


Halász Judit, Tahi Tóth László, Márkus László és Harsányi Gábor a film egyik jele-
netében 
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A FILMKRITIKA TEKINTÉLYE 
Ankétokon, filmelőadásokon, kö-

zönségtalálkozókon gyakorta felme-
rül a kérdés: hogyan lehetséges, 
hogy egy film értelmezésében és 
megítélésében néha lényeges kü-
lönbségek vannak a kritikák kőzött. 
Ilyenkor hozzánemértésre gyanak-
szik a jóhiszemű kérdező, akiben — 
nem kis mértékben a személyi kul-
tusz tekintélyelvre épülő kritikai 
gyakorlatának nehezen felszámol- • 
ható maradványaként — valamiféle 
hamis és abszurd elvárás él a kriti-
kával szemben: azt várja tőle, hogy 
helyette gondolkodjék és helyette 
értékeljen, hogy készen és megfel-
lebbezhetetlenül nyújtsa át számára 
az „ő" véleményét. S ha ezt nem 
kapja meg, vagy ebben a hitében 
egy másik kritika megingatja: úgy 
érzi, becsapták. A fordítottjával 
ugyanis még nem találkoztam, a kri-
tikák uniformizáltságát, gondolati 
megegyezését — pedig olykor erre is 
lenne ok — még sohasem kérték 
számon. 

Hadd kapcsolódjam tehát ennél a 
kérdésnél a Filmvilág kritika vitá-
jába, annál is inkább, mert Füleld 
József hozzászólása nagyjából így 
állítja szembe a művészi alkotó-
munkát a kritikusi tevékenységgel: 
Míg az elsőben különböző iskolák, 
áramlatok, felfogásmódok verseng-
hetnek (bár természetesen a szocia-
lista törekvések élvezik a legna-
gyobb támogatást), addig a másik, a 
mai társadalom nevében ítélkezik. 
Ezt a különbségtevést csak úgy fo-
gadhatjuk el, ha rávilágítunk: bo-
nyolult folyamat ez az* ítélkezés, 
amelynek során az egyéni ítéletek 
harcain, összeütközésein keresztül 
alakul ki — mint végeredmény — 
a társadalom ítélete, de még akkor 
sem jelentkezik olyan zárt, apodik-
tikus, mindenkire kötelező formá-
ban, mint a politika, vagy az ideo-
lógia alapvető kérdéseiben. Jósze-
rint csak a klasszikusokról, — Pető-
firől, József Attiláról, Bartókról stb. 
— mondhatjuk, hogy kialakult a 
társadalmi ítélet felőlük, az élők — 
ősi és helyes gyakorlat ez — több-
nyire még a kritikai megítélések 
alakuló harcának középpontjában 
állanak. 

Mi az egyes kritikus s az egyes 
kritika szerepe ennek a társadalmi 
ítéletnek a kialakulásában? Hogy 
segítheti a nézeteknek azt a társa-
dalmi szintézisét, amely valóban a 
társadalom ítéletévé teszi a kritikát? 
Ügy érzem, ez vitánk konstruktív 
magja, ebben a kérdésben van a 
legtöbb félreérté?, erről szeretném 
tehát a véleményemet a továbbiak-
ban kifejteni. 

Az ankétokon, vitákon rendsze-
rint azt válaszolom ezekre a kérdé-
sekre, hogy félreértik a kritika sze-
repét, funkcióját, ha passzív elfoga-
dásra korlátozzák a viszonyukat 
hozzá. A kritika nem a művészetek 
állami zsűrije és még csak nem is 
egyszerűen valamiféle művészi bí-
róság, — ilyen abszolút hatalom-
mal felruházott szerv a • szellem vi-
lágában nem létezik. A kritika leg-
főbb feladata — számomra leg-
alábbis minden funkciója közül ez a 
legfontosabb —, hogy közkinccsé te-
gye a művészi megítélésnek azokat 
a helyes, marxista elveit és módsze-
reit, amelyek értővé teszik a kö-
zönséget, vagyis a művészet és a kri-
tika — tehát saját maga — kritiku-
sává nevelje az olvasóit. Mű és befo-
gadó között bensőséges viszonyt 
hozzon létre. Aszerint kell tehát 
megítélni a kritikát, hogy gazdagí-
totta-e olvasói kritikusi szempont-
készletét, hozzáértését, kulcsot adott-e 
számunkra, a mű mélyebb megérté-
séhez. Tehát nem a kritikátlan el-
fogadás a helyes, funkciójából faka-
dó viszony kritika és olvasói-igény-
lői között, hanem az állandó kont-
roll, vita, összevetés, saját értelme-
zésével és értékelésével. 

Ahogy vannak kedves művészei 
úgy igenis legyenek kedves kritiku-
sai valamely művészet iránt érdek-
lődőnek, s egy-egy kritikai írás el-
olvasásakor ilyesféle reflexiói le-
gyenek, „ez a rendszerint okos, he-
lyénvaló, ízlésemmel megegyező vé-
leményeket hangoztató kritikus hogy 
írhat ilyen ostobaságot". Csak egy 
ilyen kritikus-közeg — vagyis köz-
vélemény — megteremtése adhat a 
kritikának értelmet és célt — és ta-
pasztalatom szerint általában öröm-
mel és felszabadultan fogadják a 



kritika funkciójának ezt a szemé-
lyes aktivitást, 'közreműködést kívá-
nó értelmezését, amely — József At-
tila kifejezésével — nem „leltári 
tárgynak", nem passzív tömegnek, 
hanem érző, gondolkodó, önálló vé-t 
leményre képes lényeknek — part-
nereknek — tekinti olvasóit. 

A kritikának ebből a státuszából 
— és minden más státusz szemben-
áll természetével, hatékonyságával 
— fakad, hogy túl nagy terhet és bé-
nító felelősséget rakunk az egyes 
kritikusra, ha azt várjuk tőle, hogy 
minden egyes írásában a mai társa-
dalom ítéletét mondja ki. Természe-
tes, hogy szubjektíve minden kriti-
kusnak az a legfőbb ambiciója, hogy 
az ő elemzése, megítélése váljon tár-
sadalmi ítéletté. A szellemi élet 
processzusában azonban írása még-
iscsak egy személyes, saját nevében 
és nevével megtett propozíció, 
ajánlat a társadalomnak — s ezen 
belül a szakmai és érdeklődő köz-
véleménynek — amely azt megbírál-
va, összevetve a többi javaslattal, fo-
gadja, vagy utasítja részben vagy 
egészben el, — ha a szóban forgó 
műben és jelenségben egyáltalán 
van annyi művészi érdek és mara-
dandóság, hogy ne térjen napirend-
re felette. Kritikai, s általában a 
szellemi — élet másként mint ilyen 
személyes s egymástól olykor eltérő, 
egymásnak ellentmondó javaslato-
kon, válaszokon keresztül nem fej-
lődhet. Ezek adják — természete-
sen a marxizmus világnézeti kere-
tein belül — ázt a szellemi kínála-
tot, amelyből a társadalom egyálta-
lán kiválaszthatja azokat az eleme-
ket, amelyeket — mint igazságokat 
— magáévá tehet. 

Vannak akik — vitánkban Almási 
Miklós képviselte ezt az álláspontot 
—, a különböző javaslatok, és vála-
szok tényéből a választék teljes fel-
tárásának és a nézetek bátor megüt-
köztetésének, kontfrontációjának — 
a vita polarizálásának — szükséges-
ségét következtetik ki. A másik ál-
láspont — ami felé Füleki József 
hajlik — a hangsúlyt az alapelvek-
ben való megegyezésre, a közös ki-
indulópontra helyezte, és ennek je-
gyében mint egészségtelen és szük-
ségtelen folyamatot szűkíteni kí-
vánja valamilyen módon ezt az Al-
mási javasolta kontfrontációt és po-

larizálást. Ügy tűnik, mintha ez a 
vélemény fölösleges luxusnak, erő-
pazarlásnak érezné a nézetek eme 
ütköztetését, hiszen nyilvánvaló, 
hogy a vitatkozó álláspontok kö-
zül az egyik hamis, a felkínálkozó 
választék fenntartása tehát dezo-
rientál; nem azon kellene munkál-
kodnunk inkább, hogy minél gyor-
sabban kiküszöböljük ezeket a so-
rainkat ' megosztó nézeteltéréseket 
és helyes szintézist teremtsünk. 

Hadd bocsássam előre saját vé-
leményemet, amely úgy érzem, 
kérdésünkben megfelel a kívánt 
szintézisnek, ip: egyaránt szükségét 
érzem az alapelvek, a közös kiin-
dulópontok állandó erősítésének, 
tisztántartásának és ezzel párhuza-
mosan és ennek alapján a nézetek 
kontfrontációjának is. A kettő csak 
egységes folyamatként képzelhető 
el. Az alapelvek erősítése nélkül 
ugyanis a kontfrontáció valóban 
öncélúvá válhat, és elveszítheti 
marxista kritériumait és társadalmi 
értelmét. De csupán az alapelvek, 
a közös kiindulópontok hangoztatá-
sa: az élet valóságától távolít el, a 
marxista gondolat fejlődését rekesz-
ti meg, konzerválja a múlt értékeit, 
de nem vezet el a jövő problémái 
megoldásához. Ugyanis mindenki-
nek jogában áll azt állítani, hogy a 
vitában nekem van igazam — és 
minden tisztességes ember és irány-
zat ezt is vallja és állítja —, de ho-
gyan döntsön ebben a társadalom 
(vagy a társadalmat képviselő szak-
ma, közvélemény stb.)? Egyszerűen, 
milyen más eszköze van álláspontja 
kialakítására, mint a nézetek meg-
mérkőzése és összeütköztetése? Ho-
gyan kívánják eldönteni a vitákat — 
akik ellenzik vagy korlátozni kíván-
ják ezt a kontfrontációt? Az alterna-
tíva világos, és ezt az alternatívát 
nem lehet megkerülni: vagy a néze-
tek — a marxizmuson belüli néze-
tekről beszélek — kontfrontációja, 
vagy valamilyen adminisztratív köz-
belépés (amely nem veszti el admi-
nisztratív jellegét, bármily diszkré-
ten és humánusan történjék is) a 
szóban forgó problémában. Harma-
dik megoldás nem képzelhető el. És 
naiv elképzelés, hogy egy vita ott és 
akkor zárul le, ahol és amikor vala-
milyen szerkesztőség leveszi a napi-
rendről; hogy egyszerűen rajtunk, el-



határozásunkon múlik a nézetek 
kontfrontációját „erősíteni", „élesí-
teni", „polarizálni", vagy „gyengí-
teni", „elsímítani", „szintetizálni" — 
nem pedig magukon a nézeteken, a 
viták önsúlyú feszítőerején, idő- és 
kutatásigényén. A különböző nézetek 
mögött ugyanis — helyes vagy 
helytelen — de átélt meggyőződés 
és elméleti felkészültség áll. S a 
meggyőződések mindig megerősödve 
viselik el indokolatlan mártíromsá-
gukat, Lukács György szavaival, a 
„ritkasági érték", a tiltott gyümölcs 
varázsát és előnyét kapják meg az 
adminisztratív rendszabályoktól. A 
viták objektív töltésének ez a lebe-
csülése csak önáltatásra vezethet, de 
nem a tényleges megoldásra, a va-
lódi szintézisre. Honnan származik 
mégis, és mennyire indokolt ez a fé-
lelem, a vita és a kontfrontáció po-
larizálásától? És van-e valamilyen 
nagy és jelentős szempont, érdek, 
amely arra késztet, hogy félrete-
gyük, elnapoljuk esztétikai, kritikai 
vitáinkat — ahelyett, hogy végig-
vinnénk — és óvakodjunk Jancsó 
vagy Kósa megítélésében fennálló 
véleménykülönbségeinket a nyilvá-
nosság elé tárni. 

Ami az első kérdést illeti, azt hi-
szem egy régi, és a maga idejében 
helyénvaló álláspont beidegződésé-
ről, és túléléséről van szó. Megszok-
tuk, hogy az osztálytársadalom vi-
szonyai között a nézeteltéréseknek, 
a vitáknak, a polarizációnak többnyi-
re osztálytartalma van. Később, a 
személyi kultusz esztendeiben, az 
osztályharc állandó éleződésének 
hamis elmélete támogatta és rögzí-
tette ezt az akkor már helytelen el-
képzelést. Persze egyáltalán nem ál-
lítom, hogy mai vitáinkban ilyen 
vagy olyan formában, nem lehetnek 
és nincsenek jelen osztályidegen né-
zetek — a valóban közös harc ezek 
ellen, abba a kategóriába tartozik, 
amit az alapelvek a marxista kiin-
dulópont állandó erősítésének felté-
teleként jelöltem meg. Azt azonban 
állítom, hogy vitáink zöme azonos 
osztályalapról és alapelveiben, poli-
tikai felfogásában azonos ideológiai 
bázison zajlik. Más típusú ellenté-
tek, mint a régiek — az egy ügyért 
harcolók közös célt szolgáló vitája, 
tudományos megközelítésből, felfo-
gásból (vagy néha csak ízléskülönb-

ségekből) fakadó nézeteltérések — 
egyszóval: elvtársi vita (talán még 
meg kell tanulnunk ezt a műfajt), 
amelyből ügyünk, társadalmi ren-
dünk csak profitálhat. 

Én is tudom, van fellazító tak-
tika. De ennek éppen az eszmék 
harca a legjobb ellenszere. Aligha 
véletlen, hogy az a fellazítás, amely 
egykor az adminisztratív módsze-
rektől a legnagyobb támogatást kap-
ta, ma — éppen állandó és követke-
zetes eszméi harcaink miatt — eleve 
reménytelenségre van kárhoztatva. 
A tudományos munka — s e tekin-
tetben a kritika is annak minősül — 
kockázatainak vállalása nélkül, 
amint azt Kádár elvtárs is hangoz-
tatta írószövetségi látogatásakor, 
nincs tudományos munka, nincs igazi 
kritikai bátorság és kritikai élet, de 
még a fellazítás elleni hatékony harc 
sem lehetséges. 

Feltétlenül híve vagyok annak a 
szemléletnek, hogy a kritikus igenis 
együttérző támogatója legyen a film-
művészet eszmeileg-művészileg ér-
tékes törekvéseinek, pártosan köte-
lezze el magát ezek számára, és 
ha többet nem is, de annyit, ér-
demét látom a filmkritikának, hogy 
esztétikai lelátójáról jó játékra biz-
tatta a magyar film csapatát, honi 
és nemzetközi fórumokon egyaránt 
lelkesen drukkolt neki. Mert végül 
is a kritika értékének, hasznosságá-
nak egyetlen mércéje van: mennyire 
áll oda az értékes törekvések mellé 
és lép fel az értéktelenekkel szem-
ben. S ebből a szempontból mind 
Almási, mind Füleki értékelésében a 
filmkritikával kapcsolatban szívesen 
olvastam volna több elismerést. Vi-
táinkkal, nézeteltéréseinkkel, eszmei 
gyöngéinkkel együtt is úgy vélem, 
hogy a magyar filmkritika Almási 
Miklóstól B. Nagy Lászlóig, Rényi 
Pétertől Bíró Yvetteig, Hegedűs Zol-
tántól Molnár Gál Péterig stb., stb. 
terjedő egésze, feladatát jobban tölti 
be, mint ezekből a vitacikkekből ki-
derül. S a helyes prognózis kívánja 
meg, hogy a teljes képhez tevé-
kenységének eredményes és pozitív 
oldala is felméressék — mégha a 
felületes szemlélő számára úgy tű-
nik, hogy a kritika elmarasztalása —, 
amely más területeken szerintem is 
indokolt — most kampányfeladat. 

GYERTYÁN ERVIN 



EGY NEMZEDÉK KÖZÉLETI FELELŐSSÉGE 
B E S Z E L G G T E S B A C S Ó P E T E K K E L 

Bacsó Péter a napokban fejezte be 
Fejlövés című új filmjének forgatá-
sát. A rendező Zimre Péterrel együtt 
írta a forgatókönyvet, operatőr 
Zsombolyai János. A film női fősze-
repét Kovács Kati játssza, a két fia-
talember szerepében pedig Bacsó új 
filmje ismét ismeretlen „civileket" 
mutat be: Horváth Károlyt és Miller 
Józsefet Bacsó a héten abbahagyta 
új filmjének utómunkálatait és San 
Sebastianba utazott, ahol tavaly ké-
szített alkotása, a Nyár a hegyen a 
fesztivál magyar versenyfilmje. El-
utazása előtt beszélgettünk a rende-
zővel. 

H Á R O M Ö N G Y I L K O S J E L Ö L T 

— Hogyan foglalhatná össze rövi-
den új filmjének cselekményét? 

— A sztori egy rendőri hírből 
származik. A Népszabadságban ol-
vastam két évvel ezelőtt arról az 
ítélethirdetésről, amelynek során 
„öngyilkosságban való részvétel" 
miatt elítéltek két fiatalt. Nekilát-
tunk az előzmények felkutatásának, 

Jelenet a Fejlőt 

tanulmányoztuk a vizsgálati anya-
got, beszélgettünk a börtönben az el-
ítéltekkel, felkerestük családjukat, 
volt munkahelyüket. Kicsit úgy dol-
goztunk, ahogyan Truman Capote a 
Hidegvérrel anyaggyűjtésénél; órá-
ról órára rekonstruáltuk az esemé-
nyeket, s összeállott a történet: egy 
fiú és egy lány, akik úgy érzik, hogy 
bezárult körülöttük a kör, s nem él-
hetnek |ovább, elhatározzák, hogy 
öngyilkosok lesznek. Csatlakozik 
hozzájuk a fiú barátja is, és egy lo-
pott autóval — amiben revolvert ta-
láltak — elindulnak, hogy a viseg-
rádi erdőben végrehajtsák tervüket 
A főhős, az első fiú valóban agyon-
lövi magát, a másik kettő megriad 
és menekülni kezd... Nagyon rövi-
den és sután elmesélve, ennyi a va-
lódi történet amit — a szükséges tö-
mörítéstől eltekintve — változatla-
nul építettünk bele a forgatóikönyv-
be. A hiteles eseménysornak van 
néhány irracionális mozzanata is, 
ezeket egyszerűen tudomásul vettük, 
és nem is próbáltuk megmagyarázni; 
nem akartuk elpszichologizálni ezt 
a döbbenetes történetet. 

című filmből Jelenet a Fejlövés cimfi filmből 



Kovács Kati és Horváth Károly 
I 

— Oj •filmje miként kapcsolódik 
előző, szintén az ifjúság problémái-
val foglalkozó alkotásaihoz? 

— A Fejlövés a fiatalságnak arról 
a „mélytengeri rétegéről" kíván hírt 
adni, amelyhez alig-alig jut el pro-
pagandánk és kultúránk. Tapaszta-
lataim szerint nem is csekély és 
megvetendő — sem számszerűleg, 
sem potenciális erőként — ez a ré-
teg, amely előtt még nyitva áll az út 
minden irányban. Ezeknek az önma-
gukra maradt, hamis illúziókban élő, 
magányukban didergő kis ember-
kéknek a történetében azt a belső 
mozgást keressük, ami — alaktalan 
nosztalgiaként — jelen van bennük 
egy egészségesebb, közéletibb, hu-
mánusabb, sőt: szocialistább élet-
forma iránt. A film előadásmódja — 
szándékom szerint — nagyon tár-
gyilagos és rideg, kerül minden szen-
velgést és morarizálást, hogy a maga 
teljes valóságában mutathassa fel 
ennek a rétegnek a fogódzónélküli-
ségét. Pedig ezekben a fiatalokban 
is nagy és elfojtott energiák feszül-
nek, amiket — véleményem szerint 
— nem használunk fel megfelelően, 
nem veszünk igénybe. Ennek a „slá-
gerkultúrán" felnőtt rétegnek a va-
lódi társadalmi mozgásokhoz fűződő 
kapcsolatai nagyon lazák; hamis tu-
dattal élnek a világban, mind a köz-
életet, mind egymás közti kapcsola-

Horváth Károly, Miller József és Kovács 
Kati 

taikat illetően. Meggyőződésem, 
hogy jobban kell figyelnünk rájuk. 

— A jelek szerint ön konzekven-
sen elkötelezte magát az ifjúság ak-



tuális gondjainak filmi megfogalma-
zása mellett; a Fejlövés már negye-
dik munkája e témakörben. 

— Valóban konzekvensen, sőt rög-
eszmésen ifjúságpárti vagyok. Leg-
közelebbi, most tervezett filmem is a 
fiatalokról szól majd. Középiskolás 
diákok között játszódik, s egy diák-
lázadást elevenít meg. Ez a történet 
is valódi eseményre épül: egy köz-
kedvelt. tanárt kidobtak az egyik 
gimnáziumból, aminek következté-
ben a nagyfokú morális érzékeny-
séggel „megvert" fiatalokban sajá-
tos, nagyon jóirányú erjedési folya-
mat indult meg ... Előző filmjeim 
közül a Nyáron egyszerű-ben e ré-
teg törékeny hősiességét kívántam 
bemutatni, egy dacosan megkötött 
fiatalkori házasság történetével. A 
Szerelmes biciklisták- ban — amit 
egyébként nem tartok a legsikerül-
tebb munkámnak — szintén a fiatal-
ság önmagával és az egész világgal 
való elégedetlenségét, többre-jobbra 
áhítozását igyekeztem megfogal-
mazni; a Nyár a hegyen-ben pedig 
másféle aspektusból, a múlt-jelen 
viszonyának összefüggéseiben vizs-
gáltam a fiatalokat. Végül a Fejlö-
vés — nagyon sematikusan megfo-
galmazva a film alapgondolatát — 
nem egyéb, mint annak ábrázolása, 
hogy nagyon fáj a szívem ezekért a 

gyerekekért, akik okosabban és bol-
dogabban élhetnének, ha mi felnőt-
tek valamivel értelmesebben bán-
nánk velük. 

A N E K D O T A Z A S N É L K Ü L 

— Űj filmjének stílusa miben ha-
sonlít, és mennyiben különbözik az 
előzőekétől? 

— A Fejlövés forgatása során tel-
jes dokumentálás hitelességre, tárgy-
szerű, száraz előadásmódra töreked-
tem. Mellőztem minden kommentárt, 
mert el akartam titkolni saját érzel-
meimet az eseményekkel kapcsolat-
ban. Ügy véltem, hogy meg kell döb-
bentenem, fel kell ráznom a nézőt, 
s ezt leginkább a tények tárgyila-
gos, hideg előadásmódjával érhetem 
el. Előző filmjeimmel ellentétben el-
hagytam minden anekdotikus ele-
met, hogy a stílus szárazságát meg-
őrizhessem. Tudom magamról, hogy 
hajlamos vagyok a poentírozásra, az 
anekdotázásba való elkalandozásra, 
ezért, a vágás során fokozott szigor-
ral bántam az anyaggal, s kihagy-
tam minden olyan jelenetet, ahol az 
anekdotázás gyanúja felmerülhetett. 
Ennél a filmnél egyébként külön je-
lentősége volt az operatőri munká-
nak, hiszen a cselekmény hetven 
százaléka egy autóban játszódik, s 

Kovács Kati és Horváth Károly 



A visegrádi Duna-parton 

végig kézi kamerával dolgoztunk. 
Zsombolyai János átlagon felül in-
venciózus, ideális partner volt ebben 
a munkában. 

— Hogyan határozhatná meg 
filmje műfaját: bűnügyi filmet ké-
szített a bűnügyből? 

— Attól függ, honnan nézzük. 
Olyan szempontból bűnügyi film a 
Fejlövés, hogy ténylegesen feldolgoz 
egy bűnügyet, s arra törekedtem, 
hogy nagyon izgalmasan, a néző fi-
gyelmét végig lekötve bontakozzék 
ki a cselekmény. De nem krimi, 
mert egyetlen percig sem kérdés, ki 
a tettes. A Fejlövés tehát — szerin-
tem — mai bűnügyi történet, társa-
dalmi és morális mondanivalóval. 

A S T Ü D I O C S O P O R T 
P R O G R A M J A 

— A rendező Bacsó után most Ba-
csó Pétert, az l-es stúdiócsoport ve-
zetőjét kérdezném terveiről, elkép-
zeléseiről. 

— Néhány évvel ezelőtt Újhelyi 
Szilárd, csoportunk akkori vezetője 

fogalmazta meg a stúdió program-
ját. Noha Újhelyi azóta elkerült tő-
lünk, „örökségét" folytatni kíván-
juk, tartjuk magunkat az akkor el-
határozott programhoz: a mai ma-
gyar valóság lényeges konfliktusai-
nak feltárására, éles felvetésére tö-
rekszünk. Természetesen mindenki 
olyan stílusban és módszerrel teszi 
ezt, amely az egyéniségének legin-
kább megfelel. Lassanként összejött 
egy generáció az l-es stúdióban; a 
mai negyvenévesek nemzedéke. 
Egész eddigi pályafutásunk, a múlt-
ban játszott szerepünk menthetetle-
nül arra predesztinál bennünket, 
hogy felelősséget érezzünk a mai 
magyar társadalmi valóságért, hi-
szen részt vettünk annak kialakításá-
ban. Úgy is mondhatnám: „mi csi-
náltuk", tehát nyugtalanul és idege-
sen, felelősségtől áthatva figyeljük, 
mi lesz belőle. Feladatunknak érez-
zük filmjeinkben megmutatni — ki-
ki temperamentuma, stílusa, vér-
mérséklete szerint — jelenünk konf-
liktusait. Lényegében ez a közéleti 
felelősség forrasztja egybe stúdió-
csoportunkat, amelyben olyan eltérő 
alkatú és stílusú művészek dolgoz-



nak együtt, mint Fábri, Kovács vagy 
Jancsó, akik természetesen más-más 
módon fejezik ki magukat. 

F O R G A T Ó K ö N Y V EJC, 
T E R V E K , E L K £ P Z E L E S E K 

— Elmondaná, milyen konkrét 
tervekkel foglalkozTiak az l-es stú-
dió rendezői? 

— Fábri Zoltán, mint ismeretes, 
most forgatja A Pál utcai fiúk-at, s 
következő filmjének tervéről két 
íróval tárgyal: Oseres Tiborral és 
Örkény Istvánnal. Jancsó augusztus 
1-én kezdi forgatni új filmjét, a 
Hernádi Gyula forgatókönyvéből 
készülő Fényes szelek-et A film té-
mája saját ifjúságunk, a NÉKOSZ-
mozgalom korszaka. Ez lesz Jancsó 
első színes filmje, amelynek cselek-
ménye — eddigi alkotásaival össze-
hasonlítva — sokkal összefogottabb, 
s nagyon konkrét közegben játszó-
dik. Ügy hiszem, Jancsó egészen 
Új oldaláról mutatkozik majd be ez-
zel a művével. Máriássy Félix ősz-
szel kezdi forgatni Prónay Pál nap-

lójából készített forgatókönyvét, 
melynek ideiglenes címe: Imposzto-
rok. Sajátos stílusban, egy végtele- , 
nül ostoba fickó szemüvegén át mu-
tatja be a film a fehérterror ször-
nyűségeit, e korszak tragikus humo-
rát. Kovács András egyelőre az elő-
zetes töprengéseknél tart Valószínű-
leg arról csinál majd filmet ami a 
Falak-ból kimaradt: a mai házasság, 
a korszerű emberi együttélés kérdé-
seiről, s a mai egyetemi ifjúság 
gondjairól. Mészáros Márta szeptem-
berben kezdi forgatni második já-
tékfilmjét, Holdudvar címmel. A 
történet á nemzedékek konfrontá-
ciójában az ember önmagához való 
hűségének problémáit elemzi. Ősszel 
kezdi forgatni első játékfilmjét 
Gyöngyössy Imre, Virágvasárnap 
címmel. Különös, népi legendára 
emlékeztető stílusban a Tanácsköz-
társaság időszakának egyik valóban 
élt hősét egy halálra kínzott katoli-
kus pap történetét eleveníti fel. Ré-
vész György Goda Gáborral dolgo-
zik, az író Volt egyszer egy család 
című regényéből készít forgatóköny-
vet. Ranódy Lászlót két terv foglal-
koztatja. Az egyik kevert műfajú, 
több szólamú film lenne — doku-
mentum-, riport-, interjú-, játék-
film-, és rajzfilm-részletekkel — a 
mai szerelmi élet kérdéseiről, annak 
társadalmi és morális problémáiról. 
A másik Ranódy-filmterv: Hubay 
Miklós forgatókönyve a CSsontváry-
hagyaték történetéről. A filmben 
megelevenednének a festő életének 
bizonyos mozzanatai, s „játszaná-
nak" híres festményei is.. Nádasy 
László tavasszal kezdi forgatni He-
gedűs Zoltán A nagy kék jelzés, 
avagy a hűség jutalma című forga-
tókönyvét, amely mai tárgyú, szati-
rikus komédia a kispolgáriság és 
sznobizmus témaköréből. Végül cso-
portunk másik fiatal tagja, Huszárik 
Zoltán Krúdy Gyula Szindbád-jának 
filmváltozatával kíván nagyjáték-
filmrendezőként debütálni; a filmet 
esetleg a szlovák stúdióval közös 
produkcióban készítenénk el. Azt hi-
szem, a tervekből — egyelőre — 
ennyi bőségesen elegendő. 

Az öngyilkossá]; után 



Jelenet a filmből 

FABRI , JANCSO, KOVÁCS — 
S Z K E C C S - V I G J A T E K O T 
T E R V E Z 

— Az ismertetett témák között 
kevés ígérkezik úgynevezett „közön-
ségfilmnek", kevés a szórakoztató, 
könnyű műfajú film. Nem tartanak 
attól, hogy ilyen módon kissé elsza-
kadhatnak a mozinézők sokmilliós 
táborától? 

— A mi csoportunk rendezőinek 
nem elsősorban az úgynevezett szó-
rakoztató filmek készítése a profilja, 
de a közönségkapcsolat problémá-
ját elsőrendű fontosságúnak tartjuk. 
Rendkívül bonyolult kérdéskomple-
xum ez, és nagyon röviden csak 
annyit, hogy kétféleképpen kívánjuk 
áthidalni a művészi igény és a tö-
megízlés között valóban meglevő fá-
ziskülönbséget Egyrészt lehetősé-
günkhöz képest magunk is közre 
akarunk működni abban a nagyará-
nyú népművelő mozgalomban, amely 
a már létező, s nem is csekély számú 
igényes közönségréteget kívánja szé-
lesíteni. A jelenleginél sokkal inten-
zívebb propagandával, vitákon, be-
szélgetéseken való részvétellel, s 

ezernyi más módon igyekszünk kö-
zelebb kerülni a törekvésében igé-
nyes filmművészetnek ahhoz a — 
potenciális — nézőközönségéhez, 
amelyhez ma még nem mindig ju-
tunk el. Másrészt a magunk módján 
mi is megpróbálunk közeledni a leg-
populárisabb műfajokhoz. Szóba ke-
rült például, hogy — esetleg többen: 
Fábri, Jancsó, Kovács és mások köz-
reműködésével — csinálunk egy 
szkeccs-vígjátékot, aminek minden 
darabját más rendezné. Távol áll tő-
lünk mindenfajta arisztokratizmus 
és sznobizmus; nem akarunk légüres 
térben, egymásnak filmeket készí-
teni, s egyáltalán nincs szándékunk 
kizárólagosságot biztosítani a komor 
témáknak. De szándékunkban áll 
következetesen ragaszkodni a mű-
vészi igényhez, a szándék tisztessé-
géhez, a színvonalhoz. Meggyőződé-
sünk, hogy a közönségkapcsolat 
ügyében rengeteg még a kihaszná-
latlan lehetőség, s ezeknek a feltá-
rását szintén egyik legfontosabb, ak-
tuális feladatunknak tekintjük. 

ZSUGÁN ISTVÁN 



EQY REMETE R Ó M Á B A N 
Érdekes problémát vet föl ez a 

rossz olasz film. Azt, hogy miért nem 
tudunk még mindig elég jó rossz 
filmet 'készíteni? Filmhírünk a film-
világban mind rangosabb. (Méltán.) 
Mégis aggasztó, hogy nem elég jók a 
rossz magyar filmek. Pedig ez vala-
mennyi filmipar sarkalatos kérdése. 
Ritka a jelentős művészi alkotás. A 
pocsék film töméntelen. A zseniális 
és a vacak között azonban széles 
mező húzódik: a közepes filmek ren-
getege. Ezek táplálják a hétközna-
pok hétköznapi mozilátogatóit. Nem 
adnak nagy élményt, de nem is 
bosszantanak. Nem emelik szelle-
münket, de nem is rombolják ízlé-
sünket. 

Ezekből tevődik ki az a nagy vá-
laszték, amit „nézzünk meg valami 
jó kis marhaságot!" felkiáltással 
szoktak jelölni. Másképp: standard-
filmek. Más néven: ez a mozi. 

Dino Risi filmjei közül az Előzés 
(1962) a mozi és művészet határán 
egyensúlyozott Arányai, ízlése, eszes -
logikája, gyilkos elemzőkészsége és 
történetének kettébonthatatlan igaz-
sága, amely egyformán állt a két fő-
szereplő oldalán: Risit sokunk ked-
vencévé tette, legalább is olyan film-

, rendezővé, akinek munkáit figyelem-
mel kell kísérni, mert nem tudható, 
mikor emelkedik a művészi igaz-
mondás szintjére. 

Üj filmje az üzleti semmitmondás 
jellegzetes példája. 

Egy római tisztviselő megunja a 
fogyasztási társadalom csábító csap-
dáit, belefárad a konformizáltságba, 
a nagyvárosi zajba, a civilizáció hív-
ságos vásárába, és elmenekül a he-
gyek közé remetének. Szőrcsuhát ölt. 
önmegtartóztatást fogad. Edzi testét. 
Gyönyörködik a természet pompájá-
ban. És élvezi a magányt. Boldog 
robinzonádban él egy kecskével: ha-
lászik, csupán gyümölcsöt és tejet 
fogyaszt 

Akár egy Puskin-novella is le-
hetne eddig a társasági élettől meg-
csömörlött húszártisztről, aki elment 
remetének. De Risit nem annyira a 
társadalomból kifelé menekülő em-

ber érdekelte, hanem az, miként 
antropomorfizálódik egy hegyi re-
mete, ha visszakerül a társadalomba. 
Az első irány nem szorul sok bizo-
nyításra: melyikünk nem akart csen-
desóceáni szigetlakó lenni, vagy sás-
kaevő oszlopszent? A máísik út ér-
dekesebb. Voltaire vademberétől 
kezdődően érdekes az az álnaiv 
mese, miként leplezi le egy együgyű 
ember önkéntelen belecsöppenésével 
a társadalom fonákságait. 

Nos, Dino Risi a közhellyé vált 
meséből csak a száraz közhelyet ké-
pes kifacsarni. Szentimentális kriti-
kával ábrázol: egyszerre van igaza 
az erdőből jött, elvadult torzonborz-
nak, aki undorodik a jóléti társada-
lom rossz közérzetétől és hamisságá-
tól; és igaza van a társadalomnak, 
amelyik elszenvedi és élvezi is a ci-
vilizáció vívmányait. (Ugyan miért 
kellene lemondani az esernyő vise-
léséről, ha zuhog az eső; mennyivel 
természetesebb emberi állapot csi-
szolt kőkéssel nyesni a kenyeret, 
mint elektromos konyhakéssel szelni 
belőle; miért jobb forrásvízbén hű-
síteni a maradék ételt, mint villa-
nyos jégszekrényben; és mennyivel 
nemesebb az ember erkölcse, ha 
nem mosakszik, mintha a modern 
kozmetikai cikkek raffinériáját él-
vezi?) 

A remete — akit az eredeti olasz 
cím Prófétának nevez — addig-ad-
dig áll ellent a nagyvárosi fertő csá-
bításainak, amíg belezüllik és ha-
szonélvezője lesz különcsége közfel-
tűnésének. 

Risi az Előzésben mesteri cselek-
ménybonyolítónak tűnt. Most ötlet-
től ötletig halad (jegyezzük meg: az 
ötletek rosszak és unalmasak), ahe-
lyett, hogy folyamatot ábrázolna. 
Aprócska dramaturgiai önkényeske-
dések hajtják a cselekményt s ezek 
meggátolják a mese természetes ki-
bontakozását, tanulságának kivirág-
zását. A film túlságosan tételes ah-
hoz, hogy érdeklődést kelthessen 
maga iránt. 

Vittorio Gassman játssza a fősze-
repet ö elég népszerű odahaza is, 
nálunk is, hogy kedvéért végignéz-
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zük a munkát De Gassman jellegze-
tes színpadi színész, akinek latin 
mimikai rendszere túlharsog a ka-
mera előtt, és aki komédiás buzgal-
mában nem mindig válogat a legíz-
lésesebb eszközök között. Van benne 
annyi mesterségbeli tudás, hogy 
minden figuráját ötletesen építse fel. 
Gassman sosem fedez fel semmit az 
emberből, sosem szólja el magát az 
arca, nem hoz fel újat a mélyből és 
a tudattalanból: filmjeiben csak an-
nak a példáját adja, hogyan lehet 
tökéletes mesterségbeli hűvösséggel 
előállítani egy jellemképletet, ame-
lyik kifogásolhatatlanul pontos, dé 
nem magával sodró. 

Risi és Gassman, úgy látszik, nem 
véletlenül találtak egymásra. Sorra 
gyártják együtt a szkeccseket, ame-
lyek a színész maszkjaira és utánzó-
képességére támaszkodnak és ügye-

sen sorolnak fel gúnyos társadalmi 
típusokat. (Matador, 1959., Szörnye-
tegek, 1963.) Vagy Gassman nélkül, 
de mintha akkor is ott lebegne az ő 
szelleme: Cicababák, 1964., Komp-
lexusok, 1965. — Van közös Risi és 
Gassman munkájában és abban, 
ahogy megközelítenek egy témát. 
Precízen vázolják fel mindketten a 
képletet, de nem tesznek túl nagy és 
egyéni felfedezéseket. Munkáikról 
hiányzik a felcserélhetetlenség bé-
lyege. Tudják azonban, hogy egy 
anekdótát miként kell kiszélesíteni 
és társadalmi hátteret húzni egysze-
rűsége mögé. Tudnak mélységet mí-
melni ott, ahol csak megrágott köz-
hely van. 

ÉS ez az, amit elöljáróban hiá-
nyoltunk. Ügy csinálni rossz filmet, 
hogy az azért jó legyen. 

MOLNÁR GÁL PÉTER 



Miért van napirenden a televizió? 
A Filmvilág 10. és 11. számában 

Gyertyán Ervin és Nemeskürty Ist-
ván a művészetek közé érkezett, 
vagy ott legalább is kopogtató „új 
gyerekről", a televízióról mondták el 
véleményüket. Mert ez a gyerek itt 
van, helyet és figyelmet kér, sőt ér 
demel — ebben rokonszenvezők és 
tartózkodók egyetértenek. A létezés 
tehát tény; a többi: tapasztalat. Teo-
retikus viták helyett többnyire csak 
megegyező vagy ellentmondó megfi-
gyeléseinket vehetjük szemügyre. 

Megkísérlem én is csoportosítani a 
magamét. 

A Z E S Z K Ö Z R Ő L 

A televízió egyre inkább hasonla-
tossá válik ahhoz a számtalan mű-
velet elvégzésére alkalmas háztartási 
robotgéphez, amely rózsaszín leány-
álommá hivatott varázsolni a házi-
asszony életét. Egyre több, egymás-
tól nagyon is különböző feladatot 
végez el: követi a labda útját a va-
sárnapi rangadón, állást foglal az 
ipar és a kereskedelem vitájában, 
hogy melyik a jobbik mosópor, kö-
veti a meggyilkolt amerikai elnökje-
löltet szállító vonat útját, megkísérli 
angol nyelvtanra oktatni nézőit, s ki 
tudná felsorolni, még mindenre 
nem vállalkozik. A televízió a „gyor-
suló idővel" versenyezni próbáló 
ember korszakalkotóan fontos robot-
gépe. A televíziós készülék az,'— te-
hát a gép, s a technikai rendszer, 
mely a készülék működését lehetővé 
teszi... De a televízió — a szó mű-
vészeti értelmében — ennél sokkal 
kevesebbre, és sokkal többre képes. 

Először is: kevesebbre A gép köz-
vetít újságot, a szórakoztató ipar 
termékeit, sportot, reklámot... A 
televíziós művészet nem olvasztja 
magába mindezt, a közös technikai 
hordozó éppúgy nem teremt mély és 
lényegi kapcsolatot az egymástól na-
gyonis különböző „műsorok" között, 
mint ahogy a reklámfilmre sem ér-
vényesek a modern filmművészet 
esztétikai megállapításai, hiába al-
kalmazható azonos felvevő és vetítő 
gép, vagy akár azonos minőségű 
nyersanyag is a legújabb fogpaszta 

népszerűsítéséhez és valamelyik 
fesztiválsikerünkhöz. 

Mindez nyilvánvalónak látszik, 
mégis sokan a televíziós művészet 
legszembetűnőbb specifikumát ab-
ban vélik felfedezni, hogy a televízió 
(a készülék) állandóan dokumemen-
tarista módjára szembesít a való-
sággal, s ennek következtében a mű-

. vészi szándékkal konstruált, s 
ugyanazon a képernyőn megjelenő 
valóságot a néző sokszoros kontroll 
alá veti. Nézetem szerint a valóság 
és a műalkotás minden korábbinál 
fokozottabb igényű szembesítése va-
lóban létező jelenség mondhatnám: 
a legjellegzetesebb kortünet, amely a 
műélvezet folyamatában mutatkozik. 
Csakhogy ez nem a televíziós művé-
szet kizárólagos tehertétele (vagy 
erőforrása?), hanem minden művé-
szet „környezete". A világ amelyben 
a ma művésze alkot, félelmetesen 
gyorsan közvetíti az információkat, 
ennek következtében nemcsak moz-
gékonyabbá, hanem átfogóbbá is te-
szi valóságfogalmunkat. Dehát ez a 
folyamat csak részben zajlik a kép-
ernyőn, a híradófilmek, a telexen to-
vábbított fotók, a rádióban szétsu-
gárzott hang egyaránt a „részvételt" 
biztosítja olyan történésekben, me-
lyekből korábban tér- és időbeli tá-
volság kizárta az embert. A televizió 
kitűnő feltételeket biztosíthat újság-
nak, vitafórumnak. Érdemes és kell 
is majd elemezni, milyen hatástöbb-
letet nyújt az állandóan jelenlevő 
kép, a lehetséges egyidejűség a rész-
letekben való elmélyülés lehetősége, 
s az egész áttekintésének képessége. 
A televíziós művészetet azonban 
mégis el kell választani a képernyőn 
megjelenő más „programoktól" ah-
hoz, hogy a jövőben vizsgálni lehes-
sen, s mindenekelőtt: művészeit vol-
tát sikerüljön bizonyítani. 

M I K O R V A N M C V E S Z E T 
A K É P E R N Y Ő N 

Mindaddig senki sem vitatta, hogy 
a televízió sok egyéb mellett művé-
szet, műalkotás közvetítésére és el-
terjesztésére kiválóan alkalmas. Még 
pedig olyan „tehetségesen" tölti be 



többnyire ezt a feladatát, hogy köz-
beékelődése nem veszteséggel, ha-
nem nyereséggel jár, A színházi elő-
adást, mielőtt „továbbadná", felerő-
sített hangsúlyokkal láthatja el, a 
legszebb pillanatokat közelről mu-
tathatja meg, apró ritmus-korrek-
ciókra képes. A filmeknél már nem 
ilyen dicsekedni való a helyzet, de 
azért a közvetítő funkcióját a tele-
vízió itt is többé-kevésbé betölti. A 
televízió saját művészete azonban 
akkor van jelen a képernyőn, ha 
színháztól és filmtől eltérő, sajátos 
hangulati-érzelmi egység jön létre, 
mégpedig egy olyan formanyelv se-
gítségével, amely — ha merített is a 
színház- és filmművészet eszköztárá-
ból — kizárólagos és új. Ez a forma-
nyelv talán az ötvözethez hasonlít-
ható, mely a benne eggyéolvadt 
anyagok tulajdonságainak összes-
sége helyett új, azoktól különböző 
erényekkel és hiányosságokkal hívja 
fel a figyelmet magára. „Színpad 
nélküli színház, a mozi külsőségei 
nélküli mozi" — határozza meg a 
televíziós művészetet nem kevés iró-
niával egy francia esztéta, Jean Luc 
Déjean. De nem csak ő, mások is in-
kább azokat a negatívumokat térké-
pezték fel, amelyek a televíziót más 
művészetekhez hasonlítva jellemzik. 

A Z É L M É N Y 

A televízió védelmében végezhető 
vizsgálódás egyik lehetséges kiindu-
lópontja — a nézőre gyakorolt hatás. 
Az a pszichózis, amely a képernyő 
előtt létrejön, alapvetően kétféle. Ha 
a televízió egyszerűen „továbbít" 
(újságot, színházat, filmet, vitát stb.), 
a néző reakciója, hangulata, figyel-
me hasonlatos az újságolvasóéhoz, 
színház- vagy filmnézőéhez, vagy 
egy vita hallgatójához. De reakciói-
nak intenzitása legtöbbször alacso-
nyabb, figyelme kevésbé koncentrált, 
ez a jelenlét valóságos élményének 
hiányából fakad. Az élménynek ez a 
redukáltsága azonban megdöbben-
tően csekély mértékű, s ami a köz-
vetettség miatt elvész, azt — leg-
alább is részben — pótolja valami 
más: a képernyőn történtekkel való 
négyszemköztiség érzése. 

Ez a hangulat — a magányos ta-
lálkozás élménye — valamilyen fo-

kon mindenfajta adás nézőinek kö-
rében felfedezhető. Valódi hatásfo-
kán azonban a televíziós művészettel 
való találkozás pillanataiban van je-
len. Mégpedig — megítélésem sze-
rint — nem oldottá, fellazulttá, ke-
vésbé elmélyültté leszi azt, hanem 
ellenkezőleg: feszültebbé. Egyetértek 
Gyertyán Ervinnel abban, hogy a 
koncertteremben a zene élvezői za-
vartalanabb figyelemmel adják át 
magukat az élménynek, mint televí-
ziós hangversenyközvetítés esetében. 
Csakhogy itt a közvetítésen van a 
hangsúly. A néző, aki kizárólagosan 
televízióra szánt művel találkozik, 
nem bújik „papucsba" sem lelkileg, 
sem szellemileg. A sokat emlegetett 
otthoni kényelembe helyezkedett, 
házicipőt húzó néző figyelme ugyan-
is szorosabb összefüggésben van a 
képernyőről érkező műsor felszólító 
erejével, mint a kellemesen bő ruha-
darabokkal. „Amíg a film mindent 
tud, amire a televízió művészi érte-
lemben képes, addig a tévé (talán 
csak rna még) nem tudja mindazt, 
amit a film" — írja egyhelyütt cik-
kében Gyertyán Ervin. 

Ügy tűnik, a film nem tud olyan 
mértékben személyhez szóló lenni, 
mint a televízió a legjobb pillanatai-
ban. S az ember a személyes, neki 
címzett közlésekre jobban reagál. 

T E L E V Í Z I Ó S J Á T É K ES 
I N T I M I T Á S 

Mielőtt a televízió intimitásáról 
próbálnánk meg néhány megfigye-
lést elmondani, tisztázni kellene a 
televíziós művészet műfajait. Ez 
azonban e pillanatban még olyan 
vállalkozásnak látszik, amelynek a 
nagyon gyors mozgás, a mindennapi, 
megállás nélkül ömlő műsormeny-
nyiség nem kedvez. Próbáljuk a te-
levíziós játékot a legszélesebb érte-
lemben használni, beleértve a kép-
ernyőre komponált revüt, drámát, és 
TV-operát is. Mivel magyarázható 
tehát az intimitás? A sikeres tele-
víziós játék gondolati tartalmát min-
dig az egyes ember személyes konf-
liktusáig bontja le. Ez a konfliktus 
szinte személyes közlés formájában 
jut el a nézőhöz, s a hordozó anyag 
mindenekelőtt: a szó. Ez erősen be-
folyásolja a cselekmény értelmezését 
is. A film világot teremt, tájakat, 



tárgyakat, látványt, mely az ember-
ről árulkodik. Az ember mozog eb-
ben a művészileg felépített világban, 
mozgása új és új környezetbe veti. 
A szó szinte csak motiválja a cse-
lekményt, azt valójában a kép hor-
dozza. 

A televízió sem mond le a beszé-
des tájról, csakhogy ez a „táj" az 

"emberi arc. A beszélő és hallgató 
ember arca, mely épp olyan kimerít-
hetetlennek látszik, mint az erdők, 
mezők és városok. Az ember arcánál 
tágabb világ, mást is befogadó kép 
— itt csak motiváció. A fesztiváldíj 
nyertes Menekülés a börtönbe című 
TV-játékról, ha megkérdezzük ak-
kori nézőit, szinte kivétel nélkül Vas 
Éva játékát fogják elsősorban emlí-
teni. A néző emlékezete — filmnél, 
színháznál, s a televíziónál is — leg-
többször úgy raktároz ösztönösen is, 
hogy a műfaj lényegét ragadja meg. 
Az emberi szónak, s ennék követ-
keztében a színészi játéknak a meg-
növekedett szerepe már alapja lehet 
az intimitásnak, de nem ad rá tel-
jes magyarázatot Csakhogy a kör-
nyezet látványának lecsökkent sze-
repe közelebb hozza a színészt. Ő 
uralkodik a képernyőn, olyan, mint-
ha belépett volna a szobába; nem 
különíti el színpad, nincs körülötte 
olyan realitással érzékelhető környe-
zet, mint a filmvásznon. A mozi né-
zőterén mindig teljes értékű való-
ságnak fogadjuk el a képi látványt, 
mindez bennünk valóságosabbá is 
nőhet, mint az elsötétített nézőtér. 
Izgalmas pillanatokban néhányan 
mindig felszisszennek, megfeledkez-
ve a filmnézés szituációjáról. A tele-
víziós játék környezete sosem válik 
ilyen valóságossá, de a színész és a 
színész szava — igen. 

K Ö L T É S Z E T ' ÉS F A N T Á Z I A 

A színésznek a játék közben el 
kell veszítenie színész voltát, a sza-
vaknak pedig szövegből költészetté 
kell emelkedniük, A színész minden 
más művészetnél „közelebb" kerül 
hozzánk a képernyőn, arcának legki-
sebb rezdülését sem tudja elrejteni, 
a művészi értelemben vett őszinte-
ségnek a teljességét kell nyújtania. 
Ehhez olyan szavakra van szüksége, 
melyek az igazság és a mélység esz-

tétikai erejével rendelkeznek. Vé-
gülis — irodalomra van szüksége. 

A film dialógusának hatásossága 
nem feltételez irodalmat. A látvány-
tól gyakran felfénylenek a legszür-
kébb szavak is. A színpad minde-

• nekelőtt szituáció, a televíziós játék 
hatása azonban összeomolhat né-
hány hamis mondattól. Hiszen így 
van ez két ember valóságos beszél-
getésében is: egy-két fülsértő mon-
dat, a hangulatnak vége, a bizalmas 
párbeszéd nem folytatható. Az iro-
dalom, a személyesség, tehát a köl-
tészet jelenléte azonban nemcsak 
azért szükséges, mert minden más 
túl gyorsan lelepleződik, hanem 
azért is, mert a szavaknak, s a sza-
vakat mondó színésznek kell meg-
adnia a lökést a néző képzeletének 
működéséhez. 

Úgy gondolom, amit a televíziós 
művészet a látvány oldalán elveszít, 
a néző fantáziájában megnyerheti. 
Ahogy az olvasó, ha elég erőteljes 
impulzusokat kapott, a szavaktól el-
rugaszkodva fantáziájában nyer 
árnyalt, részletes és élő képi világot, 
úgy a televízió is rendelkezik ilyen 
ösztönző erővel. A különbség annyi, 
hogy az élő embert színész teszi egy-
szerivé, s konkréttá, s a külvilághoz 
is vannak „vázlatok". Így, az termé-
szetesen igaz, hogy az olvasó telje-
sítménye a nagyobb, de hogy a tele-
vízió — mint sokan állítják — pasz-
szivitásra nevelné nézőit, erősen vi-
tatható. 

K Ö T E L E Z Ő 
M E N T E G E T Ö D Z E S 

Miután televízióról vallott néze-
teink megtámogatására még senki 
nem hivatkozhat szaktekintélyekre, 
nincsenek átfogó elméletek, melye-
ket vallani vagy tagadni lehetne, sőt 
a televízió gyakorlata is sokfélé ki-
indulópontot tesz lehetővé — talán 
a túlzott óvatosság nem kötelező. Ez 
adhat létjogosultságot e jegyzetla-
poknak . . . 

SZÁNTÓ ERIKA 



AZ OLASZ WESTERN 
Ha azt halljuk, hogy 

olasz film, önkéntelenül 
is Rossellini, Fellini, An-
tonioni, De Sica, Germi 
neve jut eszünkbe; a 
Cannes-i, Karlovy Va-
ry-i, velencei, moszkvai 
fesztiválon nyertes al-
kotásokra, Oscar-díjas 
művészekre és filmekre 
gondolunk. De ki ismeri 
Sergio Leone nevét? 
Senki! Pontosabban: a 
legutóbbi időkig szű-
kebb pátriáján (a római 
Cinecittá határain) túl 
nagyon kevesen tudtak 
róla. Nevét most vissza-
menőleg is hiába keres-
nők a folyóiratokban, 
magazinokban, kritikai 
rovatokban, filmtörténe-
lakben. Legfeljebb a 
„futottak még" névsorá-
ban találkozhatnánk ve-

le, vagy a művek szer-
zőit hivatalosan, adat-
szerűen felsoroló fil-
mográfiákban. (Egyéb-
ként még ott is jó dara-
big nem saját, hanem a 
„stílszerűbb" Bob Ro-
bertson néven szere-
pelt.) 

Ez az „ismeretlen" 
Leone ma vitathatatla-
nul a legsikeresebb olasz 
filmrendező. Első helyen 
áll a keresők és jövede-
lemhajtók listáján. Mű-
vei bestsellerek mór 
nemcsak Itáliában, ha-
nem Nyugat-Európá-
ban, Közel- és Távol-
Keleten, sőt betörtek 
Amerikába is. Iskolát 
alapított, amely az el-
múlt három évben, 1964 
és 1967 között nem ke-
vesebb, mint 169 művet 

hozott létre, az olasz 
filmtermelés össztermé-
sének közel 20%-át adja. 
Mert a 37 esztendős Ser-
gio Leone egy új műfaj, 
az olasz western megte-
remtője és kiemelkedő 
alakja. 

A szakmába beleszü-
letett. Apja is filmes 
volt: Roberto Roberti 
néven a két világháború 
között több, mint 100 
filmet rendezett. Sergio 
Leone tizenhat éves ko-
ra óta dolgozik a film-
gyártásban. Végigjárta 
az iskolát, ötvennyolc 
filmben ténykedett se-
gédrendezőként. Töb-
bek között Comencini, 
Soldati, Loy mellett Ké-
sőbb csak amerikaiak-
kal dolgozott: Walsh, 
Wyler, Wise, King mel-
lett tanulta ki a szakma 
csínját-bínját. Tőlük 
merített ihletet önálló 
pályakezdéséhez. Egy-
két jelentéktelen >kísér-

Alfio Caltabiano: Ballada 
egy revolvercsért 



let után 1964-ben indul 
et szédületes ívelésű 
karrierje. 

Nyugat-európai produ-
cerek ekkor már esz-
tendők óta készítik Spa-
nyolországban a német, 
francia, angol, stb. mód-
ra konfekcionált „hami-
sítatlan" amerikai wes-
ternt. Az olaszok lema-
radtak az üzletről, pedig 
nyilvánvaló, hogy az 
alapvető feltételek adot-
tak: olcsó munkaerő, 
romantikus tájak, Dél-
Itália vad, civilizálatlan 
miliője és tetejében — 
ellentétben Spanyolor-
szággal — itt helyben 
megtalálható az évtize-
dek alatt kialakult 
nagyszerű technikai ap-
parátus is. Leone lele-
ményességét dicséri, 

hogy mindezt ő ismerte 
fel, az olasz filmgyártás 
névtelen kis tucatembe-
re, jelentéktelen fiatal 
napszámosa. 

Mint az Europeónak 
nemrég adott nyilatko-
zatában, szégyenkezés 
nélkül maga is elismer-
te, első alkotása úgy 
született, hogy a vágó-
szobában kockáról koc-
kára áttanulmányozta, 
majd lekopírozta Kuro-
sawa: A szamuráj bosz-
szúja című művét. Meg-
változtatta a kosztümö-
ket, s a cselekményt át-
ültette a vadnyugatra. 
A plágiumper nyomán 
tekintélyes összeg fize-
tésére kötelezték, ezen-
kívül át kellett adnia 
filmje japán forgalma-
zásának jogát Kurosawa 

Domenleo Paolella: Gyűlölet a gyűlöletért 



producerének. Mindez 
azonban bőségesen „be-
lefért az üzletbe": az 
Egy marék dollárén 2 
milliárd 683 millió lírát 
gyümölcsözött. A kö-
vetkező film, a Néhány 
dollárral többért, 3 mil-
liárd 179 milliót, az 
1967-ben forgatott A jó, 

Osvaldo Ctviranl: Django 
fia 

a gonosz és a rút eddig 
két és fél milliárdot. 
Most pedig Leone olyas-
mivel dicsekedhet, amit 
európai rendező eddig 
még aligha ért meg: 
amerikai producerek 
bízták meg western film 
gyártásával. A Volt egy-
szer a vadnyugat elké-
szítéséért a rendező 409 
millió líra gázsit kap, a 
sczereplfflLista élén pedig 

Damlstno Damiani: Quito sabe? 



olyan nevek állanak, 
mint Henry Fonda és 
Claudia Cardinale. 

Mi a siker titka? 
Egyes kritikusok hajla-

Lou Castel, Damiano Da-
miani filmjének főszerepé-

ben 

nak arra, hogy Leone 
és általában az olasz 
western feltörésének 
kulcsát a brutalitás és 
szadizmus orgiáiban ke-
ressék. Ez azonban fel-
színes, nem kielégítő 
magyarázat. Hiszen az 
erőszak eszkalációjában 
olyan szoros a verseny, 
hogy pusztán mennyisé-
gi fokozással senki sem 
nyújthat egyedi, felül-
múlhatatlan teljesít-
ményt és ezzel nem szá-
míthat tartós elsőségre 
sem. A valódi ok tehát 
mélyebben rejlik. Az 
olasz western talán 
„jobb, mint az eredeti"? 
Nem jobb, csak éppen 
— a megtévesztésig azo-
nos külsőségek ellenére 
— egészen más. Ezért 
nem egyszerűen: ameri-
kai western olasz mód-
ra, hanem olasz western. 
Ha Leone megelégedett 
volna spanyol, francia, 
német kollegái receptjé-
vel, az egyszerű után-
zással, szokványos kon-

zum-film sorozatgyár-
tással, akkor neve soha-
sem kerül az érdeklődés 
középpontjába. így vi-
szont az utóbbi hóna-
pokban mindenfelé nyi-
latkozik, fényképeit köz-
lik, írnak róla, értékelik 
— egyszóval foglalkoz-
nak vele. Talán nem 
mindig úgy, mint sze-
retné. De tagadhatatla-
nul, mint olyan korsze-
rű jelenség frappáns 

megnyilvánulásával, 
amely elől nem lehet ki-
térni, nem lehet elhall-
gatni, mint évekig tet-
ték. 

Technikailag, esztéti-
kailag, művészileg ter-
mészetesen nincs sok 
elemezni való Leone és 
követői alkotásain. An-
nál izgalmasabb a prob-
léma filmszociológiai, 
társadalmi és morális 
szempontból. Munkája 
vezérfonalát maga így 
határozta meg: „Film-
jeim sikerének titka ab-
ban rejlik, hogy a vad-
nyugatot romantika és 
retorika nélkül ábrázo-
lom. A West nem olyan, 

Rita Pavonc, a Rita a vadnyugat „réme" cimű western-ben 



amilyennek az ameri-
kaiak bemutatták. Nincs 
itt más csak brutális 
erőszak, egymást kibele-
ző emberek. Az én alak-
jaim azért tetszenek a 
közönségnek, mert cini-
kusak és mohók. Életük 
egyetlen célja az arany 
utáni hajsza." 

Leone tehát kiküszö-
böli westernjeiből mind-
azt, ami a klasszikus 
amerikai vadnyugati 
kalandfilmekben kétség-
kívül „lakkozott" volt. 
Eltemeti a romantikus, 
idealizált, történelmileg 
nem tökéletesen hiteles 
westernt. S ezzel együtt 
az úttörők, a rettenthe-
tetlen hősök iránti ra-
jongást, a „tiszta" ter-
mészeti élet iránti nosz-
talgiát, a jó, igaz ügy 
iránti lelkesedést, az azo-
nosulást az „igaziakkal", 
a szurkolást a „miein-
kért". Egyszóval mind-
azt, ami korlátai, gyak-
ran retrográd vonásai — 
faji elfogultság, erőszak 
glorifikálása, romanti-
kus népiesség, mítosz 
költés, irreális technika-

Martiné Beswick, a Quien 
sabe? főszereplője 

és város-ellenesség — 
ellenére a művelődés-
történet egyöntetű meg-
állapítása szerint mégis-
csak az amerikai közvé-
lemény alakításának 
egyik leghatékonyább 
pedagógiai eszköze volt. 
Mert a westernben a 
szereplők „jók"-ra és 
,rosszak"-ra oszlottak. 
És ezzel a nézőt állás-
foglalásra késztették a 
„jó" és a „rossz" között. 
A történet végső morál-
ja lehetett tanmesesze-
rű, a bonyodalom primi-
tív, naiv, gyermekded, a 
gag-ek elcsépelték, de 
végső fokon ezer izgal-
mon, borzalmon, trivia-
litáson át megszilárdí-
totta a néző hagyomá-
nyos etikai értékrendjét: 
a jóba, az igazságba ve-
tett hitét. 

Leone dezilluzionál. 
Nyilatkozata mellett 
ékesen bizonyítja ezt 
legutóbbi filmje is. A 
jó, a gonosz és a rút há-
rom egyívású, elszánt 

bandita, akik között a 
harcot csak az dönti el, 
ki az ügyesebb, rava-
szabb, gátlástalanabb és 
kíméletlenebb. Igaz, 
Leone ideológiailag is 

Fcrdinando Baldi: Rita a vadnyugat „réme" 



Giullo Petroni: Ember em-
ber ellen 

alátámasztja filmjeinek 
eszmevilágát. A kom-
munista illusztrált heti-
lapnak, a Vie Nouvé-
nak adott nyilatkozatá-
ban Vietnamra és a 
diáktüntetések brutális 
elfojtására célozva azt 
mondta: „Ne tévesszük 
össze az okot az okozat-
tal. Az erőszakot a film 

tanulja az élettől, és 
nem fordítva. Az én fi-
guráim cinizmusa pedig 
semmiben sem különbö-
zik a rendőrétől, aki 
szétveri a tüntető diák 
fejét, vagy a hanglemez-
gyárosétól, aki sorozat-
ban állítja elő majd ha-
jítja félre sztárjait." 
Van igazság ezekben a 
szavakban. De a mű-
vésznek, a humanistá-
nak ilyen világos felis-
merés után nem az vol-
na-e a hivatása, hogy ár 
ellen ússzon ...? 

Nem ez történik. Sőt, 
ugyanez a cinizmus jel-
lemzi az olasz westernt 
is. A félelmetes műfaj 

feltartóztathatatlanul 
folytatja diadalútját. 
Ebben az esztendőben 
már „megünnepelhetik" 
a 250. mű megszületését 
is. Rányomja bélyegét 
az egész olasz film-
gyártásra. Mindenfelé 
kiterjeszti csápjait. 
Olyan márkás rendező-
ket is bűvkörébe csábít, 
mint Tinto Brass, Van-
cini, Lizzani (Dee Bee* 
ver álnéven). Western-
ben szerepel Rita Pavo-
ne, Lola Falana, Paulo 
Stoppá. Western kör-
nyezetbe helyezik 
Shakespeare drámáit, a 
Hamletet, az Othellót, a 
III. Richárdot. A címek 
maguk helyett beszél-
nek: Corbucci filmje: 
Az iszonyatosak, Valeri: 
A halál kedden arat, 
aztán Fulchi: A colt volt 
a zsoltároskönyve; Szólj, 
ha lőssz, stb. 

A gondolkozó néző 
természetesen a maga 
helyére teszi az efféle 

ponyvát. A kritikus fin-
torogva fordul el tőle, 
mert félelmetes szocio-
lógiai jelentőségükön 
túl valóban döbbenete-
sek a calábriai hegyek-
ben és falvakban ké-
szült vásári produkciók, 
amelyekben — mintha 
csak gúnyt akarnának 
űzni a jámbor nézővel 
— az ötven évvel ezelőt-
ti vurstli hangulatát 
idézve, ismert olasz szí-
nészek a szereplők lis-
táján amerikai „Káposz-
ta Sári" álnevekkel sze-
repelnek. így például 
Romolo Girolamo wes-
tern színészneve Rod 
Gilbert, Giorgo Perroni 
— Jackson Paget, Marío 
Bava — John Old. 

Ugyanakkor az „al-
kuitúra" mély rétegei-
ben, a kispolgári ízlésű 
tömegek nyelik a mér-
get. Saját érzelmi és ér-
telmi zűrzavaruk, eltá-
jolódásuk, dehumanizá-
lódásuk tükörképét lát-
ják a kosztümös, vad-
nyugati rémregények-
ben. Ebben a Westben 
nem a múlt század tör-
vényei diktálnak, ha-
nem a neokapitalizmus 
dzsungel-törvénye: a 
világ aljas, visszataszító, 
kegyetlen, sa kíméletlen 
harcban az marad felül, 
aki jobban kezeli a col-
tot. A többi mind — 
üres maszlag. Vagy 
mint Leone mester 
klasszikus tömörséggel 
határozta meg: A mai 
világban nincs más vá-
lasztás, vagy banditá-
nak áll be az ember, 
vagy prédikátornak. 

VÁSÁRHELYI MIKLÓS 



INNOKENTYIJ SZMOKTUNOVSZKIj: 

PÁRBESZED ÖNMAGAMMAL 
Gyakran megkérdezik tőlem, hogy 

kit tartok a legkorszerűbb színész-
nek, vagy pedig azt, hogy elképzelé-
sem szerint milyennek kell lennie a 
korszerű színésznek. Szeretnék erre 
így válaszolni: „a korszerű színész 
— én vagyok". Persze tudom, hogy 
tréfával sem oszlathatom el azt a 
kellemetlen benyomást, amelyet egy 
ilyen válasz keltene. Így inkább 
unalmas, általános frázisokkal vála-
szolok. Ezek megjelennek a sajtó-
ban, és ilyenkor kellemetlenül érzem 
magam. 

A művészet korszerűségének kér-
dése igen bonyolult probléma, túl-
ságosan felelősségteljes ahhoz, hogy 
kapásból oldjuk meg. És épp ezért, 
könnyebb és egyszerűbb lenne ezt 
válaszolni: „a korszerű színész — 
én vagyok". Ez a válasz igaz: hiszen 
nem vagyok én ichtyosaurus, hanem 
ma élő és alkotó színész, aki átéli 
napjaink eseményeit és gondjait, és 
erejéhez mérten, művészetében is 
tükrözi azokat. Emellett meg vagyok 
győződve arról, hogy a színésszel 

úgy lehet a legjobb interjút csinálni, 
ha megnézik filmjeit és előadásait. 
A filmekből, a drámai anyag közlé-
sének módjából, és a színészi alko-
tás egyéb összetevőiből lehet eljutni 
azokhoz a következtetésekhez, ame-
lyek mindenki számára érdekesek. A 
saját területemen, a megformált 
művészi alakban jobban kifejezem 
magam, mint bármiféle beszélgetés 
során. 

Léteznek-e olyan receptek, ame-
lyek alapján meg lehetne szabni a 
modern színész felkészülését? Meg-
győződésem, hogy egykori Miskin-
herceg alakításom A félkegyelmú-
ben ma már nem tűnne korszerűnek. 
Korántsem véletlen, hogy az elő-
adást háromszor is átalakítottuk. 
Nem mintha kételyeink lettek volna 
művészi tökéletességében, de így kö-
vetelte a múló idő. 

Mielőtt találkoztam volna Miskin 
szerepével, aktív anyaggyűjtést foly-
tattam: az életből, a könyvekből, 
mindabból a gazdagságból, amihez 
az ember hozzájuthat. Ezek a ta-

Aat Autót loptam főszerepében 



Hamlet 

pasztalat-patakok folyóba ömlöttek, 
és ez a folyó lett Miskin herceg. 

A folyóknak azonban vannak el-
ágazásaik is — ilyen volt számomra 
Gennagyij a Szökőév című filmben, 

— Hamlet és Jurij Gyetocskin. Ezek 
persze nem azonosak Miskinnel, egé-
szen más jellemek, és mindegyik a 
maga módján korszerű. Ezért gon-
dolom, hogy Miskin herceg szerepé-
nek eljátszása — Tovsztonogov ren-
dezésében — eddigi legnagyobb szín-
házi és filmteljesítményem. 

Most pedig, amikor arra készülök, 
hogy Csajkovszkij alakját filmen 
megjelenítsem, élénken átérzem, mi-
lyen nehéz a tegnapi nap és a hol-
napi nap között az összefüggést meg-
teremteni. Csajkovszkij zenéje és ő 
maga is — velünk együtt, és ben-
nünk él. És nekem nem egyszerűen 
"a nagy művész alakját kell megte-
remtenem, hanem egy olyan embe-
rét, hogy ne lehessen semmi kétség: 
éppen ő csak ilyen zenét komponál-
hatott. Számomra Csajkovszkij min-
denekelőtt ember, aki nem csupán 
zenéjével hat környezetére, de egyé-
niségével is. 

Szeretném megtalálni, mi az oka 
annak, hogy Csajkovszkij annyira 

betegesen reagált a kritikusok véle-
ményére, akik hol felületes, hol ka-
nonikus, szokványos kritikát írtak 
róla. Csupán hiúság lett volna? Sok-
kal inkább irtózatos felelősség min-
den egyes, zenével kifejezett gondo-
latért. 

Csajkovszkij szerepében számom-
ra az a fontos, hogy ne az ered-
ményt, hanem a hatalmas egyéniség 
kialakulásának folyamatát teremt-
sem újjá. Hogyan valósítsam ezt 
meg, ha egyszer a legtehetségesebb 
forgatókönyv is gyengébb Csajkov-
szkij zenéjénél? És különösen akkor, 
ha a kezemben levő forgatókönyv 
egyelőre messze van hősöm művé-
szetétől, de személyiségétől is? így 
aztán Csajkovszkij alakjának meg-
formálásánál, sajnos, figyelembe kell 
vennem a termelési szempontokat is. 

Nem tudom, megalkothatom-e 
majd Fjodor Joannovics cár alakját 
Alekszej Konsztantyinovics Tolsztoj 
ismert drámájában. A cárt, aki jót 
szeretne tenni az embereknek, ám 
képtelen akaratát a gyakorlatban 
megvalósítani, s akit ez az ellent-
mondás korai halálba kerget. Érde-
kes, bármennyire különbözik is 
Csajkovszkij és Fjodor cár jelleme, 
mégis van bennük valami közös: az 
önfeledt jóság, az emberek iránti 
megszállott szeretet. Igaz, ez csupán 
ezeknek az alakoknak a munka-hi-
potézise, és talán azért is látom így 
őket, mert hozzám, a színészhez igen 
közel áll az önfeláldozás témája. 
Ügy érzem, ez a téma korszerű, 
amelynek minden gondolkodó em-
berben érdeklődést kell kiváltania. 

Minden új munkám során isme-
retlen, Cel nem tárt értékekkel ta-
lálkozom, és ezért kényszerűségből 
újra válaszolnom kell a korszerű 
színészre vonatkozó kérdésre, össze 
kell gyűjtenem a korszerűség poten-
ciálját, az alkotói oxigént, mégpedig 
úgy, hogy élénken elbeszélgetek a 
különböző foglalkozású, korú, világ-
nézetű, jellemű emberekkel. Hiszen 
a nézők azért jönnek a színházba, 
moziba, ülnek a televízió elé, hogy 
koncentráltan kaphassák meg az 
életben szétszórt jelenségeket Úgy 
érzem, hogy a színész egyik legfon-
tosabb problémája az, hogyan oszt-
hatja meg idejét, hogyan teremthet 
állandó kapcsolatot az emberekkel, 



— színházon és műtermen kívül. A 
túlzott elfoglaltság éppen annyira 
akadályozza az eleven élettel való 
kapcsolatot, mint az, ha nincs igazán 
érdekes feladatunk. Egyesek túl so-
kat adnak, és nincs idejük anyag-
gyűjtésre, másokat majdnem szétvet 
az összegyűjtött anyag, és nincs le-
hetőségük rá, hogy továbbítsák. 

Gyakran úgy vélik, hogy a színész 
akkor tanulmányozza helyesen az 
életet, ha képet alkot más foglalko-
zások során kialakult szokásokról, 
meg tudja jegyezni és le tudja má-
solni azokat a sajátosságokat, ame-
lyeket ezek a szokások az emberek-
ben kiváltanak. Emlékszem, hogy 
amikor Az el nem küldött levél című 
filmen dolgoztunk, előadásokat hall-
gattunk a geológiáról, geológiai mú-
zeumokban jártunk. Gyakorlatilag 
azonban nem használtuk fel ezeket 
a tapasztalatokat a filmben, bár 
egyénileg gazdagítottak minket. Az 
élő emberek megalkotásához jól kel-
lett volna ismernünk a geológiát? 
Nyilvánvalóan nem. Emberábrázolá-
sunk legfőbb forrásait az életben 
leltük meg, gyakran igen távol a 
geológusi hivatástól. Az Egy év ki-
lenc napja című filmnél aztán — 
amelyről pedig azt gondolhattuk 
volna, hogy gondosan figyelemmel 
kell kísérnünk a fizikai laboratóriu-
mok hétköznapjait — már nem hall-
gattunk szakelőadásokat. Amikor 
bemutatták a filmet, a fizikusok 
eleinte gyanakodva figyelték, mivel 
nem találták meg benne a számukra 
oly kedves életkörülmények konkrét 
ábrázolását. Hat év telt el azóta, és 
ma már a fizikusok jóval melegebb 
hangon beszélnek a filmről, mert 
meglátták benne azt, amire töreked-
tünk — kortársunk gondolatvilágá-
nak visszaadását 

A színházi világban van egy ilyen 
terminus: „figyelni az életet". Ez a 
jelszó korántsem pontos, sőt olykor 
káros, mivel a művész számára a 
legfontosabb az, hogy maga is részt 
vegyen az életben. Ezért gondolom, 
hogy a modern színésszel kapcsola-

Hamlet szerepében 

tos probléma azonos a modern em-
ber problémájával. Valamennyien 
együtt formáljuk napjaink ízlését, 
életérzését. 

És tulajdonképpen sajnálatos, 
hogy nem mindannyian értjük eze-
ket az egyszerű dolgokat. Nálunk 
például a filmben valamiféle „kor-
határ" alakúit ki: a színész legaktí-
vabb film-korszaka 35—40-ik élet-
évével zárul. Pedig éppen harminca-
dik életéve után lép a legterméke-
nyebb korszakába: a színész mes-
terré válik, nézetei kialakulnak, 
meggyőződései megszilárdulnak. Eb-
ben az időben válik igazán érdekes 
beszélgető-partnerré. És én kortár-
son az érett alkotó embert értem, 
aki megszállottan törekszik arra, 
hogy éles és pontos gondolatával az 
élet legmélyebb rétegeibe behatol-
jon. Ha pedig egy ilyen ember a 
színházban vagy filmstúdióban dol-
gozik, és megfelel ezeknek a követel-
ményeknek — alighanem ő a mo-
dern színész. 

Utyeraturnaja Gazeta, 
1968. 23. sz. 



Prágai beszélgetés Milos Formánnál 
Milos Formán, a mai csehszlovák f i lmművészet egy ik kiemelkedő egyéni-
sége. 19S2-ben született. Caslavban. 1955-től íorgatókönyvlróként, ma jd ren-
dezőasszisztensként dolgozott. Első önálló já ték f i lmjét 1963-ban készítette. 
(Fekete Péter) Ezt a munkáját Locarmoban, Velencében, Oberhausenbein is 
jutalmazták. 1965-ben készült el Egy szöszi szerelmei című f i lmjéve l , amely-
l ye l vi lágsikert aratott. Tavaly újabb játékf i lmet fe jezet t be, melyet hama-
rosan nálunk Is bemutatnak. Prágai beszélgetésünknek ez vo l t kiinduló-
pontja. 

— Tűz van, babám, című filmem 
története egy évente megrendezésre 
kerülő önkéntes tűzoltóegyleti bál 
tragikus végű kutyakomédiája. 

— Kik játszották a főszerepeket? 
— Csupa helybéli. A tűzoltók 

többsége például önmagát alakította. 
Hivatásos színész jóformán nem is 
volt közöttük. Ez különben nem 
először történik így nálam. Nagyon 
szeretem a természetes mozgású, 
életből „kiemelt" és „ellesett" em-
bereket. Ügy találom, sokszor köny-
nyebb velük dolgozni, mint a színé-
szekkel. 

—_ Ha jellemezni akarná filmjét, 
szerzői filmnek nevezné? 

— Nem, semmiképpen sem. A 
szerzői filmek, tapasztalatom sze-

rint, túl szubjektívek, csak szűk ré-
tegeknek szólnak, én viszont — leg-
alábbis a filmművészetben a széle-
sebb tömegekhez akarok szólni. A 
Fekete Péter nem egyszerűen egy 
réteg, hanem egy nemzedék problé-
máiról szólt, az Egy szöszi szerel-
mei pedig, egy helytelen iparosítás 
esetén esetleg fenyegető, új falansz-
ter veszélyeire próbálta felhívni a 
figyelmet Elismerem, hogy egy rop-
pant szubjektív példán keresztül. 
Éppen ez adott lehetőséget arra a 
félreértésre, hogy sokan szerzői 
filmnek véljék. 

— Szavaiból úgy tűnik, nem túl 
lelkes híve a szerzői filmeknek. 

— Szimpatizánsuk vagyok. Bar 
véleményem szerint, az a kifejezés, 

A TQz van, babám egyik jelenete 



Szépségkirálynó-választás a tűzoltóbálon 

hogy szerzői film, csak azt jelenti, 
hogy nem üzleti célokat szolgáló, 
vagy szolgálni akaró film. Tehát 
egyfajta non-konformizmus kifeje-
zése. Sokfelé a világban a fiatal 
filmművészek szembeszállnak a 
filmipar cézárjainak uralmával, s 
ennek a „lázadásnak" megtestesülé-
se a szerzői film. 

— Dehát szerzői filmeket szocia-
lista országokban is készítenek... 

— Ez igaz, de itt határozott kü-
lönbséget kell tenni. A kapitaliz-
musban a szerzői film többnyire 
morális lázadást jelent, nálunk vi-
szont a társadalmi mozgásnak, fej-
lődésnek, egyedeken, vagy rétegeken 
keresztül történő, túlságosan szub-
jektív vizsgálatát. Minden szimpá-
tiám ellenére tulajdonképpen azért 
állok szemben özekkel a szerzői fil-
mekkel, mert számomra egy film, 

amelynek nincs közönsége, vagy 
nincs elegendő közönsége, jóformán 
nem is létezik. Sokat vitatkoztunk 
erről Párizsban az „új hullám" al-
kotóival. Egyikük, például, büsz-
kén újságolta, hogy filmjét egy 
New York-i moziban is bemutatták. 
Majdnem sírtam, New Yorkban 
több ezer mozi van. Egy film, ame-
lyik nem jelenik meg egyidőben 
száz-százötven mozinál többen, az 
'egyszerűen csak a kritikákban léte-
zik. Ekkor elém tették a Newsweek, 
a Time, a Look, a Life magasztaló 
kritikáit. Kétségtelen ezek rangos 
újságok. De még soha senki sem vá-
sárolta őket a filmkritikájukért. E 
lapokban a kritikák (és nemcsak a 
kritikák) nem véletlenül vannak a 
hirdetési oldalak között. Az olvasók 
ugyanúgy átlapozzák őket, mint a 
hirdetéseket. De ami ennél is ször-



nyűbb: Amerikában évente elkészí-
tik az újságírók népszerűségi listá-
ját. Öt ilyen listát láttam: e vezető 
lapok filmkritikusai nem kerültek 
be az első kétezerbe! Más szóval, ez 
a zajos sajtóvisszhang, a zajon kí-
vül nem sokat ér . . . Az embernek 
tárgyilagosnak kell maradnia azzal 
szemben is, amivel szimpatizál. E 
szerzői filmekkel kapcsolatban any-
nyi a misztifikálás, annyi hamis kö-
vetkeztetést vontak le az ilyen New 
York-ihoz hasonló „sikerekből", hogy 
nem árt néha kicsit szigorúbbnak 
lenni. 

— Saját filmművészetét akkor, 
hogyan határozná meg; honnan, ho-
vá tart? 

— Egy mondatban felelhetnék. A 
„Miért?"-ektől a „Hogyan?"-okig. A 
Fekete Péter még azt vizsgálta, mi-
ért vagyunk ilyenek mi, mai fiata-
lok. A Tűz van, babám egy kutya-
komédia hogyan?-ját fejezte ki, azt, 
hogy hogyan lesz ilyen komédiává 
egy önkéntes tűzoltóegylet egyszerű 
bálja. De ez még nem az igazi „Ho-

gyan?", ami felé törekszem. Én a jö-
vő hogyanját szeretném kifejezni. 
És ezt kifejezni, ez az igazi nagy, 
még önmagunkkal is megvívandó 
csata... 

— És mit szólt filmjéhez Carlo 
Ponti, a producer? 

— A film tetszett neki, de ő maga 
nem vállalta forgalmazását, mert 
nincsenek benne sztárok. Mint saj-
nálkozva mondta: „Egy Ponti nagy-
nevek nélkül nem állhat a közönség 
elé." Így a film forgalmazását egyik 
kisebb érdekeltségére bízta. A do-
logban csak az a sajnálatos, hogy 
bár a film bel- és külföldön egy-
aránt siker, a Ponti számára terve-
zett másik hat csehszlovák film el-
készültének üteme lelassult. Szerző-
désem szerint nekem is még egy fil-
met kell majd forgatnom számára, 
de ennél már ragaszkodik a sztá-
rokhoz. Nem vagyok a nagy nevek 
ellensége, de szereplésük rendkívül 
megnehezíti a mi és az ő számára 
egyaránt érdekes témák megtalálá-
sának lehetőségét. 

Tűz van, babám 



Tü/.oltú-incidens 

— Ügy érzi, hogy a következő 
Ponti-film elsegiti önt a jövő „ho-
gyan" -jáig? 

— Szerelném, ha elsegítene, de 
úgy érzem, hogy nem fog. Túl szép 
lenne, ha elsegítene. Talán az ösz-

szes többi filmem sem fog idáig jut-
tatni. Látja, én önmagammal szem-
ben is szigorú vagyok. De ha nem 
volnék ilyen, egyáltalán nem tud-
nék filmeket rendezni. 

FENYVES GYÖRGY 

A lü/oltóbil tombola-nyereményei 



Megfilmesíteni — de milyen céllal? 
Újabban mind több olyan cikk je-

lenik meg folyóiratokban, melyek 
irodalmi művek megfilmesítését 
„korunk mániájának", járványnak 
nevezik. De lényege talán mégsem 
az, hogy hány irodalmi művet fil-
mesítettek: meg egy időben, hanem 
az, milyen célokat követnek munka 
közben. 

Ügy vélem, a probléma abból adó-
dik, hogy a megfilmesítésnek még 
nincs kidolgozott elmélete. Egy iro-
dalmi mű filmre vitelénél általában 
arra hivatkoznak, hogy a -közönség 
szeretné a vásznon látni kedvenc 
hőseit, meg hogy az adott mű nap-
jainkban is aktuális. Mindez igaz, 
de az ilyenfajta motívumoknak köz-
vetlenül semmi közük sincs a meg-
filmesítés elméletéhez. Hogy ezt az 
elméletet megteremthessük, bármi-
lyen paradoxonnak hangozzék is, ki 
kell lépnünk a filmművészet keretei 
közül, és fel kell vetnünk egy általá-
nosabb problémát: mivel indokol-
ható egy mű transzponálása (átté-
tele) egyik műfajról a másikra? 

Sokan, úgy vélik, hogy a megfil-
mesítés valamiféle hibrid műfaj. 
Elegendő azonban, ha más műfajok 
transzponálási példáira hivatkozunk," 
és kitűnik e nézet abszurd volta. 
Nagy művészek testesítették meg 
képeiken az antik mítoszokat, közép-
kori legendákat, bibliai példázatokat. 
Sok-sok zeneszerző törekedett arra, 
hogy Shakespeare tragédiáinak gon-
dolatait és cselekményét operákban 
és szimfóniákban jelenítse meg. 
Vannak még paradoxabb, bonyolul-
tabb példák is: Muszorgszkij: Egy 
kiállítás képei című műve, Sztra-
vinszkij: A tékozló kalandjai című 
operája. Arról vitatkozhatunk, 
mennyire sikerültek a különböző 
transzponálások, de magát az elvet 
nem tarthatjuk az esztétikai normák 
megsértésének. 

A különböző művészeti műfajok 
kölcsönhatásának sokrétű rendszere 
az emberiség fejlődésének hosszú 
története során alakult ki. Ez a 
rendszer a megismerés általános tör-
vényszerűségeivel függ össze, és az-
zal a fáradhatatlan igyekezettel, 

hogy minél mélyebben megismerjük 
az ember életét, gondolatainak, érzé-
seinek és élményeinek bonyolult 
mozaikját. A művészet megteremti 
a világ modelljét, de ez a modell 
annyira sajátos, hogy interpretációja 
olykor nem kevésbé bonyolult, mint 
magának a valóságnak a megisme-
rése. A művészi remekműveket 
gyakran nemcsak megoldásaik eme-
lik ki, hanem a meg nem oldott 
kérdések felvetése is. Ezéken a kér-
déseken elgondolkodnak az eljöven-
dő nemzedékek, újabb és újabb vá-
laszt adnak rájuk. A művek szám-
talan asszociációt váltanak ki az ol-
vasóból (valamint a hallgatóból és 
a nézőből), újszerű választ adnak a 
felvetett kérdésre. 

Ez az egyik fő oka annak, hogy 
állandóan kísérletet tesznek a mű-
vészeti műfajok transzponálására, 
hogy az irodalom, festészet, zene, 
film stb. között kölcsönhatások ke-
letkeznek. Az is érthető, hogy eköz-
ben az irodalom kerül a figyelem 
középpontjába. Az élet bonyolult 
folyamatai mindenekelőtt a művészi 
szóalkotásban kapják meg általános 
jelentésű megtestesülésüket. Ha a 
festő, zeneszerző vagy filmrendező 
az irodalmi művet saját művészete 
nyelvén kívánja újraalkotni, tehet-
séges olyasónak, eredeti interpretá-
tornak kell lennie, és az alapgondo-
lat megőrzése mellett fel kell fedez-
nie a műben rejlő lehetőségeket, az 
író által felvetett kérdésre saját vá-
laszat kell megadnia. A siker azon-
ban nem csak az interpretáció tar-
talmától, hanem annak esztétikai 
formájától is függ. Pudovkin és Va-
sziljev testvérek az Anya és a Csa-
pajev újszerű elolvasásával gazdagí-
tották a művészetet. 

Mindebből következik, hogy az 
irodalmi mű interpretálásánál nem 
szabad feltétlen teljességet, „befeje-
zettséget" követelnünk sem a fes-
tőtől, sem a zeneszerzőtől, sem a 
filmrendezőtől, csupán az eredeti el-
képzelés megközelítési fokáról be-
szélhetünk, s az sohasem lehet ab-
szolút Csak túl pedáns emberek vá-
dolhatnák Pudovkint azzal, hogy 



Gorkij művének filmrevitelekor a 
témát sok mindenben megváltoztatta 
és új motivációkat alkalmazott. Az 
interpretálás — nem másolás. Még 
sok részből álló filmsorozat is ke-
vés ahhoz, hogy nem csak a klasz-
szikus epikus művek, de akár ki-
sebb művek tartalmát is visszaad-
juk. Nyilvánvaló, hogy a legújabban 
bemutatott Anna Karenina is élénk 
vitát fog kiváltani. 

A közelmúlt sok megfilmesítése 
arra mutat, hogy a forgatókönyv 
írója és a filmrendező nem tudja 
megfelelően megoldani feladatát. 
Ilyen volt nemrég a Korunk hőse, a 
Hóvihar, A lövés. Csehov Ellensé-
gek című elbeszélésének interpretá-
lása pedig teljesen elszíntelenítette 
az alapgondolatot Csehov mély 
gondolata az emberek kölcsönös 
megnemértéséről és ésszerűtlen, 
méltatlan emberi kapcsolatok eluta-
sításáról végképpen elveszett a fil-
men és vele együtt az elbeszélés ak-
tuális etikai tartalma is. 

Néha ama gondolok, hogy előbb-
utóbb megfilmesítik majd Csehov 
egy másik remekművét, az Unalmas 
történetet, és talán ezt is bágyasztó 
szociológiai sematizmussal dolgozzák 
ki. Hiszen a filmrendező alighanem 
figyelembe veszi majd Jermilov cik-
két, az Unalmas történetről, és talán 

még el is hiszi a kritikusnak, hogy 
az elbeszélés lényege egyedül abban 
áll, hogy leleplezi a burzsoá társa-
dalmat, ahol „még a legjobb, leg-
becsületesebb értelmiség is eszmei, 
intellektuális és lélektani elsekélye-
sedésre, degenerálódásra van ítélve 
(mellesleg: azért mégsem a „leg-
jobb, legbecsületesebb" értelmiség 
degenerálódott, egyáltalán hogyan 
lehet így beszélni az értelmiségről?!). 
„Az eszmei degenerálódással" egyál-

. talán nem merül ki az elbeszélés 
tartalma. Van benne egy másik 
probléma is: hogyan történhet, hogy 
egymáshoz közelálló emberek — 
akiket szeretet, családi kapcsolatok 
fűznek össze —, fokozatosan elva-
kulnak, nem veszik észre a hozzájuk 
közelálló ember átalakulását, és ma-
ga a szeretet is a hogylét iránti ér-
deklődés szokványos automatizmu-
sává változik. Csak aki mindezt 
megérti, az teheti Csehovot kortár-
sunkká az életben is, a vásznon is . . . 

Megfilmesítés mindig volt, és lesz 
— törvényszerű folyamat, amelyre 
szükség van, ami nem függ az egyes 
emberek ízlésétől, és attól, hogy po-
zitív vagy negatív véleményük van-e 
a filmesítésről. Nem a „megfilme-
sítés járványa" okozza a bajokat, ha-
nem a rossz megfilmesítés. 

B. MEJLAH 

A T A S K E N T I T A L Á L K O Z Ó 

Szovjet Üzbegisztán fővárosában, 
Taskentben, október 21-én kezdődik 
az ázsiai és afrikai országok nem-
zetközi fesztiválja. A taskenti film-
fesztiválon bemutatják Üzbegisztán, 
Türkménia, Kazahsztán, Kirgízia, 
Tádzsikisztán, Armenia, Azerbajd-
zsán és Grúzia filmművészetét, vala-
mint az Orosz Föderáció olyan film-
stúdióinak alkotásait, amelyek Szi-
béria és a Távol-Kelet területén fek-
szenek. 

A taskenti filmfesztiválra meghív-
ják más kontinensek képviselőit is, 
olyan alkotásokkal, amelyek az 
ázsiai és afrikai népeknek a nemzeti 
függetlenségért vívott harcát s e né-
pek életét ábrázolják. 

A filmfesztivál Szervező Bizottsá-
gának elnöke, Szárvár Azimov, az 
Üzbég SZSZK Minisztertanácsának 
elnökhelyettese hangsúlyozta: A tas-
kenti filmfesztiválon nem lesz ver-
seny és díjkiosztás. A filmfesztivál 
fő célja bemutalni Ázsia és Afrika 
filmművészetét. 

A vendégek találkoznak majd 
Taskent lakóival, szovjet filmművé-
szekkel és tudósokkal, írókkal, meg-
ismerkedhetnek Üzbegisztán törté-
nelmi műemlékeivel, az ősi Szamar-
kanddal. A fesztivál után pedig meg-
látogathatják Közép-Ázsia és a 
Kaukázuson túli vidék más köztár-
saságait. 



Két, nagy népszerűségre 
szert tett indiánfilm után 
most a harmadikat forgat-
ják már az NDK DEFA 
filmgyárának stúdióiban. 
Cime: A Sólyom nyoma. 
Észak-Amerikában játszó-
dik, 1875-ben és Dakota-in-
diánok harcát ábrázolja fe-
hér kalandorok ellen, akik 
cl akarják űzni őket lak-
helyeikről és vadászterü-
leteikről. Rendező: Gott-
fried Kolditz. A férfi fő-
szerepet Gojko Mitic (ké-
pűnkön) játssza. 

ötvenesztendős művészi 
jubileumát ünnepli a né-
met Peter Kreuder, akinek 
a neve egybeforrott a har-
mincas évek sok nagy sike-
rű filmjével. Kreuder ISO 
filmzenét komponált, ezen-
kívül több száz dalt, ének-
számokat Marlene Dlet-
richnek, Pola Negrinek, Za-
rah Leandernek, Roslta 
Serranonak és Rökk Mari-
kának. E dallamok leg-
többje az egész világot be-
járta. Peter Kreuder jelen-
leg Shakespeare Othellójá-
nak modernizált változatát 
zenésiti meg. 

Az Egyetemi Színpadon 
játszik július végéig a Film-
múzeum — helyiségének ta-
tarozása, miatt. Műsoron a 
Ered Astair főszereplésével 
készült, 1940-os Broadway 
Melody. 

4 A z e r ő s z a k cimil. 
svéd produkcióban készUlő 
film rendezője és írója a 
francia Jacques Doniol 
Valcrose. A lélektani rém-
dráma főszereplői Bibi An-
dersson és Bruno Crémer. 



Üj ía j t a mozivásznat mu-
tattak be az Oray nevű 
francia cég fennállásának 
20. év forduló ján: az új fa j ta 
vászonra vetített f i lm vagy 
dia nappali világításban is 
látható. 

Tíz évve l ezelőtt dolgozta 
ki a nappali vetítés elvét 
Saget francia tudós. Ez 
egyszerű ötleten alapszik: a 
vászonról a tel jes fény-
mennyiséget a nézők sze-
me fe lé kel l irányítani, 
mégpedig összpontosítva, 
minden szóródás meggátlá-
sávaü. Ehhez a tervező a 
f i lmvásznat olyan elemek 
sorából állította össze, ame-
lyek gömbtükrök segítségé-
vel a tér pontosan körül-
határolt részére ver ik visz-
sza a fénysugarat. Saget-
nek sikerült állandó fény-
erősséget elérnie. Ez pedig 
60—120 fokos szögben, négy-
kilencszerese a magnézium-
fénynek. Ezáltal a 200 lux 
fényerőve l megvilágított 
környezetben is olyan vetí-
tést lehet megvalósítani, 
amely egyenértékű a sötét 
nézőtéren látott képpel. 

A szemnek így nem kell 
alkalmazkodnia, sokkal ke-
vésbé fárad és azonnal ész-
leli a színkontrasztokat. A 
kép irányítható, mive l tük-
röző a mozivászon. Ezáltal 
a vetítőterem tel jes tere 
hasznosítható. 

„A rossz színészek legna-
gyobbikának" nevezte Jean 
Cau francia író és újságíró 
Curd Jilrgenst. Az 52 éves 
filmszínész ezért pert indí-
tott Cau ellen. A bíróság 
500 frank pénzbírságra és 
1000 frank kártérítés meg-
fizetésére ítélte az írót, 
azonkívül kötelezte, hogy 
Jilrgensről tett kijelentését 
visszavonja. 

Jean-Louis Trintignant és^ 
Catherine Spaak a fősze-
replői a M e g ö l ö m , h a 
a k a r o m című most ké-
szülő filmnek. A francia 
művésznő, mint e jelenet-
ből is kitűnik, temperamen-
tumos amazont alakít. 

Katonaruhába bújik E g y ö z v e g y a v i h a r b a n 
című új filmjében Vima Lisi, hogy meneküljön üldö-
zői elöl. A filmet Duccio Tessari rendezte. Egy másik 
új produkcióban, a Tenderly-ben (rendező: Franco Bru-
sat) fiatalembernek maszkírozta magát a kitűnő szí-
nésznő. 
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Tatjána Doronyina, a nép-
szerű szovjet színpadi szí-
nésznő A nővér című 
filmben szerepelt először 
mozivásznon; most a Há-
rom nyárfa Pl j us-
csihovban című új 
szovjet filmben játszott fő-
szerepet és hamarosan be-
fejezi a munkát a N ata-
s a cimü produkció forga-
tásával is. (A Natasa 
forgatókönyve Doronyina 
férjének, Edvard Radzinsz-
kijnek egyik színmüvéből 
készült). 

A 16 éven felüli észak-
amerikai poigárok 30 szá-
zaléka, 41 millió személy 
szinte soha nem jár moziba 
— közli egy nemrégiben 
megjelent hivatalos holly-
woodi statisztika. Az ame-
rikai mozik közönségének 
48 százaléka — ugyancsak 
az emiitett statisztika sze-
rint — a tizenhattól huszon-
négy évig terjedő korosz-
tály tagjai közül kerül ki. 

4 Susan Strasberg, Pontc-
corvo K á p o-jának emlé-
kezetes hősnője alakftja az 
amerikai Richárd Rush ren-
dezésében készült P s y c h-
o u t című film főszerepét. 
Strasberg egy süket lányt 
játszik, aki a San Francis-
co-! hippik közé kerül. 
Partnere: Jack Nicholson 
(képünkön). 

A képünkön is látható Harriet Andersson játssza a fő -
szerepet a svéd Henning Carlsen fi lmjében: E m b e -
r e k t a l á l k o z n a k é s é d e s m u z s i k a c s e n -
d ü l a s z i v e k b e n . . . Noé, mint a filmben többlz-
ben kiderül: a rendezőt nem is annyira az édes mu-

zsika érdekli a szerelemben 

Apróhirdetést tett közzé a 
philadelphiai lapokban Max 
Miller, egy filmvállalat rek-
lámfőnöke: hivatásos betö-
rőket keresett „technikai 
tanácsadói" beosztásba egy 
bankrablásról szóló fi lm-
hez. A hirdetések eredmé-
nye minden várakozást fe -
lülmúlt. MiUer 87 választ 
kapott; ebből több, mint 
egy tucat bíróságilag „Iga-
zolt", rovott múltú betörőtöl 
származott . . . 



Középen a megvádolt tanitót alakító Jacqucs Bre, Cayatte ú j felfedezettje 

A H I V A T Á S K O C K Á Z A T A 
Az Özönvíz előtt világhírű rende-

zője, André Cayatte készítette A hi-
vatás kockázata című új francia fil-
met, amelynek cselekménye megtör-
tént eseményen alapszik: egy kisvá-

rosi tanítót azzal vádolnak, hogy el-
csábította egyik kiskorú tanítványát. 
Az érdekes filmet hamarosan a ma-
gyar mozik is műsorra tűzik. 

Jelenet Cayatte filmjéből 




