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Autent ikus r e a l i z m u s ? 
Autentikus — az idegen szavak 

szótára szerint — a „valódi, tényle-
ges, hitelt-érdemlő, eredeti forráson 
alapuló". De mi a hitelt-érdemlően 
valódi, melyik az az eredeti forrás, 
amely feltétlen hitelű? Erről már 
megoszlanak a vélemények. Az em-
beriség nem jelentéktelen része pél-
dául ma is az isteni kinyilatkoztatást 
fogadja él autentikusnak. Sokan a 
tudomány, a művészetek autentici-
tását hangoztatják. De akadnak szép 
számmal szkeptikusok is, akik min-
den és mindenki autenticitásában 
kételkednek. Melyiküknek van iga-
za? Tudjuk, hány eredeti forrásról 
derült már ki, hogy hamisítvány 
vagy a képzelet szülötte, hány hitelt-
érdemlőnek elfogadott információ-
ról, hogy hazugság vagy tévedés. Az 
emberek nagy többsége általában 
minden helyzetben úgy tesz — főleg, 
ha mások is látják —, mintha az 
élet minden titkát ismerné; de akad-
nak mindig naivak és bölcsek is, 
akik kérdezni mernek. 

Ami a realizmust, mint irodalom-
esztétikai kategóriát illeti, e tekintet-
ben is több értelmezéssel kell meg-
küzdeni. Eredetileg egyszerűen stí-
lusmeghatározás, tulajdonképpen — 
a marxizmus klasszikusainak néhány 
megnyilatkozása nyomán — Lukács 
György avatja alapvető esztétikai 
kategóriává. Realizmus-elmélete, 
mely a 19. századi kritikai realizmus 
konkrét elemzésére épül, kitágítja a 
fogalom eredeti kereteit és határait; 
a realizmus nála szinte egyértelmű-
vé válik a művészet céljával és ér-
telmével: az „általános" és a „külö-
nös" egységét jelenti, vagyis azon je-
lenségek művészi megragadását, me-
lyeken mintegy átvillan a lényeg. 
Épp úgy megkérdőjelezi a közvetle-
nül a lényeg megragadására törő 
absztrakciót, mint a bármennyire is 
hitelt-érdemlő jelenségek részletező 
ábrázolásába vesző naturalizmust. 
Egyébként mi sem áll tőlünk távo-
labb, mint hogy kánont faragjunk 
konkrét elemzéseinek végkövetkez-
tetéseiből; mert van a realizmusnak 
egy harmadik felfogása is, amely a 
művészi tükrözés aktív és szubjektív 

mozzanatának esztétikai jelentőségét 
elhanyagolva csupán az abszolút 
apologetikát vagy az abszolút kriti-
kát fogadja el „realista" műalkotás-
nak. 

Tehát a legmeggyőzőbb realizmus-
kategória — elteikintve vulgarizáció-
jától — tulajdonképpen egy autenti-
kus realizmusra utal — az irodalom-
ban. Kérdés: vajon azonos módon, 
azonos értelemben jelenik-e meg ez 
az irodalomesztétikai kategória más 
művészeti ágak, többek között a 
filmművészet esetében? E kérdéssel 
összefüggésben hadd utaljak egy 
gondolatébresztő írásra, amely mint-
egy két hónappal ezelőtt jelent meg 
a Filmvilágban: Hermann István A 
filmkritika kérdőjelei című cikkére. 
Hermann nem elégszik meg azzal, 
hogy — üdvös kíméletlenséggel — 
megkérdőjelezi a filmkritika közhe-
lyeit, rávilágít a közhelyszerűség 
mélyebb okaira: a filmesztétikai ka-
tegóriák tisztázatlanságára, egy át-
gondolt filmesztétika hiányára. Gon-
dolatmenetéhez csak azt tehetném 
hozzá: az általa felismert hiány 
nemcsak a filmkritika, de a honi és 
külföldi elismertetéséért küzdő ma-
gyar filmművészet gondja is. Her-
mann azt követeli a kritikusoktól, 
minden filmelemzésükben döntsék el 
„hogy a filmesztétikai megvalósulá-
sok hogyan csapnak át általános esz-
tétikai értékek képzésébe", ám arról 
már nem szól, hogyan törekedhet a 
filmkritikus általános érvényű érté-
kelésre, ha egyszer tisztázatlan ma-
ga a film, mint esztétikum — a film-
esztétikum — sajátossága? Az érté-
kelést ugyanis nálunk kizárólag az 
intuícióra bízzák; így természetesen 
elkerülhetetlen a filmkritika — 
egyébként Hermann által is regiszt-
rált — végletes szubjektivizmusa. 
Ám ez a szubjektivizmus — még ha 
általános érvényű ítélet tógájába öl-
tözik is — nem biztos, hogy mindig 
helyes irányba tereli filmművésze-
tünk fejlődését. „Az esztétikai kate-
góriák — írja Hermann — nem tűn-
nek el attól, hogy más mozgásuk van 
a filmelemzésekben, mint mondjuk 
a képzőművészeti elemzésben vagy 



az irodalmiban." Igaz, de hadd te-
gyem hozzá: a más mozgás szükség-
képpen más jelleget hoz létre, nem-
csak az esztétikában, még a bioló-
giában is. Igaz: „senki sem rajzolta 
meg az általános esztétikai kategó-
riák művészeti ágak szerinti meta-
morfózisát", de hadd sarkítsam e 
megállapítást: minden művészeti ág 
közül éppen a filmen realizálódó 
esztétikai metamorfózis természetét 
vizsgálták eddig legkevésbé. Nem 
mintha — ma már — az esztéták és 
kritikusok elfogultak lennének a 
filmmel szemben; a probléma in-
kább az, hogy aránytalanul fiatal 
művészeti ágról van szó, melynek 
nemhogy esztétikája, de a technikája 
is — eddigi fogalmainkhoz képest — 
túlságosan sokrétű és bonyolult. 
Egyetlen filmesztétikai koefficiens 
megjelölése is hosszadalmas és apró-
lékos elemzéseket igényelne. Vagyis: 
a filmkritika szubjektivizmusa, a 
filmesztétikái kategóriák tisztázat-
lansága érthető. De ami érthető, még 
nem feltétlenül megnyugtató is. 

Hermann is utal rá, milyen zava-
rokat okoz a realizmus irodalom-
esztétikai fogalmának megfelelő át-
értelmezés nélkül történő alkalma-
zása a filmművészet produktumaira. 
Hadd egészítsem ki ezt a megjegy-
zést néhány reflexióval. Ha abból 
indulunk ki, hogy a művészet — ko-
runk marxistái ezt többszörösen alá-
húzzák — nem egyszerűen tükrözés 
csupán, de maga is valóság; hogy a 
művészet nemcsak tükrözi, de te-
remti is a kort, nemigen tudunk 
jobb példára hivatkozni, mint a film-
művészetre; ki vitathatná el nap-
jainkban a film viselkedést, életfilo-
zófiát, mindenféle divatot meghatá-
rozó jelentőségét? De ettől még kér-
dés marad: vajon a film divatai és a 
filmek nyomán- támadt divatok 
autentikusai-e? Egyenértékűek-e a 
filmművészet kísérletei a klasszikus 
művészetek mintegy a múltból, a jö-
vőbe átnyúló — ma már esztétikai 
normaként szolgáló — kísérleteivel? 
Ezeket is visszazengik-e majd „az 
időnek bércei, a századok"? Ki tudja 
és ki meri ezt ma bármelyik filmről 
is biztonsággal állítani? 

A hagyományos művészetek im-
már évezredes útján megbízható 
mérföldkövek igazítják el akár a 

tájékozatlan kirándulót is; az iro-
dalom- és művészettörténet nem 
egyéb, mint a hétköznapi értelemben 
kifejezhetetlent kifejezni akaró — a 
lehetetlent ostromló — vállalkozások 
sikereinek és kudarcainak története. 
A filmművészet története annál ke-
vésbé nyújt ilyen fogódzókat, mert 
mai napig eldöntetlen: mitől lehet a 
film művészetté. Mindenesetre: ah-
hoz, hogy egy-egy film kritikai mél-
tatása meggyőző legyen, túlságosan 
is fiatal művészetről, másrészt — az 
eszköztárat tekintve — túlságosan 
öreg, hagyományos esztétikai szem-
léletmódról van szó. Ez az ellent-
mondás örökösen válságok elé állítja 
a film kritikusát, éppúgy, mint alko-
tóját. 

Pedig a filmnek — ami a realiz-
must illeti — látszólag nem nehéz a 
dolga; hiszen a filmen mindig.min-
den „reális". Csupán meg kell nyom-
ni a kamera gombját: a filmtekercs 
mindent rögzít, amit az objektív lá-
tószöge az adott valóságból befog. A 
film áttételében a legostobább törté-
netecske is „valósággá" minősül; ki-
rályfi lesz a békából, akár a mesé-
ben. De vajon e mesebéli megeleve-
nedés azonos-e a realizmussal? A 
kérdést úgy is megfogalmazhatnók: 
a valóság filmi illúziója azonos-e a 
valósággal? Természetesen: nem. A 
film technikailag képes konkrét 
mozgások reprodukálására; e tény-
nek azonban még semmi köze sincs 
az esztétikához. 

Az egyre mozgékonyabb kamerák 
egyre szélesebb vásznakkal rivalizál-
nak, vagyis a film fejlődése egy lát-
szólag megfejthetetlen paradoxon 
irányában halad: egyre tökéletesebb 
valóság-illúzió az egyik oldalon, egy-
re tökéletesebb jelenség-rögzítés a 
másikon. A cinéma direct avval tün-
tet: „nem avatkozom a valóság ese-
ményeibe, mégis megmutatom", a 
különféle cinerámák pedig azt su-
gallják: „tökéletesebb és teljesebb 
élményt nyújtok az általad érzékel-
hető valóságnál". A két — látszólag 
polárisán ellentétes — filmirányzat, 
egymással versenyezve is, esztétikai 
szempontból tulajdonképpen egy 
irányba: a naturalizmus irányába 
húz el. Ez egyrészt azt jelenti: egy 
lukácsi értelemben vett realista iro-
dalmi mű megfilmesítése nem feltét-



lenül eredményez esztétikai (ponto-
sabban: irodalomesztétikai) értelem-
ben vett realista filmet. Másrészt: 
egy irodalomesztétikai szempontból 
a fenti értelmű realizmust meg 
sem közelítő forgatókönyv is realista 
filmmé ojektiválódhat. De hogyan és 
mitől? Ez itt a kérdés, amelyre ez-
időszerint még nem tudunk egyér-
telmű választ adni. 

Elemi szinten: egy rajzra, fest-
ményre, vagy szoborra azt mondják, 
hasonlít; egy elbeszélésre: elhiszem; 
egy zeneműre: megfogott. A film 
mindezeknél valóságosabb informá-
ciókat közvetít; mindig valamiféle 
valósággal szembesít. A kép — akár 
a naiv tudatból, akár a lukácsi iro-
dalom-esztétika kategóriáiból indu-
lunk ki; a film, természeténél fogva, 
valóságosabb a többi művészeteknél. 
Azaz: a hagyományos művészeti 
ágakhoz képest a film eredendően 
naturalista. Ezért tévednek azok a 
kritikusok, akik a film sajátos és ere-
dendő naturalizmusát „realizmus-
nak" értékelik. Nem szükséges hozzá 
különleges megfigyelőkészség, hogy 
megállapítsuk: a filmen szükségkép-
pen az esztétikai értelemben vett 
„különös" dominál. Vagyis ha csu-
pán azáltal vélik elérhetni a film 
realizmusát, hogy a képsorok az iro-
dalomhoz képest rendkívül konkrét-
ságát a dialógusok az irodalomban 
tűrhetetlen, lapos általánosításaival 
ellensúlyozzák: egy ilyen törekvés 
nem a realizmus irodalomesztétikai 
kategóriájának filmi metamorfózisát 
jelenti, hanem a realizmus fogalmá-
nak kettős vulgarizációjából követ-
kező elkerülhetetlen kudarcot. Fil-
men realistának lenni látszólag 
könnyebb, mint akár az irodalom-
ban, akár a képzőművészetben; ez 
azonban csak látszat: valójában a 
„különös" és az „általános" dialek-
tikus és művészileg kifejező egységét 
megteremteni filmen majdnem olyan 
nehéz, mint a zenében. De ha egy-
egy film létrejöttének anyagi felté-
teleit vizsgáljuk, azt is mondhat-
nók: talán még nehezebb. Mert a 
zene csak művészi „leckéket" ad fel 
az alkotónak; a film azonban anyagi 
természetűeket is. 

Azt hiszem, téves elképzelései le-
hetnek a filmművészet jövőjéről an-

nak az esztétának, aki nem veszi 
számításba egy-egy film adott meg-
valósulási feltételeit, beleértve a po-
litikai helyzettől a személyi és tech-
nikai lehetőségekig az összes ténye-
zőket. Teszem azt: senki sem kéri 
számon például Szörényi Leventétől 
— még ha cifra-szűrbe öltözik és a 
citerát is felvonultatja — Bartók Di-
vertimentoját, Kodály Psalmusát 
vagy Tedeumát. Bartók és Kodály 
legelfogultabb hazai népszerűsítői 
sem éppen tőle várják e művek nép-
szerűsítését, mégis örömest elismerik 
az általa kezdeményezett hazai beat-
zene eredetiségét, mert hátha éppen 
ez vezet el sokakat a nagy művekig. 
Filmjeinktől azonban — Kodályhoz 
és Bartókhoz mérhető hagyományok 
híján — rendszerint egyszerre kér-
nek számon mindent: népszerűsé-
get, modernséget, politikai meggyő-
ződést, üzleti sikert. E wagneri 
„összkövetelmény" szüli azokat az 
öszvér-filimeket, amelyek — végül is 
— senkinek sem tetszenek. De 
ugyanebből a tőből sarjadnak azok 
az antikonformista filmművészeti al-
kotások is, melyek a hazai közönség 
teljes közönye, filmforgalmazó szak-
embereink ironikus mosolya ellenére 
is nemzetközi vitákat váltanak ki, 
külföldi fesztiválokon sikereket arat-
nak. E filmek javának „monotema-
tikája" nem egyszerűen valamiféle 
divatáramlat következménye,. hanem 
kísérlet a filmi autenticitásra. Alko-
tóik elindultak egy ösvényen, ame-
lyet többé-kevésbé maguk taposnak 
ki az erdőben. Minél ismeretlenebb 
tájakra érnek el, annál autentiku-
sabbak. Otjuk felfedező út, mint An-
tonioni, FeUini, Bergman útja. Sike-
reik és kudarcaik titka ebben a mot-
tóban foglalható össze: „az érdekel, 
amit tudok; azt tudom, ami érdekel". 
A sokratesi kérdezés autenticitása 
ez, mely — tudjuk — maradandóbb 
a szofisták szkepszisénél. Az ő törek-
véseiket, kísérleti eredményeiket, 
melyek a filmi hatás tévesen rea-
lizmusnak értelmezett „eredendő na-
turalizmusától" éppen úgy elhatárol-
ják magukat, mint a filmtechnika 
kínálta végletes absztrakció lehető-
séjeitől, neveztem el — jobb szó hí-
ján — autentikus realizmusnak. 

NÁDASY LÁSZLÓ 



FEJLÖVÉS 
A valóság és a művészet, a realitás 

és a realizmus izgalmas problémáit 
veti fel Bacsó Péter új filmalkotása, 
a Fejlövés, amely — Truman Capote 
Hidegvérrel című regényének és a 
belőle készült filmnek módszerét kö-
vetve — egy megtörtént esetet re-
konstruál. Ily módon, ha a művészet 
teremtette valóságot, Arany szavával 
„a való égi másá"-nak mondottuk, 
ez a módszer a „való földi másának" 
nevezhető. Mégis óvakodnék, a lát-
szat felszínes csábításának engedve, 
eleve a naturalizmus bélyegét ütni 
a vállalkozásra. A naturalizmus 
ugyanis, ha a mű világának naturá-
lis pontosságra törekvő elképzelése is, 
de éppúgy elkepzelése, képzeleti új-
rateremtése, mint a többi irányzatok 
alkotásai. Maga a valóság éppúgy 
nem naturalista, mintahogy nem 
impresszionista, expresszionista, fu-
turista — s pusztán az a tény, hogy 
valamely művész modell után dolgo-
zik, még nem határozza meg ábrázo-
lásmódját, szemléletét, stílusát. Te-
hát azzal, hogy Bacsó Péter az életet 
választotta forgatókönyvírójának — 
és scenarista társszerzőjével, Zimre 
Péterrel, csak a hiteles tényfelderí-
tést érezte feladatának —, még nem 
kötelezte el magát egyetlen ábrázo-
lásmód mellett sem. 

Annál kevésbé, mert az élet ez al-
kalommal távolról sem bizonyult 
földhözragadt, fantázianélküli „szer-
zőnek". A história, amely egy rend-
őrségi újsághír formájában a jó-

szemű rendező képzeletét felgyúj-
totta, mindennek inkább mondható, 
mint valami — a szó átlagos, hét-
köznapi értelemben vett — natura-
lista típustörténetnek. Ellenkezőleg, 
a sűrítés, a kiélezés olyan végletes, 
már-már az abszurdum határát sú-
roló merészségét mutatja, amelyet 
— a valóságon kívül — a legna-
gyobb, legszuggesztívebb alkotók hi-
telesítésével tudunk csak elfogadni. 
Az újsághír — amelynek Bacsó és 
Zimre nyomába eredtek — arról 
szólt, hogy két fiatalembert, egy fiút 
és egy lányt, „öngyilkosságban való 
bűnrészesség" vádjával állítottak bí-
róság elé. Harmadik társukkal — aki 
a lány szeretője s a fiú barátja — 
ugyanis elhatározták, hogy mindhár-
man és egyszerre véget vetnek éle-
tüknek. De csak az egyik — a film-
beli Jóska — hajtja végre önmagán 
ezt a kegyetlen ítéletet, társai végig-
nézik, amint fejbe lövi magát, asz-
szisztálnak jóvátehetetlen tettéhez, 
majd holttestét az erdőben hagyva, 
a lopott autón, amivel érkeztek, el-
menekülnek. 

Azt hiszem, nem kell különöskép-
pen bizonyítani, hogy ebben a mor-
bid históriában mi ragadta meg az 
alkotók képzeletét. Hiszen szinte sű-
rítetten együtt vannak benne korunk 
talán legizgalmasabb és legrejtélye-
sebbnek tűnő problémái: az ifjúság, 
vagy annak egy része mélytengeri, 
szinte már-már vegetatív élete, 
amely — mint ez a példa is mutatja 



— átszivárog a mi világunkba is; az 
élettől való végzetes és teljes elide-
genedettség — amit külön aláhúz 
ebben a történetben az öngyilkos-
ság, közvetlen kiváltó okait tekintve 
szinte hiányzó, vagy legalább is 
aránytalan, súlytalan motiváltsága, 
megindokoltsága; a tisztesség, az 
elemi emberség végzetes, és racioná-
lisan szintén érthetetlennek tűnő rö-
vidzárlata, vagy eltompultsága; az 
élet — a saját és a más élete — tel-
jes súlyvesztése, a mindenmindegy, 
a nihil. . . Megannyi izgalmas és 
megválaszolásra váró probléma, 
megannyi lúdbőröztető metafizikai 
csiklandozás, megannyi tipikus kor-
jelenség, érdekes jellemtorzulás. (Zá-
rójelben jegyzem csak meg, hogy a 
tipikust nem abban az elterjedt és 
vulgáris értelmében használom, 
amely a primitív számonkérésben fo-
galmazódik meg: „Hát ilyenek a mi 
fiataljaink?!" A szerző és kritikusa 
éppen olyan jól tudja, mint a kér-
dezők, hogy hálaistennek nem ilye-
nek, többségükben semmi közük 
sincs ezekhez... De nem hiszem, 
hogy Dosztojevszkij idejében min-
den második orosz fiatalember Rasz-
kolnyikov lett volna, vagy Stendhal 
idejében a francia utcákon főleg Ju-
lién Sorelek jártak — mégis a kor 
feledhetetlen típusai.) 

Bacsó Péter művészi becsvágyát a 
kérdések e halmazából láthatóan és 
mindenekelőtt egy feladat izgatta: 
hogy a filmi megjelenítés, a típusal-
kotás eszközeivel tegye hitelessé, va-

lóságossá, ami józan hétköznapi nor-
máink számára olyan fantasztikus-
nak tűnik ebben a történetben, hogy 
a művészet atmoszférateremtő ere-
jével válaszoljon arra a kihívásra, 
amit éppen szokatlan, rendhagyó 
voltával állított elé a maga válasz-
totta, s a józan ész számára olyan 
irracionálisnak ható eset. Vagyis — 
magával a valósággal kelve istenkí-
sértő versenyre, annak pontos, rész-
leteiben is hű rekonstrukciójában ál-
lítsa elénk, vagy legalábbis sejtesse 
meg, érzékeltesse velünk, mindazt, 
ami társadalmi és lélektani értelem-
ben mögöttes területe, háttere, táp-
talaja hősei világának és mentalitá-
sának. Ebből a szerzői koncepcióból 
— illetve annak magasszínvonalú 
megvalósításából — fakadnak a film 
ritka szép erényei, de a feladatnak 
ez a lehatárolása jelenti egyben mű-
vészi korlátait és buktatóit. 

Kezdjük az erényekkel. Bacsó két-
ségkívül minden eddigi filmjénél 
érettebb, letisztultabb, célratörőbb 
eszközökkel, a hangulatteremtés és a 
jellemábrázolás jellemző apróságok-
gal, finom mikropszichológiai megfi-
gyelésekkel gazdagon hangszerelt 
módszerével ábrázolja azt a két-há-
rom napot, amelyben Jóska öngyil-
kossága, Klári és Béla fejvesztett 
menekülése, s félig önkéntes — 
Klári passzív beletörődésétől, talán 
lelkiismeretfurdalásától is elősegített 
— lebukásáig lezajlott. A fiatalok 
kallódó életének lumpen-vagány jel-
lege, jellemük, sajátosan könnyelmű 

Kovács Kati és Miller József 



nemtörődömségük negatív maisága, 
kitűnően kiválasztott és játszatott 
színészi típusokban realizálódik. 
Nem egy rendezői remekléssel talál-
kozunk a filmben, például az éjsza-
kai autózás — szavakkal nem repro-
dukálható — költői koreográfiája, 
magának az öngyilkosságnak szív-
szorongató, mégis diszkrét, szemér-
mes ábrázolása, a három autóút, a 
halál előtti, a halálba vivő és a ha-
lál utáni hangulati töltése stb., stb. 
— szorosan rendezői szempontból 
nemcsak hibátlan, de nagyerejű, ere-
deti és kvalitásos munka. S még az-
zal is egyetértünk — s a film ebben 
a koncepciójában végül is ezzel 
nyerte meg a valósággal és a néző-
vel folytatott játszmáját —, hogy a 
két nap rajzában a szerző csak az 
atmoszférikus, a hangulati hitelesí-
tés eszközeivel él. Meg sem kísérli 
— helyesen —, hogy elfogadható lé-
lektani motivációját adja az öngyil-
kosságnak, vagy az árulásnak, hogy 
a látszólagos, de érezhetően csak 
másodlagos okok felszíne mögé ha-
toljon. Ebben a filmben egyetértünk 
ezzel a főcselekményt — mintegy a 
film tartalmára — vitathatatlan 
munkahipotézisként felállító, és hő-
seit annak keretében vizsgáló kon-
cepcióval, hiszen — és itt értünk a 
másik oldalhoz, a korlátokhoz és 
buktatókhoz — nyilvánvaló, hogy az 
igazi okok túlesnek e két nap esemé-
nyein, és csak hőseinek egész életé-
vel felelhetne a szerző joggal felme-
rült kérdéseinkre. Ahogy Raszkol-
nyikov, vagy Sorel, vagy akár Há-
betler János gyilkosságát sem lehet 
megvilágítani, magának az aktusnak, 
előkészítésének és lezajlásának ön-
magában vett, mégoly művészi ábrá-
zolásával sem. A valóságnak a fétisi-
zálása, itt bosszulja meg magát, mi-
vel az a dimenziója a hősöknek, 
amely a filmet a társadalmi kritika 
esetleg számonkérés rangjára emel-
né, és az emberi portré, lélekrajz 
(láttuk, Bacsónak megvan a képes-
sége ehhez) teljességének élményével 
ruházná fel, ebbe a tényrekonstruáló 
koncepcióba nem fér bele. Meglehet, 
hogy így zártabb, kerekebb, feszül-
tebb és mozgalmasabb alkotás szü-
letett, amely azonban megmarad a 
drámai kérdésfeltevésnél — amit az 

élet tett fel — és nem indul el a mű-
vészi oknyomozás, válaszadás útján. 

A művész jogát a kérdezéshez, 
természetesen nem vitatjuk el. Sőt, 
tudjuk, ha jól kérdez valamely mű, 
már megteremtette a létjogosultsá-
gát, ha fontosat, már a jelentőségét 
is. Ezért véljük Bacsó Péter filmjét 
nemcsak saját pályája kiemelkedő 
állomásának, de filmművészetünk 
vitathatatlan nyereségének, új szín-
nel való gazdagodásának. De a néző 
— s ezt sem hallgathatjuk el — ami-
kor beül a moziba, a való égi mását 
kéri számon a földi máson is, külö-
nösen, ha az alkotók fel sem tünte-
tik — nem is lenne értelme ennek 
—, hogy filmjük az életből inspiráló-
dott, s ezzel le is mondanak arról, 
hogy ne egyszerűen játékfilmnek 
fogják fel alkotásukat. Mintahogy 
az is. Függetlenül genezisétől, vég-
eredményében ugyanolyan színészek-
kel játszatott, forgatókönyv alapján 
leforgatott játékfilm, mintha meg-
(és nem le-) írták, kitalálták volna. 
Elvárásaink ugyanolyan esztétikai 
igények alapján lépnek fel vele 
szemben, és ha önmagát nem hitele-
síti: az élet tényszerűségére, nem lé-
vén dokumentumfilm, nem hivat-
kozhat. Amikor a film továbbadja az 
ábrázolt jellemek és akciók megfej-
tetlen rejtélyeit, kétségkívül elér bi-
zonyos sokkhatást. A nézőt felrázza, 
hogy a történet, azok az események, 
amelyeket csak valamiféle tudati in-
fantilizmussal, degenerációval, el-
tompultsággal volna képes magya-
rázni — szellemileg normális, logi-
kusan gondolkodó emberek tette. De 
éppen a problémák nyitvahagyásá-
val éri el azt a hatást — mint egy jól 
megírt, láttató újságriport valami-
lyen tömeggyilkosságról — és nem 
átvilágításukkal... Ez végül is a 
Gide-i action gratuite — indokolat-
lan cselekvések — hatását kelti (no-
ha maga Gide is csínján bánt ezzel, 
és nem sorozatban alkalmazta), ami, 
bár a szerző eltökélt valósághűségé-
ből ered, mégis valamiféle agnoszti-
kus fegyverletételt sejtet... Hiszen 
más képet ad mondjuk a társát az 
öngyilkosságban magára hagyó Klá-
riról és Béláról, más érzelmi viszo-
nyunkat, megítélésünket involválja, 
ha az utolsó pillanatban riadnak meg 
tettük elkövetésétől, mintha már 



előre, menetközben elhatározzák, 
hogy kíváncsiságból, tapasztalatszer-
zésből, vagy gyávaságból kísérik el 
Jóskát végzetes útján és nézik végig 
öngyilkosságát. A íilmben a két ér-
telmezés elemei vitatkoznak egy-
mással, s a néző ezt akkor is a szer-
zői vízió, interpretáció következet-
lenségének, végiggondolatlanságának 
érzi, ha valójában a megtörtént ese-
mény maga nyújtotta mindakét fel-
fogás tényfogódzóit. Hiszen a műal-
kotás — és itt van Bacsó tévedése — 
sohasem egyszerű valóság, amellyel 
nem vitatkozhatunk, hanem mindig 
a valóság értelmezése is egyben. S 
amikor a történetet megjelenítve je-
lenetekre bontja, kijelöli a súlypont-
jait, kiosztja a megfelelőnek vélt 
színészekre a szerepet, — akarva-
akaratlan, szándékkal vagy szándéka 
ellenére —, értelmezi is egyben . . . S 
a nézőnek, nem a valóság lesz rejté-
lyes, ellentmondásos, hanem az al-
kotó víziója. 

Minden kritika lényegében két 
műveletből áll. Méri a művet a szer-
ző immanens szándékaihoz, és méri, 
értékeli ezeket a szándékokat hord-
erejűkben, a célul tűzött felfedezés 
nagyságával, előzetes társadalmi tu-
datunkhoz viszonyított jelentőségé-
vel. E kritika kettőssége is e két 
mérlegelés különböző eredményeiből 
fakad. Az immanens kritika ered-
ménye az elismerés, ha úgy tetszik 
az elragadtatás a művészi eszközök 
kifinomultságán, szuggesztivitásán. 
Bacsó eddigi filmjeiben — még a 
legsikerültebbekben is —, bár fil-

menként csökkenő mértékben, de 
mindig éreztünk valami művi jelle-
get, nem az átélt tapasztalatok, de 
az elfojtott, ki nem élt vágyak kive-
títését egy elképzelt ifjúságra... Ez 
a filmje már egy egészen új minősé-
get, arculatot mutat, éppen a való-
ság jelenségvilágának érzékeny át-
élésével és beáramlásával, amely 
egyszerre adja stílusának árnyala-
tokban gazdag, fogalmazásában 
mégis markáns és világos jellegét. 
Ami azonban a művészi célkitűzést 
illeti — bár érezzük mi is a titokza-
tosság, az irracionalizmus csábító 
varázsát és „modernségét" benne, és 
értékeljük igen magas szakmai ne-
hézségi fokát —, gondolatilag mégis 
a könnyebbik utat jelenti. 

A film egyik nagy erőssége az 
operatőri pályáján egyre magasabb 
csúcsokat meghódító Zsombolyai Já-
nos munkája. Mozgékony kamerá-
jával — amely szinte láthatatlanná 
válik .— a legparányibb rezdülései-
ben is átereszti a tárgyak, a jelene-
tek hangulatát, s a külvilágban, hű 
maradva valóságos arculatához, a 
belső viharok tükrét tárja elénk. A 
három főszereplő, Kovács Kati és 
Bacsó két újabb felfedezettje, Hor-
váth Károly és Miller József, telita-
lálatok. Már külső mozgásukkal, 
megjelenésükkel, beszédükkel hite-
lesítik figuráikat. Körmendi Vilmos 
zenéje — amivel a film helyes mér-
tékkel él — a kifejező csöndekkel 
együtt megteremtik a drámai hátte-
ret a cselekmény fordulópontjain. 

GYERTYÁN ERVIN 



MARK D O N S Z K O J : 

„OROSZORSZÁG TÉKOZLÓ FIA" 
Mark Donszkoj, a Gorkij filmtrilóffia, Az anya, a Foma Gor-

gyejev neves rendezője az APN tudósítójának nyilatkozik következő 
filmjéről. 

Üj filmem Fjodor Saljapinról szól. 
Tíz esztendeje készülök forgatásá-
ra, de még nem szántam rá magam 
a konkrét munkára. Sokáig bénítóan 
hatott rám Saljapin ellentmondásos 
jelleme, a hazáját szíve legmélyéből 
szerető és mégis idegenben élő mű-
vész tragikus sorsa, de más rendezők 
meg nem valósított elképzelései is 
zavartak. Végül is Gorkij szavai erő-
sítettek meg elképzelésemben „Fjo-
dor Ivanovics Saljapin most és a jö-
vőben is ugyanaz marad; vakítóan 
fénylő és örömittas kiáltás a világba: 
íme ez Orosz-hon, íme, ilyen az 
orosz nép, utat, szabadságot neki!.. ." 

Saljapinról, az énekesről sok for-
gatókönyvet írtak már. Alekszander 
Galics dramaturggal közösen írt, két-
részes filmünkben elsősorban az em-
berről akarunk beszélni. Nagy szí-
nész volt, igazi művész, egész életé-
ben azokkal hadakozott, akik a mű-

vészetben saját megtollasodásuk le-
hetőségét látták. Mesélni akarunk 
tehetsége forrásáról, hogyan emel-
kedtek ki a nép sűrűjéből olyan 
igazi géniuszok, mint Gorkij, Salja-
pin és mások. 

A téma lehetővé teszi, hogy Gor-
kijról szóló filmjeim — Gyermekkor, 
Emberek között, Egyetemi éveim — 
stílusbeli és műfaji sajátosságait to-
vábbfejlesszem. Saljapin, akárcsak 
Gorkij, a legalacsonyabb népréte-
gekből emelkedett ki. Végigjárta a 
nyomor és az éhség iskoláit, gyer-
mekkorában megismerte a szegé-
nyek életét, az ínséget, a verekedé-
seket, az átkozódást, a nincstelenek 
kigúnyolását. Bármennyire is nyo-
masztó volt a művész gyermekkora, 
örökre megőrizte emlékét — a vég-
telen Volga menti térségeket a hajó-
vontatókkal, akik esőben és forró-
ságban húzták a nehéz uszályokat; 



megismerte az ünnepi mulatságokat, 
amelyek gyakran verekedéssé fajul-
tak; hallgatta anyja dalait, s mindez 
tehetségét, képzelőerejét gyarapítot-
ta. 

Filmünk cselekményének színhe-
lye, szinte az egész világ. Az alap-
vető események persze Oroszország 
széles társadalmi háttere előtt zajla-
nak majd, a XIX. század végétől 
szinte egészen napjainkig. 

Természetes, hogy a film egyik fő 
alakja Maxim Gorkij lesz, Saljapin 
igaz barátja. Különleges figyelmet 
fordítunk az orosz kultúra kimagas-
ló képviselőire, akik segítségével fej-
lődött, erősödött az énekes nagy te-
hetsége. Ilyen volt Rahmanyinov, és 
Rimszkij-Korszakov, Repin, Koro-
vin, Glazunov, Szeröv és Vrubelj, 
Mamontov és Sztanyiszlavszkij, 
francia és olasz művészek, akik szá-
mára Saljapin tárta fel az orosz lé-
lek dalban és zenében kifejeződő 
gazdagságát. 

Bemutatjuk Saljapint a Volga vi-
dékén és Pétervárott, Moszkvában 
és Oroszország kies tájain, Ameri-
kában, Olaszországban és Francia-
országban, bemutatjuk a színpadon 
és a kulisszák mögött hangverseny-
fellépésein és legjobb klasszikus sze-
repeiben, a Borisz Godunov-ban és a 
Vízitündérben. A nézők láthatják 
majd Saljapin első fellépését a Mi-

Vcra Mareckaja — IJonszkoj Az 

lanoi Scalában, ahol harminc évvel 
a premieren történt bukás után, 
visszahozta az életbe Arrigo Boito 
zeneszerző Mephistoteles című ope-
ráját, a szerep hozta el számára a 
világsikert. 

Jóllehet, Saljapin életének számos 
epizódját feldolgozzuk, nem életraj-
zi, vagy történelmi filmet készítünk. 
A művésszéérés folyamata, a mű-
vész-egyéniség formálódása az idő 
és a társadalmi erők összecsapásai-
nak hatására, a tehetség elemzése —, 
ez érdekel engem elsősorban. 

Saljapint tehetségének ereje segí-
tette a világsikerhez. Személyisége 
az orosz nemzeti kultúra egyik csú-
csa, a világ zenetörténetének egyik 
legszínesebb egyénisége. Féktelen 
szenvedély töltötte meg művészetét, 
s nemcsak diadalai, hanem tévelygé-
sei és hibái is szertelenek voltak. A 
magány tragikus időszakáról, idegen 
földön bekövetkezett haláláról 
ugyancsak szó lesz filmünkben. Mé-
gis meg akarjuk mutatni: gondola-
tában és szívében Saljapin mindig 
szülőföldjével tartott, tudta, hogy 
nálunk humánusak az emberek, 
megbocsátanak a tékozló fiúnak, aki 
— Gorkij kifejezésével élve — „va-
kítóan fénylő és örömittas kiáltás 
volt a világba". Az emberek emlé-
kezetében a saljapini hang csodája 
marad meg. tehetsége jelentéke-

lya című rímjének főszerepében Vera Mareckaja — Donszkoj Az anya című fimjének főszerepében 



Georglj Jepifancev és Marina Strizsenova — Donszkoj roma Gyorgyejev című filmjében 

nyebb tévelygéseinél. „Saljapin 
szimbolikus személyiség — írta 
Gorkij — a demokratikus Oroszor-
szág bámulatosan tömör megjelení-
tése, aki egész népünk minden jó tu-
lajdonságát és tehetségét magába ol-
vasztotta. Az ilyen emberek, mint 
6, arra teremtődtek, hogy emlékez-
tessenek bennünket, lám milyen 
erős, szép és tehetséges az orosz nép. 
Szeretni kell Oroszországot, amely 
nagy erőkben és elbűvölő szépsé-
gekben gazdag." 

Ki játssza majd Saljapint, ezt a 
nehéz, drámai szerepet? Most keres-

sük a megfelelő színészt a figurához. 
Asszisztenseink az ország színházait 
járják, van is már néhány tucat je-
löltünk. Egyet azonban máris teljes 
bizonyossággal megmondhatok: Sal-
japin alakítója nem kell, hogy éne-
kes legyen! Rendelkezésünkre állnak 
Saljapin szebbnél-szebb hangfelvé-
telei. 

Filmünket a Volga menti váro-
sokban, Tbilisziben, Közép-Ázsiában 
és egy sor külföldi országban forgat-
juk majd. Hosszú, bonyolult és ér-
dekfeszítő munka áll még előttünk. 

Marina Strizsenova — a Foma Gorgyejev egyik jelenetében 



EGY EMBER AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK 
A dühös fiatalemberek irodalmi 

mozgalma Angliában tökéletesen 
megbukott. Egyébként is az irányzat 
csak egy házi használatra kitalált 
jelszó tehetetlen továbbélése volt. 
John Osbornet semmi sem köti egybe 
Arnold Weskerrel. Harold Pintér 
absztrakt és Ionesco követő, Bemard 
Kops naturalista. Ha közös sajátossá-
guk volt, vagy van, csak ennyi: hogy 
legtöbbjüknek mindössze egyetlen 
fiatalkori sikert adott a tehetségük. 
Osborne a „Dühöngő ifjúság" után 
szánalmasan híg színműveket alko-
tott; Wesker egyetlen témát ír újra 
meg újra, Pintér — a legtehetsége-
sebb — a stílus szolgája és Kingsley 
Amis, a „Szerencsés flótás" írója 
ijesztően konzervatív szellem lett, ha 
nem félnék a szótól, azt mondanám, 
reakciós. 

Múlandó mozgalom volt ez, talán 
sose létezett, csak a zsurnálok főcí-
meiben. S már az indulásnál is bal-
jós jelek kísérték jelentkezésüket. 
Osborne ostobasága legendás, miként 
Wesker naivitása. A filozófia teljes 
hiánya jellemezte ezt a nemzedéket. 
Nem tudta miért lázad s nem tudta, 
hogy ez a lázadás tartalmatlan és 
erőtlen. Szemfényvesztő volt a gesz-

tus, öncsaló is. Évtized se tellett bele 
és egy szétszórt, deresedő fejű gene-
ráció ijedten vonult vissza a szín-
házi iparba, a detektívregény be, a 
világhír fedezékébe. 

Még az a szerencse, hogy a világ-
nak is rossz ízlése volt, nemcsak e 
lázadóknak. A nemzedék nemesebb 
tagjait kevésbé fedezte fel mint 
bűvészeit — ezért, hogy időnként 
váratlanul megcsillan egy-egy rom-
latlanabb lélek üzenete. Róbert Bolt 
a felfedezetlen „dühös fiatalok" közül 
jött, néhány szolid sikerrel, amíg 
megírta az „Egy ember az örökké-
valóságnak" című drámáját. Kiváló-
sága bizonyságául elég egyetlen tényt 
felemlítenünk —, hogy Magyarorszá-
gon egyáltalán nem ismerték, darab-
jai közül egyet sem játszottak, csak 
Vas István kiváló tolmácsolása vár 
bemutatásra. Nálunk a hangos sikert 
visszhangosítják; Bolté szenzáció-
mentesebb volt Most mint filmíró 
jutott el hozzánk, rendkívül gyarló 
közvetítésben, esetlen magyar szö-
vegfeliratokban (Szönyi Klára mun-
kája), mely a nyelvi inkompetenciát 
előnytelenül egyesíti a fantázia tel-
jes hiányával. A ballada, amit Hen-
rik énekel Lord Randallról (és nem 

Paul Scofield — Morus Tamás szerepében 



Rendell-ről, mint a szövegben olvas-
ható) Somlyó György fordításában 
húsz esztendeje közismert, érdemes 
lett volna töle idézni. A film konf-
liktusa akörül forog, hogy Thomas 
More-nak (Morus Tamásnak) feles-
küdnie kell a királyra, az új egy-
házra és nem megesküdnie — ezt a 
különbséget a fordító elmossa. Tho-
mas Cromwell-t titkár úrnak szólítja, 
holott ő legalábbis államtitkár, vagy 
miniszter volt; még a mai miniszte-
reket is „secretary-nek" titkárnak 
hívják Angliában. 

Kobert Bolt különben is retorikus 
író — enyhe hajlama a dagályra 
költőivé, olykor barokkosan zsúfolt-
tá emeli a dikcióját: nem könnyű 
feladat megszólaltatni más nyelven. 
A mondatai méltóságát a film amúgy 
is átülteti a gesztusok nemzetközi-
ségére: a rendező ezért is választott 
karikatúrára hajló alakokat egy-egy 
álláspont reprezentálására. Wolsey 
kardinálisban Orsón Welles ijesztően 
túlrajzolt figura; ilyen Cromwell is. 
Henrik is. Ez a reneszánsz bővérű-
ségének közhelye. Emberfeletti, mé-
retarányban eltúlzott jellemeké ez 
a filmvászon, nem dicséri különösen 
Fred Z innemann rendezői ízlését. 
Róbert Bolt dagálya a képeken is 
visszakísért — a természetnek az az 
enyhén melankolikus, szentimentális 
rajza, mely az udvari élet kontraszt-
jául szolgál az operatőr Ted Moore 
helyenkénti olcsóságát is leleplezi. 

A film mégis hat. Igazságával, köl-
tészetével hat. Még a gesztusok kü-
lönben eltúlzott jelzésrendszerével is. 
Róbert Bolt filozófusról írt filmet; 
egy gondolkodóról, akinek éppen a 
filozófiája halott. Thomas More hite, 
vallása tiltakozik VIII. Henrik re-
formjai ellen. A király válni akar és 
egyházi javakat elkobozni. Az ön-
kény fegyveréhez nyúl egy felvilágo-
sult abszolutizmus megteremtéséért. 
Angliát ez a kegyetlen, erőszakos, 
buja, véreskezű Henrik teremtette 
meg, nagyhatalmának alapjait ő fek-
tette le. Morus, hozzá képest közép-
kori bölcselő, elmaradott szellem. S 
mégis: Henrikkel az újat a korrup-
ció építi, Morus-szal a régit az er-
kölcs védi. Henriknek igaza van, 
Morus téved — de itt az igazság 
megalázóan erkölcstelen és a tévedés 
felemelően nagy. .A társadalomtudo-
mány ezt a konfliktus-típust jól is-

meri s az „egyenlőtlen fejlődés" cím-
kéjét ragasztja rá. Irodalomtörténet-
ben Lukács György elemezte ki Wal-
ter Scottból: az eltiport skót klánok-
nak „igazuk van", de ez a patriar-
kális, erkölcsi igazság a történelem-
mel kerül szembe s ezért pusztulásra 
ítéltetett. 

Morus bukása tehát szükségszerű. 
Tévedése — Marx szavával — világ-
történeti tévedés, ezért a tragikum 
nagyságára tarthat számot. 

Elő konfliktus ez. Nem kell érteni 
hozzá a történelmet, hogy a konflik-
tust megértsük. A mese olyan primi-
tív, mint egy indiántörténet — az új, 
gonosz hódítókkal szemben régi is-
teneit védi az utolsó mohikán. Puska 
ellen nyíllal, hamis perek ellen egy 
szál igazságba öltözve ott áll Morus 
Tamás és mártírrá magasodik. 

A csodálatunkat elnyeri. A rokon-
szenvünket nem. Ahhoz túlságosan 
puritán. Az elvek embere rideg mél-
tóságával él. Talpig ideológiában. 
Sohase kételkedik magában, az igaz-
sága hiten nyugszik s nem revidiál-
ható érveken. Az alázata végül hiú-
ság, a szelídsége dölyf — nem ke-
vésbé kíméletlen a családjához, mint 
Henrik az országához és őhozzá. 
Méltó ellenfelek. Mindkettő képes 
arra, hogy szeretetből legyen kímé-
letlen. A bujaság, a hatalom és az 
igazság megszállottait más-más fron-
tokra állíthatja az élet, de összecso-
mózza őket az elszántság következe-
tessége. Henrik szereti Morust és 
megöli. Morus szereti az igazságát és 
öngyilkos lesz. Az áldozat ugyanaz; 
a gyilkost a tette, nem a szándéka 
minősíti. 

Pompás dráma ez így a jellemek 
csontjáig ható. Magatartássá jegece-
sedett gondolatok harcolnak itt, ér-
vényes jelrendszerben, a gesztusok 
világos sematikájában. Ilyen a jó 
gondolati dráma — ahol a gondolat 
csak ürügy attitűdök felidézésére. 
Ez benne a filmszerű is. A dialógus 
itt a mozgás ugródeszkája. Nem ma-
gyarázza, csak felidézi a képet. Mo-
rus szavai jogi törvényeket ismétel-
nek; gesztusai emberi törvényeket. 
S egy jóleső romantikát, mely nem-
csak kosztümből, díszletből, retoriká-
ból táplálkozik, hanem abból, hogy 
eltökélt magatartások ábráiban látja 
a világot. Kész és változatlan jelle-
mekben, akik elvekért csapnak össze. 



Ahol a magatartás uralkodik, ott 
a színész is. Magatartásokat formáz-
hat, egy tömbből vésett karaktereket. 
Paul Scofield káprázatos Morus. 
Éles és vizslató tekintetét gótikus 
ívű szemöldök keretezi — mozgása 
ijesztően plasztikus, kifejező. Azt 
adja hozzá Morushoz, ami szövegé-
ből hiányzik. Az esendőségét. A ke-
mény szellem az ő tolmácsolásában 
sebezhetőnek mutatja magát. Olyan 
metszettek, de olyan törékenyek is 
az arcvonásai. Vágásonként rajzoló-
dik át — s az aggodalmunk ennek 
az arcnak szól. Mozgását, játékának 
asszociációkra ingerlő gazdagságát 
csak a halál törölheti le. Az pedig 
ott kószál körülötte mindig, Chalsea 
csendjében, palotazsibongásban, a 
Themze vizén. Scofield jelenléte egy-
szeriben minden más arcot egy or-
gyilkos ábrázatává mintáz át, ahogy 
arkangyalok közelében mindenki bű-
nös. A tehetsége elemezhetetlen ti-
tok — a kortársi színpadon és filmen 
ő a legtöbb. Nincs versenytársa túl-
világi üzenetének. 

Még egy nagy színészi alakítás szí-
nesíti ezt a filmet. Róbert Shaw 
nem az ismert Holbein portré elhí-
zott VIII. Henrikét formálja, hanem 
a fiatal uralkodót. Egy ravasz, csil-
logó, kandi szempár ez a Henrik; ga-
csoslábú slágerköltő, udvaroncok ra-
gadozó királya. Egy karvaly hiú mél-
tósága testesül meg Róbert Shaw-ban, 
aki különben maga is pompás szín-
padi szerző; az „Ember az üvegkalit-
kában" című műve egy hideg érte-
lem biztos rutinjáról vall. 

A többi színész közepes. Közhelyre 
hangszerelt figura mindegyik. Crom-
well a nagykönyvben megírt gonosz 
ember. Morus felesége a falvédőről 
lelépett angol feleség. Orsón Welles 
szánalmas, egyetlen új fintora sincs. 
Susannah York felkapott, mert fiatal 
és szép — nem veti szét a' tehetség. 
Nigel Davenport olyan markáns, 
mint egy civilben öttusázó főiskolai 
modell. A filmben ez a statisztéria 
szolgálja a kommerciális érdekeket, 
az abszolút közérthetőséget, az áru-
házi pakfont. 

Egy filmben, mely attól kasszasi-
ker, hogy jó. 

Morus a vérpadon 

Utóirat. Nem tartozik a filmhez, 
így külön szólok róla. Nem tudom 
mit jelent a film magyar címe. „Egy 
ember az örökkévalóságnak"? Leg-
feljebb sorozáson hallható az ilyen 
mondatszerkezet. „Egy ember a tüzé-
reknek, egy pedig a gyalogságnak." 
A kritikusnak nem feladata címe-
ket kitalálni. „Man for Ali Season" 
csakugyan nehezen magyarítható. 
Magyartalanítani könnyebb. Egysze-
rűsíteni is. Ezért, ha megengedik, le-
fordltom a magyar címet — magyar-
ra. „Az örökkévalóság embere." „Az 
örökkévalóság szolgája." Ha értelem-
szerűen fordítom a „Minden évszak 
emberét", úgy az eredmény már ko-
rántsem bizonyos. Jelentése annyi, 
mint a „Történelem ellen". Morus 
nem „szezoncikk". Morus a cím sze-
rint mindig érvényes. Az időn kívül 
él. Lemaradt a naptárról. A tegnap 
embere. Isten szolgája, nem a kirá-
lyé. A cím forrása különben Pál le-
veleiben található (Timoteushoz II, 
4:2) — tehát célszerű lett volna bib-
likus frázissal visszaadni. Hogyan? 
Az a Mokép dolga. 

UNGVÁRI TAMÁS 



PULAI KÖRKÉP 
A Jugoszláv Játékfil-

mek XV. Fesztiválján, a 
megújított szabályzat 
alapján, mindössze ti-
zenöt film került ver-
senybe az Arénában — 
az elmúlt évben legyár-
tott harminchatból. így 
tehát az idén először 
nem kapott a zsűri tel-
jes képet a jugoszláv 
filmgyártásról, de annál 
élesebben rajzolódott ki 
a mai jugoszláv filmmű-
vészet jellegzetes képe. 
S ez a kép nemcsak biz-

tató, már figyelemre 
méltó eredményeket is 
felmutat. 

A fesztivál legnagyobb 
érdeklődéssel várt alko-
tása Purisa Gyorgyevics 
Dél-je volt, melyet a 
rendező a Lány, az Álom 
és különösen a Reggel 
című filmtrilógiájának 
nemzetközi sikere után 
készített. A Dél 1948 jú-
liusának történelmi 
napjaiban játszódik. No-
ha a Dél nem éri el 
Gyorgyevics előző film-

jének művészi színvona-
lát, erős drámai atmosz-
férája következtében 
méltán tarthat számot 
nemzetközi sikerre. 

Megrázó mű Bato 
Cengic Kis katonák cí-
mű alkotása, partizán-
árvák otthonába kerülő 
német kisfiúról szól. A 
film már Cannes-ban si-
kert aratott Nem hibát-
lan alkotáá: szereplői 
kissé sematikusak, tú-
lontúl fekete-fehér fi-
gurák. Témája és a 
megoldása azonban en-
nek ellenére is olyan jó, 
hogy mindenki a feszti-
vál egyik kiemelkedő 
filmjének tartotta. 

Branko Ivanda Gravi-
táció című filmje éle-
sen kispolgárellenes, 
keserű és roppant dühös 
alkotás. Tele egy bizo-
nyos kisemberi rétegre 
vonatkozóan örökké igaz 
részmegfigyelésekkel hi-
teles képet nyújt a fő-
szereplő életlehetőségei-
ről, és noha a hős tör-
ténete „polgári happy 
end"-del végződik, a né-
zőben a film után is 
megmarad Ivanda láza-
dásának nyugtalanító 
hatása. Dusán Makajev 
Védtelen ártatlanság cí-
mű filmjéről a rendező 
azt mondja, hogy újra-
megfilmesítés, bár fel-
fogása, megvalósítása 
teljesen új és mai. A 
történet főhőse a 30-as, 
40-es évek ismert cir-
kuszi világszáma, Dra-
goljub Aleksic. Az ak-
robata házak felett dol-
gozott magaskötélen, 

Mementó (Rendező: Dimit-
rle Osmanli) 



ágyúból lövette ki ma-
gát, hírneve bejárta 
egész Európát. Aleksica 
náci időkben, titokban 
filmet is készített, az el-
ső szerb nyelvű hangos-
filmet. Az egyébként tel-
jesen amatőr és primitív 
film főszerepét is maga 
játszotta. Mákavajev 
most ennek a régi 
filmnek, híradóanya-
goknak, és fotodoku-
mentumoknak felhasz-
nálásával azt meséli el, 
hogy készült Aleksic 
filmje, de lényegesebb, 
hogy egy drámai képet 
rajzol a korról, amely-
ben Aleksic élt, és mi 
történt vele azóta. A ma 
ötvennyolc esztendős 
Aleksic a rendező kiváló 
társa. Mai szellemű, mo-
dern filmjüket már a 
berlini filmfesztiválon 
is a második díjat je-
lentő „Ezüst Medvé"-
vel jutalmazták. 

Sok volt a fesztiválon 
a történelmi mesefilm, 
olyan filmek, amelyek 
igazi történelmi esemé-
nyek kitalált epizódjait 

Kis katonák (Bato Cengic 
filmje) 

adták elő (Az elátkozott 
hegyek farkasa, Make-
dón vérnász, Haragos 
hegyek, Tüzek az Adria 
felett). Közülük csak a 
Tüzek az Adria felett 
figyelemre méltó, igaz 
viszont, hogy azt a fran-

Jelenet a Gravitáció-bál 
(Rendező: Brankó Ivanda) 

Napfényes sikoly (Rendező: 
Bostján Hladnik) 



cia Alexandre Astrue 
rendezte. 

Valósággal szériában 
jelentkeztek a verse-
nyen a vígjátékok. 
Többségüknek alig is 
volt más célja, mint az 
üzleti siker. Talán csak 
a Két papám és két ma-
mám van című film dol-

Jovan Zivanovic: A halál oka ismeretlen 

goz fel mai és igaz prob-
lémát az elvált szülők 
gyerekeinek nevelésével 
kapcsolatosan. Művészi-
leg nem emelkednek ki 
a szériából. (Ennek elle-
nére a fesztivál harma-
dik díját nyerte el.) E 
témakörbe tartozik, de 
Jugoszláviában művész-



filmként emlegetik Zi-
vojin Pavlovié Ha majd 
halott leszek című film-
jét, melyet már Karlovy 
Vary-ban is díjjal tün-
tettek ki. Pulában az 
első díjat, az Arany 
Arénát kapta. Egy mun-
kanélküli fiatalember, 
aki rablásból és nőhódí-
tásból él, megpróbál le-
horgonyozni a „polgári" 
életben, de ez nem sike-
rül, vére és végzete 
olyan helyzetbe sodorja, 
hogy megölik. A nagy 
feltűnést keltett film re-
mek rendezői munka 
eredménye, mégis vala-
hol torzó. A főhős figu-

Dragoslav Lasic filmje: 
Szegény Márta 

rája mögött a rendező 
mintha mindent szándé-
kosan fekete szinten tar-
tana. Ehhez járul még 
az, hogy a melléksze-
replőkre nem figyel, 
hagyja, hogy csinálja-
nak, amit akarnak. Ez 
az egyenetlenség a for-
gatókönyvi döccenőkkel 
együtt, alighanem az 
oka, hogy a filmet a ve-
títésen kifütyülték (ami 
egyébként nem sokat je-
lent). 

A jugoszláv filmgyár-
tás iparosodásának tem-
pójából következik, hogy 
kizárólag az üzleti ver-
senyképesség okából a 
színes filmek számát, 
sokszor a téma rovására 
is, a tavalyihoz képest 

Napfényes sikoly 



Hiú álmok (Rendezd: Sója Jovanovic). A képen Nusa Marovic 

majdnem háromszorosá-
ra emelték. Nőtt a lát-
ványos, nagy tömegeket 
megmozgató filmek szá-
ma, és szaporodott a 
külföldi sztárok feltűné-
se a jugoszláv filmek-
ben. Ugyanakkor meg-

Milan Kosovac: Idegen ég napja 

kezdődött a nemzeti 
filmgyártás művészfilm-
jeivel kivívott elismerés 
üzleti kamatoztatása. E 
valóban művészi ered-
mények kommersz jelle-
gű filmekben némiképp 
felhígítva jelennek meg, 

s kacérkodnak az olcsó 
népszerűséggel. E filmek 
közül az egyik, a 'Ván-
dorúton különösen meg-
tévesztő. A mese mind-
össze ennyi: Egy paraszt 
egyedül marad borjújá-
val egy csetnikek kiir-



Dragoslav Lazlc: Szegény Mária 

totta faluban, ezért ván-
dorútra kél, melynek vé-
gén a borjúját megölik 
és egyedül megy tovább. 
A figurát nagyszerűen 
alakítja a kiváló Slobo-
dan Perovic, és ez sók-
szor átsegíti a nézőt a 

Haragos hegyek (Rendező: Ljubisa Georglevski) 

hosszú és unalmas sza-
kaszokon. A majd két-
órás történetből legfel-
jebb harminc-negyven 
perces műre futotta vol-
na. 

Mindenesetre: a ju-
goszláv filmek nemzet-

közi népszerűsége ma 
már tény, s az egész ju-
goszláv filmszakma 
most azért dolgozik, 
hogy ezt a népszerűségét 
méginkább megalapoz-
za. 

FENYVES GYÖRGY 



ELSZÁNTAN A KISFILMEK NYOMÁBAN 
Kisfilm-művészetünk hullámhe-

gyeit is végigkísérte a kételkedés: 
vajon van-e érdeklődés, igény, van-e 
közönsége a kisfilmeknek. Volt, aki 
már akkor, a forgalmazási szervek 
közönyét, bizalmatlanságát hibáztat-
ta, volt, aki a közönséget... Később 
a felelősök köre tovább szélesedett: 
a színvonal-ingadozás következtében 
az érdektelenséget flegalább részben) 
az alkotók számlájára lehetett írni. 
A hullámhegyek, biztató nemzet-
közi sikerek után, mintha elszürkült 
volna a termés. Vagy csak a kritika 
figyelme lankadt el annyira, hogy 
a gyengébb mezőnyben szem elől 
veszti az érdemest is? 

A M Í G E G Y K R I T I K U S E L J U T 
O D Á I G 

Elhatároztam, hogy kísérletképpen 
végignézem egy hét új magyar kis-
filmjeit. Ha a propaganda felelőssége 
lenne a témám — most azzal kezde-
ném, hogy a mozik kísérőműsora a 
jelek szerint szigorúan bizalmas ügy. 
Egyébként mi oka lehet annak, hogy 
titkolják? Hogy sem a heti műsorúj-
ságban, sem a filmprofillal rendel-
kező szírtházi lap moziműsorában 
nem szerepel. Mindez azonban „csak" 
a nézők egy részét bosszantja. Más-
része, a napilapokból szerdánként 
könnyen tájékozódik — legalább a 
hét új rövidfilmjeiről. Tájékozódik, 
de hogyan? Például úgy, hogy a 
moziműsorban közhírré tétetik: „A 
kezek című fszín. m.) kisfilm vetí-
tésének helye és időpontja: Vörös-
marty de. Dózsa" Ha etzek után az 
olvasó visszakeresi a műsor egyéb ré-
szében a Vörösmarty mozi műsorát, 
mint én tettem, megtudja, hogy A 
kezek A hivatás kockázata című film 
kísérőműsoraként látható 3/,9, 11 és 
7«2 órakor. Ezután már csak buszra 
kell ülni és elmenni a szóban forgó 
filmszínházba, ahol is, a pénztártól 
három lépésre elhelyezett tábláról 
kiderül, hogy A kezeket csak délután 
vetítik. Kritikusnak kell lenni ahhoz, 
hogy valaki ezek után is kitartson. 

Azzal vigasztaltam magam, hogy 
sebaj, minden kezdet nehéz — és ez 

a film volt az első a hét rövidfilm-
műsorában. Akkor még nem tudtam, 
hogy ez a „jelentéktelen" tévedés, 
ami meglehet, csak a szedőgép ör-
dögének köszönhető, a kisfilmek kó-
ros elhanyagolásának nem a legsú-
lyosabb szimptómája. Éppen ezért 
gyanútlanul ültem be másnap a „Mi-
kor dédem ifjú volt" című színes ma-
gyar kisfilm vetítésére a Bástya film-
színházba. Ezúttal A holtak vissza-
járnak szerepelt a műsoron, szombat 
délután volt és telt ház. Megnéztem 
a 38-as számú híradót, egy előzetest 
— és a már látott krimi elejét. Ami 
a kettő között kimaradt — az a kis-
film volt. A mozi üzemvezetőjétől 
kapott tájékoztató szerint: először is 
a nagy fi lm hosszú, másodszor is a 
film „pendlizik", harmadszor a fel-
ügyeleti szervek tudtával hagyták ki 
a kisfilmet a műsorból. Mivel a há-
rom tényező egyikét sem volt okom 
kétségbe vonni, ellenvetésem arra a 
prózai tényre szorítkozott, hogy ak-
kor miért hirdetik. Hol? — kérdezte 
a filmszínház gazdája, ártatlanul. Hi-
vatkozhattam volna a heti mozimű-
sorra is, de meggyőzőbbnek véltem, 
ha a pénztár melletti kis táblácskára 
mutatok. Ezzel az egyszerű, s némi 
meglepetést okozó mozdulattal „ki-
cseleztem" az üzemvezető érveit, és a 
vitában némi előnyhöz jutottam. A 
filmet azonban — lévén, hogy a hé-
ten csak ebben az egy filmszínház-
ban vetítették — azóta sem láttam. 

Kétségtelen: a filmforgalmazás Il-
letékesei, a tervezett cikkre való hi-
vatkozással, készségesen és valószí-
nűleg kevésbé körülményesen bizto-
sították volna a hirdetett filmek 
megtekintését. Ezúttal azonban, nem-
csak a rövidfilmekre, hanem a rö-
vidfilm-műsorra voltam kíváncsi. És 
személyes tapasztalataim, viszontag-
ságaim, úgy érzem, nem voltak ha-
szontalanok. Ezentúl még kevésbé fo-
gok csodálkozni, ha kisfilmművé-
szetünk visszhangtalanságáról, a kö-
zönség közönyéről olvasok, hiszen 
sejtem, hogy amíg a tudatos és terv-
szerű érdeklődés felkeltése helyett, 
még az alkalmi érdeklődést is elal-
tatjuk, bosszankodásra hangoljuk, ad-



dig a kisfilmművészet és a közön-
ség igazi találkozása legfeljebb vé-
letlenül és percekre megvalósuló 
utópia. 

E L M S N T ES C S A L O D A S 

A hosszúra nyúlt bevezetés után a 
tárgyalás alighanem rövidebb, mint 
a kritikus szeretné: kevesebb az él-
mény, az esemény. És még ami van, 
igazság szerint az sem fér bele a 
hét műsorába. De a heti rövidfilm-
műsornak mégis ez ad súlyt, gerin-
cet. Elek Judit Meddig él az ember 
című kétrészes filmjére gondolok, 
amelyet a forgalmazás illetékesei — 
a vetítési időre való tekintettel? — 
két egymást követő héten, más-más 
filmszínházban vetítettek. (Az illeté-
kesek követhetetlen logikájára vall, 
hogy míg az első részt a Híradóban, 
a másodikat már kísérőműsorként 
tűzték műsorra.) 

A két, egymástól egyébként füg-
getlen dokumentumfilm közös gon-
dolati tartalma: az emberi életforma-
váltás bonyolultsága, gondja. Az 
első rész — Az öreg — egy nyug-
díjba vonuló munkás búcsújának, 
nyugdíjasélete kezdetének híradása. 
Emberközeli, érzékelhetően hiteles, 
nagyszerű munkásportré — ebben 
bizonyára része van a remekül meg-
választott figurának. De ugyanak-
kor, a film mégis sokkal több egy 
portrénál. Lélekindító líra, az öreg-
ség monotóniájának expozíciója, és 
gondolatébresztő, felkavaró publi-
cisztika. 

Formailag, szerkezetileg, módszer-
tanilag még az operatőri munka stí-
lusjegyeiben is, szorosan Az öreghez 
kötődik a második életformaváltás 
filmje, A fiú. Egy parasztfiúból vá-
rosi munkás, illetve, egyelőre ko-
vácsipari tanuló lesz. De amíg a 
Meddig él az ember első részében a 
dokumentumportré egy félreérthe-
tetlenül fogalmazott gondolat mű-
vészi kifejezését szolgálja, a máso-
dik részből éppen ez sikkad el. Mint-
ha a rendező nem merte volna végig-
gondolni, hogy a gondtalan gyerek-
kor végét, a szertelen szabadság első 
korlátozását, az új, tágabb horizontú 
világ kapunyitását, az áhított válto-
zás gyönyörűségét, vagy annak elke-
rülhetetlen nehézségeit kívánja áb-

rázolni. Mindenre sort kerít, de a sok 
motívum egymás mellé rendeltsége 
folytán, végül inkább csak képek 
maradnak meg a nézőben, nem pedig 
gondolatok. A motívumok egyszerre 
vonzó és taszító jellege — az otthon-
beli tömegszállás, a gyári világ 
riasztó ismeretlensége és szépsége, a 
munka ritmusának és monotóniájá-
nak kettőssége ezúttal is sejtteti, 
hogy Elek Judit kerülni kívánja az 
élet jelenségeinek egyszerűsítését. A 
művészet azonban — a dokumentum-
filmeseké is — megköveteli a tapasz-
talt és ábrázolt, egymásnak sokszor 
ellentmondó valóságelemek valami-
féle tudatos elrendezését, kompozi-
cionális hierarchiáját. Ragályi Ele-
mér operatőr a tanévnyitó ünnep-
ség kétféle portrésorával — a szü-
lők és gyerekek reagálásának nyo-
monkövetésével remekelt. 

U G Y A N E Z - E G Y F I L M E N 
B E L Ü L 

Ha Elek Judit két filmje között a 
gondolat kifejezésének tisztasága, 
szuggesztivitása szempontjából kény-
szerültünk összehasonlítást tenni, ifj. 
Schiffer Pál Tiszazugja az analóg 
problémákat egy alkotásban kínálja. 
A Tiszazug az 1930-as Móricz-ripor-
tok világát, az arzénos gyilkosságok 
valóságát, hátterét és emlékét idézi, 
s közben — egykorú képek, cikkek, 
tények után — a kortársi tiszazugi 
valóságot. A vidék asszonyait egykor 
hatalmában tartó gyilkos és gyilkos-
ságra uszító bába szellemének kont-
rasztjaként — a mai Nagyrév védő-
nőjének alakját, fáradhatatlan tevé-
kenységét. A téma kétsíkúságából 
majdnem logikusan következik a do-
kumentum-riportfilm szerkezeti am-
bivalenciája. A négy évtizeddel eze-
lőtti események archívanyagával, 
tárgyi emlékeivel a mai élet közvet-
lenül bemutatott valósága polemizál. 
Kézenfekvő lenne, hogy a „holt" 
anyag elhalványodik az eleven való-
ság mögött. A filmben azonban en-
nek pontosan az ellenkezője törté-
nik. A lidérces múlt, részben a té-
nyek drámaisága, részben a móriczi 
szöveg súlya következtében, félelme-
tesen szuggesztív: gondolati ereje — 
az egyes emberek morális ítéleténél 
is súlyosabb társadalmi vádirat jel-
lege — töretlen. Vitathatatlanul su-



gározza a film a felismerést és követ-
keztetést: a szegénység — destruál. 
A jelen képsorai ugyanakkor nagy-
részt halványak, érdektelenek és 
erőtlenek. Közrejátszik ebben a vé-
dőnő személye is: meglehet, hogy az 
életben, a maga területének nagy-
szerű munkása, de a filmen elfogó-
dott, szürke, és úgy tűnik, mintha 
a családoknál inkább vallatna, mint 
segítene. De a legfőbb ok, akárcsak 
a Meddig él az ember folytatásánál 
— a gondolati bizonytalanság. A ren-
dezőt egyfelől megbűvölte a valósá-
gos tények kontrasztjellege, a múlt 
és jelen szembeállításának objektív 
lehetősége és politikai célszerűsége, 
másfelől a „továbbélő múlt" téma-
körébe tartozó valóságelemek jelen-
léte. Nem lehetetlen, hogy az alkotót 
valóban ez az árnyakat űző harcos 
törekvés vezette. Ehhez azonban több 
és erőteljesebb motívumot kellett 
volna keresni. Zavart a filmben a lé-
nyeges és lényegtelen elemek meg-
különböztetésének hiánya. Nem a való 
élet másodrendű fontosságú, de jel-
lemző apró mozzanatait kifogásoljuk, 
hanem a semmitmondó részleteket. 
Mint például, hogy az alkoholista férj 
mikor iszik bort és mikor pálinkát, 
vagy a túlrészletezett recepteket. 
Méginkább sajnáltuk a filmkockákat, 
értékes métereket az elhangzó köz-
helyektől. Hogy a filmben felfedezés-
ként közlik velünk, hogy „az embe-
rek különböző módon élnek, van, aki 
jobban, van, aki rosszabbul" és hogy 
a védőnő munka közben „akaratlanul 
is megismeri problémáikat." 

Az a tény, hogy a nagyszerű lehe-
tőségből néhány remek perc és egé-
szében közepes film született, nem 
változtat azon, hogy a Tiszazug mégis 
— talán témájánál fogva —, eljutott 
a közönséghez. Azt, hogy ifj. Schif-
fer Pál nem végzett felesleges mun-
kát, bizonyítja az a tény, hogy film-
jét prolongálni kellett a Híradó mo-
ziban és vetítése közben elég gyak-
ran hangzott fel a pénztárnál a fi-
gyelmeztetés: ülőhelyre várni kell. 

I S M E R E T T E R J E S Z T Ő 
K Ö L T É S Z E T — K É P B E N 

A Kezek megérte a megtekintése 
körüli viszontagságokat. Ez a lénye-
gét tekintve inkább asszociációkra 
épülő, s azokat is ébresztő tanul-

mányfilm a maga abszolút szűksza-
vúságával (ennél szűkebb szavú fil-
mes már nem is lehet: a filmben 
tudniillik egyetlen szó sem hangzik 
el) félreérthetetlen, elgondolkodtató 
és meggyőző. A kezek tanulmánya, 
szimfóniája és drámája képbe sűríti 
az emberi alkotóerőt, a teremtés, a 
munkás és muzsikáló kéz apoteózi-
sát, és a gyilkos kezek leleplezését. 
György István filmjének tudatosan 
leszűkített témája — kezdettől végig 
majdnem minden képen kezeket lá-
tunk a vásznon — szellemileg a világ 
ábrázolásává szélesedik, és ugyanak-
kor, szinte hihetetlen képi változa-
tosságot is teremt. Pedig még a ritka 
totálképek is csak a tekintetünket ve-
zetik, irányítják a következő képre 
— megintcsak kezekre. A bevezető 
kézcsontváztól a sokszorosra nagyí-
tott, izgalmas labirintusokról árul-
kodó ujjlenyomatokig, a férfi és női 
kéz érzelmi tartalmakat hordozó ta-
lálkozásától a művész alkotta kezek 
végtelen variációinak felvonultatá-
sáig ívelő kéz-skála —, részben a 
film mozgásbeli és fényritmusának 
hála —, kirekeszti a témaválasztás 
alapján fenyegető monotóniát. Más 
kérdés az, hogy a képi változatos-
ságra való törekvés egyszer-egyszer 
túlzásokba csap át. A színtónusok ön-
célú megválasztását és változtatását 
a táguló és összehúzódó pupillákat 
próbára tevő, villódzó játékát leg-
alábbis annak éreztük. Makrisz Aga-
memnon drámai erejű mauthauseni 
emlékművének záróképsorként való 
alkalmazása, tartalmi és képi teli-
találat. A szerszámot és fegyvert for-
gató kezek után a kín által összerán-
duló és mégis fenyegető öklök lát-
ványa nagyszerű crescendója a film-
nek. Éppen ezért volt felesleges idő-
ben túlnyújtani: a fokozhatatlan drá-
mai hatás egy ponton túl elkerülhe-
tetlenül az érzelmi intenzitás rová-
sára megy. 

A Meddig él az ember. A kezek 
és a hozzájuk hasonló művészi kisfil-
mek értéke biztat és bátorít fel arra, 
hogy ne adjuk fel azt a harcot, ami a 
rövidfilmek jogáért folyik. Hogy ne 
csak nyersanyagot és műsorperceket 
kapjanak, hanem figyelmet is. Annál 
is inkább, mert ez a szakma és a 
közönség elválaszthatatlan érdeke. 

FÖLDES ANNA 



NEW YORK, HOLLYWOOD ÉS KÖRNYÉKE 
A „ F I L M V I L Á G - . R Ó L - A „ F I L M V I L Á G Á B A 

Vivlan Leigh és Clark Gab-
ié az Elfújta a szél egyik 

Jelenetében 

Némiképp rendhagyó 
lesz az, amit e hasábo-
kon mesélni készülök — 
nem lévén tulajdonkép-
peni mondanivalóm oly 
lényegbevágó. A jósor-
som a közelmúltban hu-
zamosabb időre elsegí-
tett Amerikába. Annak 
is különböző helyeire — 
a többi között Holly-
woodba is. Sosem hittem 
volna, hogy elkerülök 
ide. No de sok mindent 
nem hittem volna, ami 
mégis megesett. 

Kezdem talán az ele-
jén, és elmondok min-
dent, ami valamiképpen 
filmmel kapcsolatos. 
New Yorkban csak egy-
szer voltam moziban — 
de az aztán „mozi". 
Hatezren ülnek a néző-
téren egyszerre, naponta 
háromszor. Ilyen mozi 
nincs több a világon, ez 
a „leg"-ek közül az el-
sők egyike, amellyel az 
ember azután naponta 
találkozik az épületek-
nek ebben az épületes 
tengerében. A „Radio 
City Music Hall" ez a 
különös mozi, vagy mi. 
Hadd mondjam meg 
ugyanis, hogy ez egyál-
talán nem mozi, mint a 
neve is mutatja, hanem 
mondjuk színház. De az 
sem. És nem is hang-
versenyterem, még ke-
vésbé a tánc valamiféle 
palotája. (Akkor sem, ha 
egy korábbi látogatásom 
alkalmával Kovács Nó-
rával és „Rabovszki" 
Istvánnal — magyarul 

Rab Pistával, Ameriká-
ban turnézó jeles tánco-
sunkkal — találkoztam 
ott.) 

Ez a szörnyeteg szóra-
koztató gyár egy olyan 
izé (azt hiszem, ez a leg-
pontosabb), amilyent 
három évtizeddel ezelőtt 
Rockefeller megbízásá-
ból kitaláltak, hogy a 
végvergődő Roxy Szín-
ház helyett valami me-
rőben újat, és ezzel sok 
pénzt hozzon. És bevált. 
A gigantikus intézmény 
a híres Rockefeller Cen-
ter jéghegyei egyikében 
(a tizenhat egyikében) 

van, bankok, irodák, re-
pülőtársaságok, földalatti 
üzletnegyed, rádió- és 
televízió központ, pénz-
múzeum és egy nyáron 
is működő jégpálya esz-
méletet fenyegető kong-
lomerátumában. 

Az embert több do-
log lepi meg a Radio 
City Music Hallban. A 
méret, a fenomenális ki-
vitel, a pazarló orna-
mentika, a technikai tö-
kély, a kiváló akusztika 
és — törzsökös new-
yorkinak ugyan ez már 
nem meglepetés — az 
elképesztő kosz a néző-



téren. A pompás sző- gyobbja, és doyen-je, ként ez is „leg" — pon-
nyegre egy másik fek- Irving Berlin nyolcva- tosan ilyen a világon 
szik vastagon, amerikai nádik születésnapját ün- sehol másutt nem látha-
mogyoróhéjak milliárd- nepelte éppen Amerika tó. 
jából, programok és és a világ, — a műsor És aztán jön a film — 
egyéb papír-termékek első felének minden szá- ez már a „City Hall" 
ezreiből spontánul kiké- mát az ő muzsikája ad- műsorának évtizedes 
pezve. ta, vagy támasztotta alá. rendje. Előbb egy bur-

Az előadás „non-stop" Ebben bennefoglaltatik leszk (ezúttal egy nőcsá-
folyik, az embernek az minden, ami szemnek, bászról, akit a modern 
az érzése, hogy végki- szájnak, fülnek ingere, autó technikai tökéletes-
merülésig. Folyamatos- elsőrendű énekesek, vo- sége, s a parkhelyek 
sága, zökkenésmentes- kál-együttesek, artista zsúfoltsága üt el végülis 
sége elképesztő. A föld világszámok, balett tán- újabb hódításától) — 
alól előbukkan a jazz- cosok, és ami nélkül év- utána a játékfilm. Ezút-
hangszerekkel kiegészí- tizedek óta műsor itt tal a Furcsa pár volt 
tett, hatalmas szimfóni- nem létezett, a méltán műsoron. Éppen Ameri-
kus zenekar, de már világhírű girl-csapat, a kába távozásom ütött el 
emelkedőben játszik, Music Hall Rockettes. az élvezettől, hogy Neil 
sztereofonikus hangha- Harminckét, elképesztő- Simon nagysikerű víg-
tással zsongva tele a en egyforma, tökéletes játékát Tomanek Nán-
roppant nézőteret. Ko- méretű szép lány, aki dórral és Bárdy György-
iünk tánczenéjének, a századmilliméterre egy- gyei láttam volna a Pes-
jazzből származtatott formán és egyszerre esi- ti Színházban, Várkonyi 
szórakoztató muzsiká- nálja gépiességében le- Zoltán rendezésében — 
nak egyik élő legna- nyűgöző táncát. Egyéb- ehelyett hát, időbeli 

A New York-i Times Square, a város mozi- és tzínház-rentruma; a „legbrodwavibb" 
Broadway (a hires útvonal) itt halad keresztai 



Vivtan Léig! 

szinkronban, megnéztem 
ebben a Váci utcától 
erősen nyugatra eső, tá-
gas moziban, Jack Lem-
mon-nal és Walter 
Matthau-val a főszere-
pekben, Gene Saks ren-
dezésében. Mondhatom, 
jól mulattam. Részben a 
filmen magán, amely az 
amerikai filmvígjátékok 
jó fajtájából való, és 
brilliáns színészek játsz-
szák. A baráti társaság 
mindegyik tagja egy-
egy vígjátéki karakter-

1i találat, a két lány 
pedig, Monica Evans és 
Carole Shelley elragadó 
idétlenséggel igyekszik 
rá-pózolni, illedelme&-
kedni zománc-szajha 
mivoltára. 

Akinek van lelki, és 
ami még sokkal fonto-
sabb, testi ereje, az sé-

i és Leslie Howard az Elfújt 

tálgatva sok mindent 
megláthat New Yorkból. 
Persze úgy is, ha a 
„subway"-t (a földalatti 
vasutat) igénybe veszi, 
csak éppen az nem bi-
zonyos, hogy a többszáz-
kilométeres labirintus 
melyik kijáratán látja 
meg újra a napvilágot. 
Tudósok és analfabéták 
egyaránt eltévednek. 

Szóval mondjuk, hogy 
gyalog. Ehhez csak any-
nyit, hogy Manhattan 
szigete, amelyről a ha-
landók úgy vélik, hogy 
tulajdonképpen New 
York (holott a mintegy 
tízmilliós városnak csu-
pán hárommilliós mag-
ja) — szóval ez a sziget 
huszonnégy kilométer 
hosszú. No de a Rocke-
feller Centertől a Broad-
way híres részéig, a 42. 

> szél-ben 

utca, a Times Square 
környékéig természete-
sen nincs ennyi. Itt van 
„minden". Ez persze 
nem igaz — csak így 
mondják. Az igaz, hogy 
itt vannak a leghíresebb 
színházak, mozik, mula-
tók. Mielőtt róluk szól-
nék egy és mást, hadd 
adjak egy pillanatképet 
erről a híres fertályról. 
A Brcadway-ról csak 
annyit: nehogy azt higy-
gyék, hogy nevének 
megfelelően (Széles út) 
csakugyan széles. Egy-
általán nem. És ha va-
lahol azt olvassák, hogy 
egy mozi a Broadway-n 
van, kilencven százalé-
kig az a valószínű, hogy 
„off Broadway" moziról 
lesz szó. 

A fogalmat helyes lesz 
tisztázni. A Broadway 



RAJK ANDRÁS 

Csaknem olyan hosszú, 
mint Manhattan szigete 
maga („Broadway" nél-
kül egyébként kétezer 
lakosúnál nagyobb, tisz-
tességes amerikai tele-
pülés nem képzelhető — 
New York más negye-
deiben is van más 
Broadway). No de a tár-
gyalt híres Broadway-
nek is csak mintegy jó 
félmérföldnyi (kilomé-
ternyi) szakasza és né-
hány becsatlakozó utca 
híres — a többi „nem 
számít", a többi „off 
Broadway", magyarul 
Broadway-n kívüli. Ak-
kor is, ha történetesen 
a Broadwayn van. 

Manapság hovatovább 
az a helyzet, hogy a va-
lóban művészi kísérlete-
zések, sőt beteljesülések 
javarésze is a Broad-
way-n kívül megy vég-
be, illetve valósul meg 
— de az azért „off 
Broadway". Nem vitás 
azonban, a Broadway 
világtekintélye még jo-
gos, az itteni előadásnak 
még ma is nagy a jelen-
tősége, mind a filmek, 
mind a színdarabok to-
vábbi sorsa tekinteté-
ben. 

Ottlétemkor egy agg 
film élte bámulatos re-
neszánszát (akárcsak az 
egész nyugati világban), 

A Rockefeller Center, város a városban, ahol naponta 
negyvenezer ember tevékenykedik 

az Elfújta a szél, Victor 
Flemint, George Cukor 
és Sam Wood eredetileg 
is világsikert aratott 
műve Margaret Mitchel 
hazug, de vonzó regé-
nyéből, a többi között 
Clark Gable-lel, Olivia 
De Havilland-del, Susan 
Hayward-dal, Leslie Ho-
ward-dal, Vivien Leigh-
jel, Thomas Mitchell-lel. 
Ma, amikor a mozik 
még a Broadway-n is 
fél, és egészen gyér há-
zakkal mennek — ehhez 
a harmincéves sztár-pa-
rádéhoz nehéz volt je-
gyet kapni. (Ügy, hogy 
meg sem kíséreltem.) 
Kitartó siker a Dr. Zsi-
vágó is. 

A másik főtéma a sex. 
Ezzel azonban vigyázni 
kell, mert nemcsak a 
filmek készítésében, ha-
nem tálalásában is ren-
geteg a kóklerség. Ka-
rinthy híres film-előze-
tesére emlékeztet a do-
log, amelyben véres kés-
sel szörnyalakot látunk, 
s egy nőt, aki rimán-
kodva kérdi: „Hát nincs 
szíve?!" A filmben az-
után kiderül a szörny-
alakról, hogy derék mé-
száros, a hölgy pedig 
csak az iránt érdeklő-
dik, hogy borjúszív kap-
ható-e? Az Orgia Évá-
nál például (ezt koráb-
ban láttam, hogy hazug-
ságban ne maradjak) a 
kirakat felől rendkívül 
csábító — a nézőtér felől 
felettébb unalmas. A 
gondolattól felhevült né-
ző bosszankodva siratja 
kiadott dollárjait — or-
gia sehol. 

No de a rossz filmet is 
el kell adni valahogy. 



R i c h á r d L e s t e r , a k í v ü l á l l ó 
Amikor a Help végén betűnik egy 

felirat, amin a film alkotói ünnepé-
lyesen köszönetet mondanak a Sin-
ger varrógép feltalálójának, vásott 
diákcsínynek tűnik a patinás aján-
lás. Megbotránkoztató szándék, 
nyelvöltés? vagy a divatos camp tár-
gyak közé emeli be az oly irigyelt 
Singer gépet, a nagymama udvari 
szobájának előkelő tárgyát, egy el-
süllyedt két háború közötti kispol-
gári komfort gúnyos jelképét? 

Mindenki nevet a feliraton. Azok 
is, akik bohózatnak nézték a filmet 
és azok is, akik a Help-ben néhai 
Nóti Károly kabaré-blödlijeit fedez-
ték fel („Mennyire van ide Ham-
burg?" — kérdi a. vízből kiemelkedő 
úszónadrágos úr, majd a válasz 
után udvariasan köszön és magától-
értetődő természetességgel visszame-
rül a habokba.) Lester filmjein ne-
vetnek azok is, akik csak a gomba-
fejű zenegyerekek megcsodálásáért 
vettek mozijegyet, és beat-slágerek-
kel megspékelt zenés filmet élveznek. 
De cinkosán kacsintanak össze Les-
terrel az értelmiségiek, bárhol élje-
nek is. Értjük egymást és ugyanarra 
gondolunk. Tudjuk, miről van szó. 
A pöffeteg tekintélyekről. A magasz-
tos ünnepi feliratokról. A kommer-
ciális ajánlásokról és szervilis köszö-
netekről. A Singer varrógépek fel-
találóinak akadémikussá merevedését 
röhögjük ki. A burgonyahámozó-
gépek konstruktőrjeinek Nobel-díját 
és a léggömbhámozók érettségi té-
tellé emelkedését. Mindazokat a szel-
lemi műtyúkszemeket, szabadságjog-
nyirbáló belső cenzúrákat, tekintély-
rémeket és köszönj-előre-szépen 
Singrid Undset kisasszonynak-szerű 
nyűgös társadalmi illemtudást, amit 
belénk neveltek szakállas nevelőnők, 
akadémikus úttörővezetők, viszeres 
agyú farkascsalád-parancsnokok. Azt 
a gondolkodás- és egyéniség-szabá-
lyozó társadalmi és társasági szolgá-
lat-szabályzatot, amely szerint egy-
formán tisztelni kell Hermann Hes-
sét és a pedikűröst, ha városparancs-
nokká nevezik ki. 

Tisztelni kell, mert tisztelni kell. 
Punktum. Tekintély. Miért? Csak. 

Lester filmjeiből Alfréd Jarry 
tintatartódobáló, a királynő fényké-
pére bajuszt és pofaszakállat rajzoló 
kamasizrendetlensége, undor-anar-
chiája árad, ez énekelteti el a vé-
rengző tigris előtt a szereplőkkel 
Beethoven IX. szimfóniáját (meg is 
szelídül tőle és nem szomjazik töb-
bet vért: egyszerre gúnyolva az 
ölükbe partitúrát melengető kon-
cert-pihegőket és humanizmus-nya-
fogókat, akik négy taktus után sze-
mük fehérjével sóhajtják: „Ah, Bee-
thoven a humanista." 

Ha Lester elődeit keressük, elju-
tunk természetesen a szürrealisták-
hoz, de Clair, Dali, Bunuel film-szür-
realizmusa annak idején megdobál-
tatott paradicsommal a premieren, 
és az Andaluz kutyát még ma is csak 
megátalkodott filmbarátok nézik 
retrospektíveken. Meg azután a gyil-
kos undor, keserű képi halandzsa 
rejtelmes fejtvények nem sokat ad-
tak Lester felszabadult képi vaga-
bundiájához. Még Cocteau szalon-
enyhítésű mese-mozi-szürrealizmusa 
sem ide torkollott mágikus mitoló-
giájával, költői tolvajnyelv-rendsze-
rével. 

A hatvanas években kezdődött va-
lami közös mozi-érzés a jóléti társa-
dalmaktól kiindultan. Sokan úgy 
érezték, hogy műveltségünket eltömte 
a civilizáció és a kultúrtörténet. 
Megkövesedett idézetek, szobrok, em-
lékplakettek, nagy emberek hajtin-
csei és meztelen popsijú babafény-
képei zárták el a gondolkodás és a 
felismerés szabad pórusait. Talán 
Louis Malle volt az első a moziban, 
aki Queneau segítségével a Zazi-ban 
parodisztikus dühvel támadt művelt-
ségünk idézett — gyűjteménye ellen, 
Baedeker-műveltségünk, turista-kul-
túránk embertelenségéről viháncolva. 
Ebbe a laza képzettársításokban ug-
rándozó gyilkoshumorú, gondolkod-
tató burleszkek szűk családjába so-
rolható Philipe de Brocca a Riói ka-
land-dal, Joseph Losey egyetlen víg-
játékával, a szürreálisán badar Mo-
desty Blaise-zel. (És talán Stanley 
Kramer a Bolond, bolond, bolond vi-
lóp-gal.) A követők között Vera Chy-



tilová említhető: a Százszorszépek 
komor és elkötelezett tréfa. (És a 
magyar követőket is fel lehetne so-
rolni, akik tudatosan vagy öntudat-
lanul zárkóztak ehhez a kísérleti 
hullámhoz: elsősorban Nóvák Márk 
kisfilmjével, a Kedd-el, majd Kar-
dos—Rózsa a Gyerekbetegségekkel, 
és Oláh Gábor A múmia bosszújá-
val.) 

Az elődök között világosan felis-
merhetők a nagy és vad némák: 
Mack Sennett és a slapstick kerge-
tőzései, tortacsatái és kerge szilaj-
sága, a Marx-fivérek, Stan és Pan, 
mindazok a burleszk»komikusok, aki-
ket le illett nézni, esztétikailag le-
sajnálni, vásári tömegszórakozásnak 
fitymálni, és nem elemezni, csak fel-
színesen, csak félvállról, kényesked-
ve, nehogy berondítsák populárissá-
gukkal az esztéták emelkedettségét. 
No, és természetesen és mindenek-
előtt: Buster Keaton, akinek napja 
egyre magasabban ragyog és mind 
érettebb bölcsességével kezdi posz-
tumuszán lekörözni Chaplint, aki 
jóvátehetetlen hibaként túlélte ön-
magát. 

És a legfontosabb mozielőd: a 
oommertial. A hirdetés. Lester maga 
is commertial-készítő. Ennek a mű-

vészet és ipar mesgyéjén lapuló szak-
mának keresett mestere, aki egy-egy 
befejezett filmje után vissza-vissza-
tér hirdetést csinálni. Lester az ad-
vertísing-business csillaga. A mű-

• faj szonettszerűen kötött. Irgalmat-
lanul körülhatárolt Egyperces, ö t -
ven, vagy még annál is több beállí-
tás. Sok száz snitt. Ma már nem a 
történetes hirdetés anekdóták van-
nak divatban — oka talán, hogy egy 
dráma vagy filmalkotás vetítése köz-
ben kerülnek bemutatásra a tévében, 
és egy drámán belül egy másik, drá-
mai szabályok szerint épülő mű fel-
foghatatlan lenne, — a snittek csupán 
laza logikai kapcsolatban vannak 
egymással. A hirdetendő tárgyat at-
moszférikusán reklámozzák. Hab-
zóan jókedvű kaleidoszkóp képekkel, 
tömény mikrokompozíciókkal csinál-
nak kedvet vásárláshoz. 

Richárd Lester ebben az ezerszere-
sen megbéklyózott műfajban, gúzsba-
kötve tanulta a mesterséget, csiszolta 
ki formanyelvét, és sosem tagadja 
meg a commertial formai vívmá-
nyait: mindegyik filmjében kitapint-
ható a közvetlen hatás, a nyelvrend-
szer más műfajban felnevelt szerke-
zete. Amikor a „modern" filmművé-
szetben egyelőre a hosszú beállítások 
divatja dúl, Lester a legkurtább be-
állítások tömöttségével, sok ezer 
snittel dolgozik, a snittek csak tá-
voli kapcsolatban állnak egymással, 
sosem anekdotikusan beszélnek el; 
merészen rúgják fel az idő és a hely 
egységét: jellemző a Help-ben a zárt 
számok képi megoldása (miközben 
a beatlesek énekelnek, és a dal han-
gulati-érzelmi egységet ad, a beál-
lításokban mindig más öltözékben 
logikailag meg nem indokolt ugrá-
sokkal más és más földrajzi egység-
ben, más és más évszakban síelnek, 
vízisíznek, tevén ügetnek, tiroli le-
gelőn szaladgálnak, japán kertben sé-
tálnak. Mindez a filmek alapgondo-
latát erősíti: a szabad ás határokat 
nem ismerő fiatalos nekirugaszko-
dást, a képzelet korlátlan szárnya-
lását, egyféle modern mesevilágot te-
remtve; vigyázva, hogy ne lépjen ki 
a Life-kultúra, vagy legjobb esetben 
a New-Yorker intellektualizmusának 
keretei közül. 

Mlchael Crawford — A csábítás trükkje 
főszerepében. Jelenet Lester filmjéből 



Lester filmjei badar filmek. Ab-
ban az értelemben azok, miként 
Christian Morgenstern versei badar 
versek. Morgenstern Caroll és az an-
gol szürrealista gyermekversek ha-
landzsa tökélye támad fel ezekben 
a filmekben, nem a dadaisták szín-
pad kísérletei, Tzara Gázszereimé-
nek fenkölt halandzsái és eltökélt 
polgárpukkasztásai, hanem líraibb, 
bájosabb és érthetőbb halandzsa: a 
gyermekdalok badar fordulatai egy 
képtelenné zsúfolt világ a maga sajá-
tos belső lépték-rendszerével. Min-
dennek helye van és értelme. Ez az 
értelem és szigorú rend azonban 
nem nyilatkozik meg mindenki előtt, 
csak azok számára, akik ismerik a 
titkot, elegendő gyermeki van ben-
nük ahhoz, hogy játszani tudjanak, 
és ne kutassanak nagyképűen kano-
nizált szabályokat mindúntalan, ha-
nem megelégednek a bontakozó zűr-
zavarával, a képzelet korlátlan szö-
kelléseivel. Akiket él tud bájolni 
Karinthynak az a sora, hogy „a pő 
ha engemély kimár, de mindegegy 
ha vildagár..." azok élvezni és ér-
teni tudják Lestert; akik számára 
természetes, hogy egy szendvics-
automatában bújkál valamely napke-
leti rablóbandának bérgyilkosa, a 
Beatles gyerekekre leselkedvén, azok 
nem botránkoznak meg a mese ön-
kényén, amely mindig önkényesen 
sűrít életérzést és filozófiát, de nem 
szoktuk önkényesnek tekinteni, ha 
erősen konvencionális. 

Lester hangsúlyozza és túlhangsú-
lyozza a mesét. Gúnyosan forszírozza 
a fordulatokat. Annyira túlhangsú-
lyozza, hogy már nem mozimese, ha-
nem gyermekmese, és fellelhető for-
dulatosságában, halmozásában az 
„ezt nektek" gúnyolódása is. 

A Fórumra menet történt-ben szin-
tén a halmozásnak ezzek a fajtájával 
él, ha az összhatást el is rontja az, 
hogy Zero Mostel és társai az ameri-
kai entertainerek legerőszakosabb 
humorú stílusában játszanak, és ez 
elröppenti az előadás báját, könnyed-
ségét. 

Az antikba transzponált Lester túl-
ságosan logikus: talán ez egyetlen 
Amerikában készült filmjének leg-
nagyobb hibája. Értelmes mesét akar 
mondani, szabályokba és formákba 
szorított mesét. Logikus meséinek 
sokkal kevesebb értelme van, mint 
előző badar filmjeinek; sokkal bada-
rabb a konvencionális történet, mint 
a konvenciókat felrúgó happening-
szerű mesefilm. 

A Fórumra menet történt Teren-
tius-paródiának tűnik, ahol Buster 
Keaton szánalmasan tragikus arcki-
fejezéssel rója a köröket a papírmasé 
fórum körül, mint egy vak, messziről 
jött idegen, akinek vaksága jelkép-
szerű: ezt a bolond világot nem értő, 
és szabályaiba belegabalyodó rozoga 
aggastyán. 

A legelső Lester-munka, az Egy 
nehéz nap éjszakája — amit nálunk 
most mutattak be — rendezőjének 
már minden vonását magán viseli. 

A Beatlesek, Richárd Lester: Help! (Segítség!) című filmjének főszereplői 



Kurta beállítások kaleidoszkópizál-
nak, a történetben gúny van és kesz-
tyűdobás. Az egyik szereplő hagyo-
mányos angol öntudattal mondja: 
„régi villanyszerelő családiból szár-
mazom"; az ír nagybácsi egy Hyde-
parki népszónok véres dühével tá-
madja az angol rendőröket; minden 
hízott felnőtt, nagyképű keménykala-
pos megkapja a maga fricskáját eb-
ben a filmben, ahol Victor Spinetti 
kényeskedő és hólyagszerű tévéren-

1 dezője hisztériásán jár-kel a gyere-
kek között, és csak a négy Beatles-
fiú képvisel józan kedélyt, természe-
tes vidámságot és őszinteséget. Gye-
rekek ők, akik mulatnak a körülöt-
tük kitört beteg népszerűségen. Me-
nekülnek hódolóik elől. Keményen 
dolgoznak. Kizsákmányoltjai mened-
zserüknek. De nem nyafognak. Mert 
szeretnek muzsikálni, és mert ha 
negyedórákra is, de tudnak lopni 
annyi szabadságot — ha csak egy 
folyóparti séta erejéig is —, ahol ön-
magukká lehetnek. A Beatles-gye-
rekek nemcsak friss és erőteljes han-
got képviselnek egy beteg és elgyen-
gült társadalom beteg és elgyengült 
művészete közepén, hanem határo-
zottan népi hangot is. Lester már az 
első filmjében mindvégig provokatí-
van hangsúlyozza a fiúk liverpooli-
ságát, munkásszármazását, egyszerű-
ségét, előítéletektől mentes életszere-
tetét és hagyomány-útálatát. 

A legfontosabb, amit Lester újdon-
ságként nyújt —, a cselekmény sod-
ra: az a megrészegült tempó-ritmus, 
amit csak egy nagyon egészséges 
filmes tud ilyen szilajon végigker-
getni a vékonyka cselekményszál 
mentén. Lester mindent tud a mes-
terségből, amit a kor szintjén tudni 
lehet. Mindent átvett az avantgard-
tól, csak a nagyképűséget, a világ-
megváltó bölcseleti pózt, gyomorfe-
kélyes kozmikus aggodalmakat nem. 
Amit csinál: frivol és pimasz. Sza-
márfület mutat angol hagyományok-
nak és nem üzleti számításból bot-
ránkoztat meg, de meggyőződésből. 
Filmjeit mégsem nehezíti mindez el. 
És nem ájul bele intellektuel mozi-. 
klub látogatók sznobságába, hanem 
a legerőteljesebben demokratikus 
mozidarabokat készíti el, olyanokat, 
amilyenedre a néma korszak nagy 
komédiái óta talán nem is volt példa, 

hogy egyszerre szólhassanak az értel-
miséghez és a legszélesebb rétegek-
hez is. 

Első munkájában érdekesen ele-
gyít két moziszélsőséget: a valóság-
tól elrugaszkodott képtelen komé-
diát, amely költői szinten álomszerű 
áttételekben fejezi ki a valóságot, és 
— a dokumentumfilmet. Az Egy ne-
héznap éjszakája dokumentumfilm-
nek is tekinthető, a Beatles-trupp egy 
napjáról és népszerűségéről. Fel-
fogható azonban úgy is, mint álom-
szerű hajsza, szüntelen kergetőzés, 
egy pillanatnyi nyugalom költészet 
és szabadság után. A fiúknak rossz-
csontszerűen mindúntalan szökniök 
kell: hol kiskorú imádóik elől, hol 
menedzsereik elől, hogy sétálhassa-
nak kicsit, énekelhessenek maguk-
nak, bohóckodhassanak egy tenyér-
nyi, magánterületű — pázsiton, vagy 
néhány gúnyos flirtmondatot vált-
hassanak egy kislánnyal. 

A Beatles-ek Lesternél mindenhol 
feltalálják magukat, de mindenhol 
kicsit idegenül mozognak, mindenre 
csodálkozó idegenséggel néznek. Ki-
csit olyanok, mint a A csábítás 
trükkje szereplői, akik a hatalmas 
vaságyon keresztül hajókázzák Lon-
dont, és a maguk szájíze szerint fes-
tik át undok külvárosi házukat. A 
liverpooli gyerekek megkísérelnek 
költészetet teremteni maguk körül, a 
gyermekkor és felnőttkor mezsgyéjén 
megpróbálják költőien berendezni 
életüket, de ennek számtalan aka-
dályába botlanak lépten-nyomon. 
Amikor a nagypapa egy Strauss-fi-
nálé közepén felmerül a süllyesztő-
ből, hogy az utolsó taktusok alatt te-
norista és koloratúrénekesnő közé 
meredjen a színpadon, ez René Clair 
leggúnyosabb operaparódia pillana-
taira emlékeztet és ugyanezzel a kí-
vülállással próbálgatják a színházi 
öltözőbe fejükre a parókákat. A vo-
naton is ilyen kívülállással pojácás-
kodnak egy begyepesedett, háborút-
járt polgárral. 

A kívülállás egyszerre Lester és a 
fiúk kívülállása. 

MOLNÁR GÁL PÉTER 



Olinka Beróva alakítja a 
L u c r e z i a B o r g i a el-
mű film főszerepét. Partne-
re: Glanni Garko. Oswaldo 
Civlrani rendezi a filmet. 
Civirani nyugati lapok sze-
rint Brigitte Bárdot és Olin-
ka Beróva közttl inkább az 
utóbbit választotta, mert 
Beróva „fiatalabb, és amel-
lett — kevesebbe is ke-
rül". . . 

öt bájos, ejtőernyős lány játssza a női főszerepeket 
a DEFA most elkészült vidám filmjében, amelynek 
ideiglenes ríme: V á s á r a z é g b e n . Rendező: Rolf 
Losansky. A film számos jelenetét idén nyáron a Ba-
latonnál, illetve a Balatonban forgatták; a magyar ten-
ger hullámaiba pottyantak ugyanis az ejtőernyős. égi 
menyasszonyok. Első képünkön az őt menyasszony 
(Heidrun Schwarz Polack, Angelika Waller, Regina 
Beyer, Christel Bodensteln és Gesine Bebei) a Balaton-
parton. 

Ingmar Bergmant tüntet-
ték ki az olasz rendezők 
nagydíjával. A kitüntetés 
odaítéléséről döntő zsűrinek 
tagjai voltak Michelangelo 
Antonioni, Federico Fellini 
és Vittorio de Sica is. 

A földközi-tengeri orszá-
gok részvételével Tanger-
ben rendezik meg az idén 
a mediterrán fesztivált. Ti-
zenegy földközi-tengeri or-
országon kívül „megfigyelő-
ként" kilenc másik ország 
is részt vesz a fesztiválon. 
Ezek: USA, Japán, India, 
Brazília, Pakisztán, Kanada, 
Szenegát, Csehszlovákia és 
a Szovfetunió. 

Marion Brando és Anita 
Sanders a főszereplői az El-
égetve c ímű filmnek, 
amelynek forgatását októ-
ber közepén kezdik meg 
Amerikában. A történet a 
múlt század második fe lé -
ben játszódik és egy néger 
lázadásról szól. A két f ő -
szereplőn és még egy szí-
nészen kívül a f i lm vala-
mennyi többi szereplője 
néger. 

Szovjet dokumentumfil-
mesek nagyszabású színes 
filmet készítenek a szovjet 
föld szépségeiről. A film a 
tervek szerint, 1970-ben, a 
japáni világkiállításon kerül 
a közönség elé. 



Huszonhét különböző 
nemzetiségű sztár: tizenöt 
színész és tizenkét régi, an-
nak idején világhírű márká-
jú autó „alakítja" Ken An-
nakin rendező készülő 
R a l l y e M o n t é C a r l o 
című filmjének főszerepét. 
A színész-sztárók között 
találjuk Mirellle Darcot, 
Marié Duboist, Susan 
Hampshiret és Tony Cur-
tist, az 1920-as évek nagy 
gyártmányai közül pedig 
olyanokat, mint a Chenard-
Walcker, a Bugatti és a De 
Dlon-Beuton. Képünkön: 
Mirellle Darc, Marié Du-
bois és Susan Hampshire 
igyekeznek beindítani Tony 
Curtis versenykocsiját. To-
ny Curtis egyébként a bécsi 
Express híradása szerint, 
nemrégiben felkereste 
Svájcban Charlie Chaplint. 
A világszerte ismert ma-
gyar származású filmsztár 
ellen egy Anna Margaret 
Henter nevű hölgy apasági 
pert indított és havi 1000 
dollárt követel tőle. Curtis, 
az Express szerint, taná-
csért fordult Chaplinhez, 
aki fiatal korában „ gazdag 
tapasztalatokra tett szert 
hasonló ügyekben" . . . 

Luis Bunuel Párizsban 
megkezdte Tejút cimű film-
je forgatását. Főszereplők: 
Delphine Seyrig, Laurent 
Terzieff és Paul Frankeur. 
Egy epizódszerepben lát-
ható lesz Luis Bunuel is: 
egy másik mellékszerepet 
Louls Malle alakít. 

Dávid Nlven játssza a 
címszerepet, egy zseniális 
banditát Gérard Oury „Le 
cerveau" ( A z a g y ) cimű 
filmjében. A bandita nagy-
szabású vonatrablási kísér-
lete ránézve gyászosan vég-
ződik két kis tyúktolvaj 
(Jean Paul Belmondo és 
André Bourvil alkalmat-
lankodásai m i a t t . . . A film 
néhány jelenete egy uszo-
dában játszódik. Képünkön 
Sllvia Monti (a női fősze-
replő), Eli Wallach és Da-

4 vid Niven két felvétel kö-
ZÖM. 

J t l m * T C Ó a X I é v f 20. s z . _ 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 körűt 9—11. Telefon: 221-285. — Terjeszti A Magyar Posta. Elő-
fizethető a Posta Központi Hirlap-Irodánál (Bp., V., József nádor tér 1.). Elófizetési 
díj: '/< évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61 238; közületi 61 066, vagy átutalás a 

MNB 8. sz. fiókjánál vezetett folyószámlára 
(18.1311 Egyetemi Nyomda mélynyomása. Budapest. I V T I L V . 91" >M)í* 

Felelős vezető: Janka Gyula igazgató l l l l i r . A . —>— 



.lobboldalt Igor Vlagyimirov 

KORTÁRSAINK 
November 7-én mutatják be a ma-

gyar mozik Jurij Rajzman nagy ér-
deklődéssel várt új szovjet filmjét, 
amelynek címe: Kortársaink. A film 

főszereplői: Igor Vlagyimirov, Nyiko-
laj Pliotnyikov, Alekszej Borzunov és 
Tatjana Nagyesdina. Operatőr: Naum 
Ardasnyikov. 

Jelenet a Ilimből 




