlenebb, legnaturalistábban 
részletező drámába, s ennek abszur-
ditását, félelmetességét még plasz-
tikusabbá tette. 

BÁNOS TIBOR 



A világ „leggazdagabb" dokumentaristái 
J E G Y Z E T E K K A N A D A I F I L M E K R Ő L 

1 
A Filmmúzeumban megtartott 

kanadai filmnapok filmjei közül a 
Magányos fiú (Lonely boy), a nép-
szerű fiatal énekesről, Paul Ankáról 
készült huszonhatperces állt hozzám 
a legközelebb. A film nem új. Sok 
nemzetközi díjat kapott, többek közt 
Cannes-ban is. Egy sor hasonló do-
kumentum- és játékfilm „őse". Nyo-
mában nemcsak nyugaton, de több 
szocialista országban is megjelent a 
vásznon az ifjúság „bálványa". De 
ebben a filmben láttam először iga-
zán meztelen emberi arcokat. 

A fiatal énekes kimegy a pódium-
ra, kézbe veszi a mikrofont, egy 
fénysugár megvilágítja. S már őr-
jöngenek is a lányok. Az énekes 
lágy, nem vérforraló ritmusú dalla-
mot dúdol úgy, mintha sok ezer 
lánynak egyenként búgná a fülébe. 
A lányok rosszul lesznek a gyönyö-
rűségtől. Izzadnak és zokognak, ö n -
magukat elvesztve sikoltoznak. Kol-

lektív extázis. Szégyelltem magam, 
amikor néztem. Ez szexuális kiélés, 
tömegméretekben, nyilvánosan. De a 
legjobban nem az bántott, hogy az 
alkotó odakényszerített ehhez az ak-
tushoz, hanem az, hogy erre egyálta-
lában sor kerülhetett. Hogy ez fe-
dezi a tizenévesek igényeit, akiknek 
egész életük folyamán most kellene 
a legigényesebbeknek, a leglázadób-
baknak lenniük. 

Nemcsak a közönség arca mezte-
len ebben a filmben. A bálványé is. 
Paul Anka lenyűgözően ostoba egy-
szerűséggel mondja el, milyen tuda-
tosan varázsolt magából lányideált. 
Az iskolában sokat csúfolták, mert 
hájas volt, göndör hajú, görbe orrú. 
Fogyókúrázott, tornászott, énekelni 
tanult, megoperáltatta az orrát, ki-
egyenesítette a haját. 

Pontosan tudja, milyen mozdula-
tot kell tennie, hogy elomoljanak a 
keze közt a lányok. Pontosan tudja, 
hogy karrierje csak rövid ideig tart, 

Eugene Boyko f i lmje : Helikopter Kanada 



Donald Wilder színes f i lm je : Nahanni 

és hogy a végsőkig ki kell használni 
a divatot. Pénzt kell gyűjtenie. Gát-
lástalanul mutat ja meg a kamerá-
nak, hogy hízelgi be magát a leg-
elegánsabb, mulató öreg milliomos 
tulajdonosának kegyeibe. Meztelen 
arcok. Rettenetes, szomorú, kiábrán-
dító film. De nagyon igaz élettapasz-
talat. 

A játékfilm területén megközelí-
tően sem láthattunk ennyire mez-
telen, őszinte, valóságot feltáró fil-
met. A kanadai állami filmgyártás 
alig egy tucat játékfilmet készített 
és azok sem „futnak" még a nem-
zetközi mezőnyben. Ezek a játékfil-
mek közelállnak a dokumentarista 
stílushoz és ha a filmnapok gyér 
személyes tapasztalataiból merészel-
hetek ítélni: sikerült a rossz doku-
mentarista módszert átmenteniük a 
játékfilmekbe. Ez ritkasága miatt fi-
gyelemre méltó tapasztalat Kanada 
erős oldala tehát a dokumentum-
f i lm Ezek sorozatokba rendeződnek, 
elsősorban a tévében kerülnek be-
mutatásra. Moziba csak keveset for-
galmaznak. A mozikat ugyanis az 

amerikai filmipar termékei töltik 
meg — és a keresni vágyó filmszak-
embereket . is az amerikai gyártás 
csábítja. 

2 

Itt fekszik előttem a kanadai ál-
lami filmgyártás 1967/68. évi kataló-
gusa. Már az egyes témaköröket ösz-
szefoglaló ifejezetcímek is figyelemre 
méltóak: megtalálható ebben a fizi-
kai és szociológiai földrajztól és a 
történelmi kisjátékfilmektől az esz-
kimók és az indiánok életének be-
mutatásáig minden: katonai kikép-
zés, képzőművészet, rajzfilmek. Mac-
Laren világhírű alkotásai, színház, 
irodalom. Építészet, orvostudomány, 
biológia, vadállatok természetrajza, 
az ifjúság problémái, vallás, városi 
fejlődés, sport- és hiradófilmek Ka-
nadáról és idegen országokról. 

Lenyűgözve lapoztam végig ezt a 
sokszáz filmet és fotót tartalmazó 
minden művészi és kereskedelmi 
tudnivalót pontosan leíró, szép nyo-



mású kiadványt. Nyolc perctől ki-
lencven percig változó hosszban fel-
dolgozták egész országukat mind 
földrajzilag, mind történelmileg, sőt 
egy kicsit körül is néztek a saját 
országhatáraikon túl is. Ami lenyű-
gözött, az éppen ez a mindenre ki-
terjedő, tudományos alapossággal 
átgondolt koncepció, amelynek meg-
oldására csakis egy nagyon gazdag 
állami filmgyártás képes. 

A koncepció nagyszerűsége után 
elolvastam a filmek leírását. Tudom 
nem tisztességes dolog tartalmi ki-
vonatokból ítélni anélkül, hogy a 
fotókon kívül mást is láttam volna 
a legtöbb filmből. De az, amit ol-
vastam, már sokkal kevésbé volt 
meggyőző. Különösen az, ami a 
legjobban érdekel: az ifjúság nevelé-
sét célzó erkölcsi történetek. A fel-
vetett kérdések és azok megoldása 
nevetségesen nyárspolgári. Nyoma 
sincs annak a nyers őszinteségnek, 
ahogyan mi vagy legyünk szeré-
nyebbek: bármely szocialista ország 
tárgyalni merészeli a maga erkölcsi, 
társadalmi gondjait. Végtelenül fá j -
laltam, hogy ezeket a nagyszerű 
formai kereteket ilyen tartalom tölti 
ki. 

Néhány kitűnő ötlet azonban na-
gyon is megragadta a fantáziámat 
Csak két egymástól erősen különbö-
zőt emelek ki példaképpen. Tizen-
négy filmből álló sorozatot készítet-
tek összehasonlítások címmel. Ezek-
ben a filmekben a világ különböző 
városait, intézményeit vagy hasonló 
foglalkozású embereinek életformá-
ját állítják egymás mellé. Egy-egy 
film hossza huszonnyolc és ötven-
nyolc perc közt váltakozik. Megis-
merkedünk esküvői szokásokkal, ud-
varlások módjaival, polgármesterek-
kel, nagymamákkal, mindenféle mű-
fajban kiváló művészekkel, a négy 
legfőbb vallás papjaival és így to-
vább. Kanadán kívül Indiában, Ja-
pánban, Lengyelországban, Szicíliá-
ban, Franciaországban, az Északi-
sarkon, Brazíliában, Nigériában, Ma-
rokkóban és a világ majdminden 
csücskében kutatták fel riportala-
nyaikat, hogy minél érdekesebb ösz-
szehasonlításokat tehessenek. 

Fölmerül a kérdés: nem volna-e 
érdekes ugyanezt a mi szocialista le-
hetőségeink közt is megcsinálni? 
Különösen, ha ez nemcsak kuriózu-
mok keresése, hanem egy kicsit el-
mélyültebb társadalomrajz lenne. 

Búcsú nélkül — Don öwcn játékfi lmje 



Jelenet a Carollne-ra várva című filmből 

Egy másik érdekes filmsorozat hat-
nyolcperces filmekből^ Ezek vitain-
dítók. Nem tudom, van-e náluk 
osztályfőnöki óra, de nálunk van. 
Egy-egy ilyen film feldob olyan er-
kölcsi kérdést, amelyet sokfélekép-
pen lehet megoldani. Persze itt csak 
az ötlet jó, a tartalom, a felvetett 
erkölcsi kérdés számunkra régen 
túlhaladott és lényegtelen. 
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A legszemélyesebb kanadai film-
élményemet legutoljára hagytam, 
bár időben ez volt az első. A ka-
nadai Pierre Perrault Hogyan foly-
tatódjék a világ? című 1962—64-ben 
készített filmjének módszeréről hal-
lottam és olvastam. Akkoriban na-
gyon tetszett és érdekelt minden. 
Egy francia-kanadai operatőr, Mi-
chel Brault évekig rendszeresen lá-
togatta a Szent Lőrinc folyó egyik 
világtól elzárt közösségét, Ile aux 
Coudres szigetét. Élményeiből egy 

tizenhárom és fél órás tévé-műsort 
készített és több órányi beszélgetést 
rögzített magnószalagra a kanadai 
rádió számára. Perrault-t, aki nem 
rendező, hanem író, megragadta az 
anyag. Különösen izgalmasnak tar-
totta, hogy ezen a szigeten olyan 
hagyományokat őriznek, amelyek ma 
mór sehol másutt a világon nem 
találhatóak. így itt például a be-
vándorlás korából származó ó-fran-
cia nyelvet beszélik, amelyet még a 
mai francia is csak fordítással ért. 
Filmjével bele akart nyúlni a halász-
falu életébe. Fel akart támasztani 
egy olyan hagyományt, amelyet a 
nagyapák még éltek, de az unokák 
már elfelejtettek. 

Egy összehívott falugyűlésen a 
filmkamerák előtt váratlanul azt a 
javaslatot tette, hogy kezdjék meg 
a két emberöltővel ezelőtt abbaha-
gyott beluga nevű igen értékes és 
ritka hal fogását. Ennek a fortélyát 
rnár csak néhány igen öreg ember 
ismeri. Az egyre szegényedő halász-



Don Owen — Magasépítkezés című f i lmjének egyik kockája 

közösség így nagy nyereséghez jutna 
és a tradíció sem halna ki. A ka-
mera tanúja volt, hogyan fogadták 
az öregek és a fiatalok ezt a „pro-
vokációt" és követte azt a „forra-
dalmat", amely a nyomában támadt. 
Az öregek ú j erőre kaptak, életük-
nek újra célja lett. A fiatalok pedig 
tisztelni kezdték tudásukat. A belu-
ga-fogás ravasszságot, ügyességet, 
nagy előkészületet, kollektív munkát 
igényel. A kamera ott volt az első 
beluga-fogásnál és később az érté-
kesítésnél is. Ami engem igazán mé-
lyen megragadott ebben a munka-
módszerben az az volt, hogy a film 
alkotói nemcsak egyedülálló doku-
mentum-felvételeket készítettek, ha-
nem magát az életet is alakították. 
Jó értelemben véve szóltak bele a 
közösség sorsába. Ügy gondoltam, ez 
a munkamódszer igazán a mi szo-
cialista körülményeink közt volna 
otthon. Ma már mi is csinálunk 
valami hasonlót, ott élünk a „sze-
replőink" közt, „szoktatjuk" őket a 
kamerához, „teremtünk" drámai 
helyzeteket — de ez még ennél is 
több. 

Meggyőződésem, hogy nem eléged-
hetünk meg azzal, hogy lefotogra-
fáljuk a valóságot. De még azzal 
sem, hogy közérdekűt, társadalmi 
mondanivalót tár junk fel. A műfaj 
törvényei szerint kénytelenek va-
gyunk beleszólni az életbe. Ezért 
éreztem és érzem Perrault módsze-
rét, amelyet a világ másik végében 
kezdett el, olyan közelinek. Évekkel 
később láttam a filmet. Nagy csaló-
dás volt. A film hosszú, vontatott, 
unalmas. A fő cselekményről min-
denféle mellékszálakra kanyarog. 
Remek technikai trükkökkel, mint 
például a szereplők nyakába akasz-
tott ultrarövidhullámú adóval a leg-
lehetetlenebb helyzetekben is sike-
rült teljesen élő szinkron hangfel-
vételeket készítenie — de mindezzel 
együtt ezek a beszélgetések érdekte-
lenek maradtak. A módszer felizga-
tott. Az eredmény elcsüggesztett S 
mind a mai napig ez a tapasztalat 
állandó gondolkozásra késztet. 

SZEMES MARIANNE 



Jeremy Slate, Di-
a n t Mc Bain, Sher-
ry Jackson és Ross 
Hagen a főszereplői 
M i n i s z o k n y á s 

a n g y a l o k című 
ú j amerikai f i lmnek. 
Jelenet a filmből 
(rendezte: Maury 

iDexter). 

A házastársak 
egyenjogúságá-

nak kérdését fesze-
geti Finn Henriksen 
rendező A p a p a 
k é s z í t i a m á r -
t á s t cimű ú j dán 
filmben. Miután a 
feleség nem akar ja 
állását féladni, a 
tö r j vonul vissza a 
háztartásba, egészen 
addig, míg az asz-
szonynak gyereke 
s z ü l e t i k . . . A há-
zaspárt alakitó Ghi-
ta Norby és Morten 
Grunwald a mulat-

ságos komédia 
egyik jelenetében. 

CHIARINI BUDAPESTEN 
A Falak és a Csend és kiáltás 

versenyfilm Velencében 

A napokban Budapesten jár t Luigi 
Chiarini professzor, a Velencei Filmfesz-
tivál igazgatója, aki mostani körutazása 
során válogatja ki az augusztus 25—szep-
tember 7 között megrendezésre kerülő, 
XXIX. fesztiválon részt vevő, összesen 
tizenhárom játékfilmet. A jelek szerint 
folytatódik a magyar fi lmművészet nem-
zetközi siker-sorozata; az exluzív velen-
cei seregszemlére idén két magyar ver-
senyfilmet hívott meg Chiarini profesz-
szcr: Jancsó Miklós Csend és kiáltás és 
Kovács András Falak című alkotását. 
A fesztivál zsűrijében helyet foglal majd 
— többek között — Langlois, a párizsi 

Cinémathéque igazgatója, Ivasaghy ja-
pán filmkritikus, az amerikai Jonas 
Mekas, a magyar Nemeskürty István, és 
valószínűleg Peter Weiss drámaíró. 

Nemzetközi dokumentumfilm-fesztivált 
is rendeznek Velencében augusztus 19— 
24 között. Ezen Gaál István Krónika és 
Szemes Marianne Érted haragszom című 
rövidfi lmje szerepel. 

A játékfilmfesztivállal egyidőben augusz-
tus 25—szeptember 7 között- bemutat ják 
Velencében Carl Theodor Dreyer élet-
müvét, valamint kerekasztal-konferenciát 
rendeznek ,,A fiatal szerzők és a tagadás 
fi lmművészete" cimmel. Chiarini profesz-
szor elmondotta, hogy az eszmecserére a 
legfiatalabb filmművész-nemzedék szá-
mos neves képviselőjén kívül meghívta a 
különféle diákmozgalmak vezetőit, töb-
bek között Rudi Dutschkét és Cohn-Ben-
dit francia diákvezért is. 



Yves Montand első ízben játszik ko-
mikus szerepet filmen, Philippe de Broca 
most készülő Le diable par la queue című 
müvében. 

Pierre Paolo Pasolini Teorema című ú j 
filmjében Silvana Mangano és az angol 
Terence Stamp alakít ják a főszerepeket. 

Arkadij Rajkóiról, a nálunk is közkedvelt szovjet művészről készít dokumentum-
filmet Vaszilij Katanjan a moszkvai Központi Dokumentumstúdióban. „Néhánv" 
Rajkln a készülő filmből. 

^ t é n w i é á a XI. évf. 12. 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 : V« évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyént 61 238; közületi 61 066, vagy átutalás a 

MNB 8. sz. f iókjánál vezetett folyószámlára 
C8.715 Egyetemi Nyomdu mélynyomása, Budapest I N D E X : 25.286 



J E A N Q A B I N \ > J F I L M J E 

Gabin egy öreg rendőrfelügyelőt 
alakít legújabb, Pacha című filmjé-
ben. Bosszút akar állni a gengszte-
reken meggyilkolt barátjáéit. Pályá-
ján ez az utolsó nagy kaland, ő maga 
is gengszter-módszereket alkalmaz, 
sók veszíteni valója nincs, nyugdíja-

zás előtt áll. Terve sikerül, nem utol-
sósorban partnere — Dany Carrel — 
segítségével. A film rendezője. Geor-
ges Lautner, nem annyira a film-
művészetben, mint inkább a nyomo-
zási módszerekben igyekezett ú ja t 
adni. 

Dany Carrel és Jean Gabin 

Dany Carrel 




