


ISMERI A 
SZANDI-MANDIT? 

Gyarmathy Lívia most 
forgatja első nagyjáték-
filmjét, Ismeri a Szandi-
mandit? címmel. (A cím 
a Sunday-Monday című 
világhírű angol slágerre 
utal.) A forgatókönyvet 
Böszörményi Géza írta, 
operatőr Somló Tamás. 
Főszereplők: Soós Edit, 
Sztankay István, Szabó 
László, a főiskolás 
Schütz Ila és Szabó Ár-
pád (aki „civilben" is-
mert filmoperatőr). 

Szabó Árpád és Soós Edit 
a film egyik jelenetében 

Sztankay István és Schütz Ha (Inkcy Alicc íelvételel) 



F I A T A L F I L M M Ű V É S Z E T E K 
TASKENT! BESZÁMOLÓ 

A fiatal svéd és magyar f i lmmű-
vészet után — programjához híven 
— a középázsiai és Kaukázuson túli 
szovjet köztársaságok filmművésze-
tének tanulmányozását és megvitatá-
sát tűzte napirende a filmkritikusok 
nemzetközi szervezete. Amíg Stock-
holmban és Budapesten egy nemzet, 
egy kultúra filmművészeti megnyi-
latkozásait vizsgálta a tanácskozás — 
Taskentben nyolc szovjet köztársa-
ság vonultatta fel termésének leg-
javát. Amíg a két európai főváros-
ban többé vagy kevésbé, de már ré-
gebbről ismert és nemzetközileg is 
számontartott filmgyártások ú j 
irányzata voltak napirenden, itt cse-
kély kivételtől eltekintve ismeretlen 
f i lmkultúráknak a létét kellett a szó 
szoros értelmében felfedezni, lega-
lábbis Európa számára, s ú j irányza-
tokról már csak azért sem beszélhet-
tünk, mert a szereplő filmgyártások 
többsége' — a három Kaukázuson 
túli ország kivételével — egészében 
„új irányzat" mind a szovjet, mind 
a világ filmgyártásában. Mindössze 
néhány esztendeje ugyanis, hogy a 
középázsiai filmművészet a szó nem-
zeti-művészi értelmében út jára in-
dult és a transzkaukázusi elsősorban 
grúz filmgyártás első virágkora — 
Sengelaja, Kalatozosvili, Csiaureli, 
Dolidze, Beknazarov és mások né-
ma- és korai hangosfilm tevékeny-
sége, majd az ígéretes neorealista 
periódusa után — újabb fellendülés 
korszakába lépett. „Hivatalosan" 
ugyan e filmgyártások megindulását 
— és nemcsak a legrégibb grúz f i lm-
művészetét, amelynek első dokumen-
tumfi lmje 1912-ben készült, de a 
legfiatalabb kirgizt is, amelynek mű-

•helyét, a Frunzei stúdiót 1942-ben 
alapították — évtizedekkel előbbre 
keltezik történetírói. 

A legnagyobb és legizgalmasabb 
különbség kétségkívül abban rejlik, 
hogy amíg az előző két szimpózium 
tárgya — mint általában az általunk 
ismert és tanulmányozott f i lmművé-
szetek — egy folyamatos kulturális 
fejlődés alapján kialakult f i lmművé-
szet volt, most olyan filmgyártások-

kal kerültünk szembe — vagy lega-
lábbis többségükben olyanokkal — 
amelyek egy többévszázados kultu-
rális megrekedtség után, szinte az 
analfabétizmus felszámolásával, de 
mindenképpen az irodalom és a 
többi művészetek újrameghonosodá-
sával párhuzomosan keletkeztek, il-
letve keletkeznek a szemünk láttára. 
Erről vallottak a különböző köztár-
saságok képviselői is. „A nagy októ-
beri szocialista forradalom előtt a 
türkmén nép nem ismerte az olyan 
művészeteket, mint a színház, az 
opera, a balett, a szimfonikus zene, 
a film. Turkménia az analfabéták 
országa volt. A kultúra csak az iro-
dalmi és zenei folklórból állott. A 
klasszikus turkmén írók művei a 
szájhagyomány ú t ján ter jedtek nem-
zedékről-nemzedékre" — kezdte be-
számolóját turkmén kollégánk. „A 
harmincas évek második felére ala-
kult ki a kirgiz szépirodalom. 
Ugyanebben az időben érte el első 
sikereit a kirgiz drámai színház, a 
képzőművészetek, a zenei kultúra. 
Ezek készítették elő a talaj t a nem-
zeti filmművészet számára" — 
mondta Kirgizia képviselője. „Abban 
az időben, amikor az ú j Oroszország-
ban megkezdődött a szocialista rea-
lista filmművészet kialakulása, ami-
kor a Patyomkin cirkáló megkezdte 
diadalmas ú t já t a világ filmvásznain, 
a távoli Tádzsikisztán földjén még a 
polgárháború fegyvereinek utolsó 
torkolattüzei lobbantak" — egészítet-
te ki a tádzsik delegátus. S beszá-
molhatnánk a vallási fanatizmus ál-
dozataiul esett — meggyilkolt — el-
ső üzbég, turkmén, tádzsik színész-
nők személyes tragédiáiról, és arról 
az ellenállásról, amellyel az Islám 
felfogása következtében az ember-
ábrázoló művészeteknek — nemcsak 
a filmnek, de például a festészetnek 
is — meg kellett e tájon küzdenie, 
hogy világossá legyen a történelmi-
szellemi háttér, és kellően értékelni 
tud juk az eredményeket. 

És most végre hadd szóljunk a 
leglényegesebbről: az alkotásokról. 
A tizenhat bemutatott film közül 



legjelentősebbnek a legrégibb film-
gyártást képviselő grúz rendezőknek 
és a legfiatalabb szovjet filmgyártást 
reprezentáló kirgiz filmművészek-
nek alkotásai mutatkoztak. A grúz 
Tengiz Abuladze műve: a Könyörgés 
valóságos reveláció erejével hatott, 
nem haboznék a remekmű jelzőjével 
illetni. Szokatlan, rendhagyó és a 
mai gyakorlattól élesen elütő film 
ez. Forgatókönyvének alapjául egy 
múltszázadbeli grúz költő klasszikus-
bölcseleti költeménye szolgál. S ha a 
poéma szépségét a gyarló és prózai 
tolmácsolás nem is tudta visszaadni, 
az a mód, ahogy az elvont gondola-
tokat Abuladze képi költészetté vál-
toztatta, ahogy az ősi vérbosszú mo-
tívumából kiindulva mesteri általá-
nosítással az emberi élet végső kér-
déseihez eljutott, és mindezt a maga 
pitoreszk történelmi környezetében 
es hiteles típusaival, — érzékeltette 
velünk az eredeti versnek költői érté-
keit is. Verset íilmmé aligha költöt-
tek át még ilyen művészi színvona-
lon. A legtöbbet az — egyébként ör-
mény — Paradzsanov Elfelejtett ősök 
árnyéka című ukrán filmjének és 
furcsa módon a Tízezer nap-nak és 
Sára Sándor operatőri látásmódjá-

nak stílusát emlegették e filmmel 
kapcsolatban. 

A másik két grúz film Joszeliáni 
Lombhullás-a és Kobakidze Házas-
ság-a, valahogy sajátosan ötvözi a 
neorealizmus vonzódását az élet min-
dennapos jelenségeihez és a nouvelle 
vague pszichológiai érdeklődését. A 
szakmai érettségén túlmenően, mind-
két filmet az a rejtett, szemérmes 
líra jellemzi, amely Csehovot idézi 
emlékezetünkbe, anélkül, hogy bár-
miféle közvetlen hatást éreznék. Hi-
szen a mai grúz élet a háttere mind 
a két filmnek, noha hősei a maguk 
grúz mivoltában is általános érvé-
nyű mai fiatalemberek, és problémá-
jukban hitelesen hatja át egymást 
a korszerűen mai és az „örök" em-
beri. 

A kollokvium másik revelációja a 
kirgiz Okejev Ifjúságunk ege című 
film volt, amelyről már két al-
kalommal-— a leningrádi össz-szö-
vetségi fesztivál, és a taskenti afro-
ázsiai fesztivál kapcsán — beszámol-
hattam a Filmvilág olvasóinak, és a 
szimpóziumon csak örömmel vettem 
saját megítélésem igazolását. Ehhez 
hozzájárult Vidugiris és Bronstein 
Vár a homokon című fesztiválnyer-

Vova Vorobej és Vova Kudenkov a Taskent, a kenyér városa két Ryermekfőszereplűje 



Jelenet a Taskent, a kenyér városa eimű üzbég filmből. Koncsalovszkij forgatókönyve 
alapján Sukrat Abaszov rendezte 

tes kisfilmje a maga játékosságában 
is súlyos szimbolikus mondanivaló-
jával az élet és az alkotás szüntelen 
és sziszifuszi újrakezdéséről, és Kon-
csalovszkij most bemutatásra nem 
került, de szellemében meg-megidé-
zett Első tanító-ja — amely a kir-
giz film fellendülésének első meg-
nyilvánulása volt. 

Közvetlen a két „vezető" ázsiai 
filmország nyomában járt Örmény-
ország és a vendéglátó Üzbegisztán 
is. A két örmény filmről Maljan 
Háromszög-érői és Dovlátyán Jóna-
pot, én vagyok már szintén volt al-
kalmam beszámolni — az elsőről a 
leningrádi össz-szövetségi fesztivál-
ról szóló cikkemben (Filmvilág 1968. 
12. szám) a másodikról ezelőtt három 
esztendeje a moszkvai szovjet—ma-
gyar szimpóziumról szóló beszámo-
lómban (Filmvilág 1966. 13. szám). 
Emlékeztetőül csak annyit idéznék 
fel róluk, hogy mind a két film lírai 
realizmusának hitelességével és lep-

lezetlen őszinteségével tűnt ki. 
Ugyancsak a lírai lélekrajz jellemez-
te a legsikerültebb üzbég filmet, Is-
muhamedov Gyengédség című alko-
tását, az első szerelemről, míg Aba-
szov a húszas években játszódó Tas-
kent, a kenyér városa című filmje a 
nyomor és az éhínség esztendeinek 
megrázóan őszinte és hiteles ábrá-
zolásával tűnt ki. E két filmen kívül, 
Kajumov a földrengést, és a Taskent 
újjáépítését ábrázoló felkavaró, meg-
indító dokumentumfilmje tette tel-
jessé az üzbég „kollekciót". Ugyan-
csak egy kitűnő dokumentumfilmmel 
szerepelt az azerbajdzsán filmgyár-
tás a kollokvium programjában: Ka-
ra Karejevről, a világhírű azerbaj-
dzsán zeneszerzőről (rendezte Mir-
Kaszimov), míg Tádzsikisztánt az el-
sőfilmes Margarita Kaszimova 1943 
nyara című. filmje képviselte, amely 
a háború éveinek első olyan társada-
lomkritikai ábrázolása tudomásom 
szerint, amely a negatív jelenségeket 



— a feketézést, a harácsolást — lep-
lezte le és állította magas kritikai 
színvonalon filmje középpontjába. 

Nem tetszettek: a turkmén Man-
szurov Verseny című történeti fi lm-
je, a folklor elemek túlhajszolása és 
naiv történelemszemlélete miatt; a 
kazah Karpov Történet egy anyáról 
című alkotása, amelyben a szenti-
mentalizmus már-már a giccs hatá-
rát súroló teátrális túltengése ron-
totta le a háborúban gyermekét el-
vesztő anya valóságos tragikumának 
értékét; az üzbég Szalimov Kör cí-
mű filmje, amely érdekes helyi ko-
lorittal és kitűnő operatőri munká-
val ugyan — a szakmai felkészült-
ség, egyébként a többi filmre is jel-
lemző, ebben a „kategóriában" is — 
de lényegében Hollywoodtól a har-
mincas években elcsépelt gyerek-
ló történet felelevenítése (még a ló 
álmát is láthattuk egykori kisgazdá-
járól, ami azt hiszem egyedülálló a 
film történetében) Aripov Szívem a 
hegyekben című filmje, amely a pénz 
nem boldogít kétes hitelű és szakál-

las alapeszméjéhez kerített egy szen-
timentális történetet — azt bizonyít-
va, hogy bizonyos, az európai film-
művészetben már lejárt dramaturgi 
sémák és sztereotípiák újjáéledése 
jelent némi veszedelmet ezeknek az 
országoknak filmművészete számára. 

A kollokvium vitája megkísérelte 
általánosítani a bemutatott filmek 
esztétikai tapasztalatait. A szakmai-
technikai felkészültségen túlmenően 
— amely a moszkvai főiskola mun-
káját dicséri — két örvendetes jelen-
séget emelt ki: e filmek szoros kap-
csolatát a nép életével, a folklórral, 
(noha felmerült a probléma, hogy 
az egyközpontú rendezőképzés nem 
jelenti-e egyben elkerülhetetlenül a 
nemzeti jelleg háttérbe szorulását, bi-
zonyos uniformizálását is) és a ren-
dezőgárda örvendetesen fiatal jelle-
gét. (Hiszen a filmeknek közel a fele 
— a Gyöngédség, a Lombhullás, a 
Verseny, a Házasság, Az ifjúságunk 
ege, a Háromszög, a Jónapot, én 
vagyok, az 1943 nyara elsőfilmes al-
kotások, vagy diplomamunkák), és a 

Dovlatyán fiatal örmény filmrendező első filmje, a Jónapot, én vagyok 



^Tililte 

Ugyancsak első játékfilm az üzbég filmgyártás Gyengédség című alkotása. 
Rendező: Eiler Ismuhamedov 

harmadikfilmes rendező már öreg-
nek számít közöttük. Érdekes sajá-
tosságként értékelte a tanácskozás e 
filmek „egészséges" voltát, mentes-
ségét az európai és amerikai film-
művészetek vonzódásától a neuroti-
kus és patologikus jelenségekhez. 

Mint e filmgyártások problemati-
kus oldala merült fel a gyerek és ka-
masz főhősök túltengése. A vita ar-
ról folyt, mennyire jelenti ez — a 
történelmi tematikájú filmek arány-
lagos túltengésével egyetemben — a 
menekülést, kitérést korunk társa-
dalmi problémái, a felnőtt világ 
konfliktusai elől. Volt olyan állás-
pont, amely a szovjet történelem 
adottságát és sajátosságát vélte fel-
fedezni abban a meglehetősen álta-
lános dramaturgiai konstrukcióban, 
amely három főhőst állít a cselek-
mény középpontjába: a gyereket, a 
nagyszülőt és a hiányzó édesapát, és 
— többek közt Szabó István Apá-
jára hivatkozva — mint jellegzetes 
háború utáni konfliktust fogta fel 
ezt az egyoldalúságot. Mások a ren-
dezői gárda fiatal voltával és film-

jeik önéletrajzi, visszaemlékező jel-
legével próbálták magyarázni ezt a 
jelenséget. 

A kollokvium, mind bemutatót 
filmjeivel, mind vitájával, arról ta-
núskodott — amit a sorok írója két; 
héttel ezelőtt még csak fenntartással, 
a jövő számára meghitelezve fogadott 
el, hogy valóban megszűnt Európa 
és Amerika monopóliuma a filmmű-
vészetben, és ma már távolról 
sem csak a japán film jóvoltából. 
Hiszen ha a szimpóziumot összevet-
jük a megelőző afro-ázsiai fesztivál-
lal, érdekes tanulságokat vonhatunk 
le az elmaradt népek kulturális fej-
lődéséről a két társadalmi rend vi-
szonyai közepett. Amíg a szocialista 
világban mindinkább eltűnőben van 
a hagyományosan nagy kulturális 
tradíciókkal rendelkező országok és 
a feudális elmaradottságból csak 
nemrég kilépő népek filmjei közt a 
színvonalbeli különbség, és az ú j 
filmkultúrákat mindinkább nemzeti 
jellegük különíti csak el, addig 
Afrika és Ázsia többi, s a gyar-
mati sorból nemrég felszabadult or-



szágai esetében a kapitalista jellegű, 
vagy akár államilag támogatott film-
ipar a tőke- és részben a művész-
hiány következtében — tisztelet az 
olyan csekély kivételnek, mint a 
legutóbbi cikkemben említett szene-

gáli Utalvány — szükségképpen az 
olcsó kommerrializmusra kényszerül. 
Amíg olyan afro-ázsiai országok, 
mint Egyiptom, India, Indonézia, 
Hongkong filmgyártásukban a két 
világháború közti magyar filmgyár-
tásra emlékeztetnek, csak színvonal-
talanabb formában — egy-két hét-
alatt összecsapott „alkotásaikkal", az 
operettszerűséghez, a fehértelefonos 
luxushoz való vonzódásukkal, a nyu-
gati kalandfilm vagy krimi sablon-
jainak másolásával —, addig a szov-
jet kollégáink joggal hivatkozhatnak 
arra, hogy az ázsiai köztársaságok 
mind nagyobb és jelentősebb helyet 
foglalnak el a Szovjetunió filmmű-
vészetében, versenytársaivá válva a 
hagyományosan nagymúltú moszkvai, 
leningrádi, kievi, tibiliszi stúdiók-
nak. Méghozzá olyan művekkel, 
amelyek már nem az orosz rendezők 
kirándulásai nyomán, hanem a helyi 
művészek autentikusan nemzeti jel-
legű inspirációjából keletkeztek. 

Végső mérlegét úgy vonhatnánk 
meg a kollokviumnak, hogy amíg a 
látott repertoár számonkért hiányos-
ságai az egész szovjet filmgyártásra 
jellemzőek, eredményei már azt a 
sajátos népi-nemzeti életet tükrözik, 
amelynek talajából kisarjadtak. 

GYERTYÁN ERVIN 

A grúz Joszcliáni első játékfilmje, 
a Lombhullás 

Genrik Malian filmjének a Háromszög-
nek egyik jelenete 



Á MOZI MOSTOHAGYERMEKEI 
Ha a kisfilmek a filmgyártás és forgalmazás mostohagyermekei, az 

ismeretterjesztő filmek még a kisfilmek családjában is a szegény rokon 
szerepére kényszerülnek. Már ami a nyilvánosságot, a kritikát és a pro-
pagandát illeti . . . A kritikus önkritikája helyett, hadd indokoljam: 
témájuk annyira szerteágazó, tartalmuk — a vásznon közreadott termé-
szettudományi, történelmi, művészettörténeti ismeretek régiója — az adott 
problémában és témában járatlan, vagy legalábbis az erre felkészült ren-
dezőnél járatlanabb bíráló számára — megítélhetetlen. Most is, amikor 
kivételesen mégis a mozik tanrendjéhez, a iegújabban bemutatott ismeret-
terjesztő kisfilmekhez szeretnék néhány gondolatot fűzni, elsősorban mód-
szertani, esztétikai oldalról közelíteném meg a kérdést. 

T Ö R T É N E L M I L E C K E 
— N É Z Ő K N E K 

Érthető és helyeselhető, hogy év-
fordulók hetében, hónapjában a 
tanrend egyensúlya megbillen: fő 
tantárgyunk és témánk a történe-
lem. Gazdag új anyag és indokolt 
ismétlés, a bemutatókon kívül ak-
tuális repríz. A magyar internacio-
nalisták filmjén, a Lestár János 
rendezte Forgószélen kívül, külön 
film idézi Várnai Zseni történelmi 
szerepre nőtt Katonafiamnak cí-
mű versét, és az októberi ősziró-
zsás forradalom emlékére újították 
fel Bokor László Károlyi Mihály-
ról forgatott kisfilmjét. 

Kezdjük a felújítással: másod-
szorra úgy tűnik, hogy ez a leg-
okosabban komponált, legarányo-
sabb és leghatásosabb film a há-
rom' közül. Szerencsésen egyesíti a 
történelmi ismeretanyag közlő ele-
meit a „színes" riportelemekkel, 
variálja az évtizedes híradókocká-
kat, a közelmúltban forgatott kép-
sorokkal. Jó didaktikus érzékkel 
biztosítja, egyfelől a tájékozatlan 
nézők tájékoztatását (a történelmi 
összefüggések fő vonalának érzékel-
tetésével), másfelől viszont a tör-
ténelemben járatos nézők is meg-
találják az érdeklődés felkeltésé-
hez és fenntartásához szükséges ú j 
információkat. Csak a befejező kép-
sor felesleges pátoszát tudnánk fe-
ledni! 

Sajnos nem feledi, hanem foly-
tatja ezt a pátoszt a Forgószél expozí-
ciója. Nyilvánvaló, hogy az ünnepi 
alkalom indokolta és ihlette a hang-
vétel ünnepélyességét, de ennek 
hatása, meggyőző ereje mégis kétes. 
Mint ahogy vitatható, a rendelke-
zésre álló tényanyag — híradókép-
sorok dokumentumfotók — játék-
filmelemekkel való kiegészítése is. 

A félreérthetetlen kommentár, az 
egyes képek, képi idézetek forrásá-
nak megnevezése nem csökkentené, 
hanem erősítené a dokumentumok 
hitelét. Erről a hitelről egyébként a 
filmen megidézett élő hősök kell, 
hogy kezeskedjenek. Egykori inter-
nacionalisták, akik most a kamera 
előtt vallanak tegnapi hőstetteikről. 
Az elgondolás — a történelem kor-
társainak emlékeit rögzíteni — ki-
tűnő, és nemcsak az évforduló, de 
az évtizedek múlása is időszerűvé 
teszi. De mintha a rendező, tekin-
tetét az utókorra vetve, teljességre 
törekedett volna. Túlságosan sok 
alakot idézett meg ahhoz, hogy egy-
ről eleget mondhatott volna. 

Hiszen a történelmet idéző kis-
filmek, ezt Kolonits Ilona Katona-
fiamnak című munkája is bizonyít-
ja, nem egy korszak történelmé-
nek tolmácsai, lehetőségeik korsza-
kos tablók helyett inkább a részle-
teket kiemelő, közelhozó premier 
planokba érvényesülnek. A Várnai 
Zsenit megszólaltató kisfilm egyet-
len vers történelmi szerepéről szól. 
A sajnos már túlságosan is isme-
rős híradó snittek, ezúttal a versso-
rok tartalmát kísérik. A rendező 
mintha egy kicsit tartana attól, 
hogy a néző — vagy más — szá-
monkéri tőle az események fő vona-
lát. Érzelmi hatásának csúcspont-
ját — helyes kompozíciós érzékkel 
— a film akkor éri el, amikor a 
versé a főszerep. 

A L E G S Z E B B Ú R A : 
M Ü V E S Z E T T Ö R T E N E T 

A hét legszebb kisfilmjét Siquei-
rosnak köszönhetjük. Azért neki, 
mert az alkotók, Csöke József ren-
dező, Fífilina József operatőr, Czi-
gány Tamás és Bernáth László, 



tisztelettel és illő alázattal átadták 
a művésznek a főszerepet. A me-
xikói táj, az azték kultúra minden 
emléke szinte csak felkészít ben-
nünket a találkozásra — a művek-
re. Lehetne ezúttal is vitatkozni a 
film didaktikai arányain, azt hi-
szem valamivel több konkrét élet-
rajzi és művészettörténeti adalék 
nem közömbösítette, de még csak 
nem is csökkentette volna az esz-
tétikai élményt, ám maga az elké-
szült film „kivédi" az ellenérveket. 
A szavakban rögzíthetetlen színor-
gia, az alkotás folyamatának és a 
születő ú j technikának, valamint a 
monumentalitásnak az érzékelteté-
se így is elragad. Igaz, Siqueiros 
művészete hihetetlenül „filmszerű": 
a színekben, arcokban izzó drámák, 
a képeket valósággal mozgásba len-
dítő dinamizmus, amely a forradal-
már mexikói festő képeinek saját-
ja, nagyszerűen érvényesül a vász-
non. 

Mindössze egy módszertani kér-
dést szeretnék szóvá tenni. Képző-
művészeti filmjeink gyakran, és he-
lyesen, élnek a részletek kiemelésé-
nek módszerével. Csakhogy a rész 
értékét mindenkor az egészben el-
foglalt helye, szerepe motiválja. 
Éppen ezért a néző szempontjából, 
főként először látott alkotásnál, nem 
lehet közömbös a sorrend. A kép-
ből kiemelt részt sem megítélni, 
sem rögzíteni nem tudjuk mindad-
dig, amíg az egészre nem vethet-
tünk legalább egy pillantást. 

P S Z I C H O L Ó G I A : 
M Ó D S Z E R E K E S 
„ M Ó D S Z E R E K " 

A hét kisfilm-tanrendjének ki-
emelkedő „órája" volt Vas Judit 
Módszerek című lélektani filmje. 
(Pszichológus szakértők: Mérei Fe-
renc és Kántás László, operatőr: 
Herskó Anna) Hadd szóljunk ez-
úttal, idézőjel nélkül — a módszer-
ről. Ez a Kurt Levin csoportlélek-
tani kísérletét felidéző és azt óvo-
dás korú gyerekek között megismét-
lő, dokumentáló kisfilm, didaktikai 
szempontból is tökéletesen kiegyen-
súlyozott. Világosan és megjegyez-
hetően közli, már a film elején a 
film megértéséhez szükséges, és a 
néző ismereteit bővítő tényanyagot, 
a kísérlet feltételeit; és hasonlókép-
pen rögzíti a kísérlet (és a kisfilm) 
végén. Nem azért, mintha Vas Ju-
dit nem bízna a képekben, hanem 
azért, hogy a summázással a tovább-
gondolkodásnak is irányt szabjon. 

Ez azért is lényeges, mert a film t 
témája, problémafelvetése és állás- -
foglalása félreérthetetlenül túlnő a 
képi anyagon. A kísérlet ugyanis a 
gyerek-közösségek vezetésének mód-
szeréről szól. A filmen háromszor 
hat óvodást látunk, akik nagyjából 
— csoportlélektani szempontból — 
hasonlóak. Közös tevékenységük az 
alkotó játék, történetesen a gyurmá-
zás. Az egyik csoport tagjainak ki-
zárólag piros tojásokat szabad ké-
szítenie, munka közben pisszenni 
sem mernek, s az óvónő a folytonos 

Siqueiros egyik alkotását kommentálja a róla készült filmben. Rendező: Csöke József 



siettetéssel, szigorú kritikával meg-
fosztja őket a sikerélménytől. A 
másik anarchikusan szabadjára en-
gedett csoportban a munkából jó-
részt veszekedés, tombolás, zűrza-
var lesz. Míg a harmadik, demok-
ratikus szellemben nevelt közösség 
tagjai, egymással versengve, egy-
mást segítve, szabadon szárnyaló 
fantáziával gyártják a tarka nyu-
szikat, csirkéket a húsvéti gyurma-
kirakatba. A kisfilm egy öt hónapig 
tartó, hetenként háromszor tizenöt 
perces pedagógiai kísérlet folyama-
tát és eredményeit sűríti. És közben 
— ami nem utolsó szempont — 
bűbájos film is. Herskó Annának 
sikerült a műtermi körülmények 
között, teljesen természetes óvodai 
arcokat és magatartást fotografál-
nia. Tartalmi és formai szempont-
ból is szerencsés ötlet, hogy a kísér-
let utolsó momentuma, a gyurmaal-
kotások kirakata a filmen — kiszí-
nesedik. Ez is érzékelteti, hogy az 
alkotók — jó pszichológusok. Nem-
csak a csoportlélektant, hanem a 
nézők lélektanát is ismerik. 

Tágabb érteimben a lélektan kö-
rébe utalnám — bár nem egyértel-
műen ismeretterjesztő film — a 
Madonnákat is, Kolonits Ilona 
filmjét. Az anyaságnak ez a film-
apoteózisa voltaképpen nem mond 
többet, mint amit amúgyis tudunk: 
az anyaság — az emberi, asszonyi lét 
legnagyobb élménye. A pesti, moszk-
vai, fokföldi, vietnami anyák sorsát 
idéző képekkel pedig a gyermekek és 
anyák eltérő sorsát, közös érdekét 
érzékeltetnék. A felvételek és rep-
rók szépségéhez nem férhet kétség. 
Lélektanból azonban, az alkotók 
rosszul vizsgáztak: a szavak nélkül 
hozott, szebbnél szebb képek, idéz-
zenek idillt, vagy drámát, kompo-
nálatlan egymásutánjukban, együtt 
nem erősítik, hanem — közhelyekké 
oldódva, közhelyekbe fonódva — 
gyengítik egymást. 

S Z A B A D F O G L A L K O Z A S : 
J Á T É K A B Á B U K K A L 

Szerencsére, két lyukas óra is 
akadt a kisfilmek tanrendjében. 
Mindkettőt kötetlen foglalkozásnak 
—, a játéknak szentelték az alkotók. 
A szándékról a legmelegebb rokon-
szenvvel, az eredményről a legna-
gyobb szkepszissel szólhatunk. 

Várnai Zseni a Katonafiamnak cimű film 
egyik híradó-kockáján. Rendező Kolo-

nits Ilona 

Először a nagyon tehetséges Czi-
gány Tamás Döntetlen-je, — amely-
nek címét a film közepén túl, szán-
dékát azon túl sem tudtuk meg, Fo-
ky Ottó hadrendbe sorakozó báb-
figurái kedvünkre való mérkőzé-
sét, bevallom, nagyon nehezen tud-
tam összekötni a sakkozó emberek 
közelképének látványával, és (me-
gint csak módszertani probléma) a 
film nagyrészében ezt az összefüg-
gést, a film gondolatát kerestem. 

Felajzott szemmel-szívvel vártam 
viszont Kis József Obrazcovnál tett 
filmes látogatását. Obrazcov nem-
csak a világ egyik legnagyobb báb-
művésze, de a világ egyik legjobb 
riportalanya is. A kisfilm azonban 
sajnos, egyikből sem sokat árul el. 
Attól a perctől kezdve, amikor meg-
tudjuk, hogy Obrazcov a magyar fil-
mesek „szerencséjére" éppen ott 
tartózkodott saját színházában, 
amikor filmezni óhajtották — mi-
csoda véletlen! — valahogy elvesz-
tettük vele a kontaktust. A mester 
lakásában tett látogatás —• baráti 
beszélgetés, művészi interjú he-
lyett — egy múzeális értékű kurió-
zum-gyűjtemény képes leltárává 
kerekedett. Az ember elől elfogják 
a levegőt — a t á r g y a k . . . Igaz, az 
utolsó pillanatban, mintha a ren-
dező is feleszmélne, megpróbálja a 
tárgyak és állatok szerelmesének 
szenvedélyét kontaktusba hozni a 
művészetével — de ez már nem 
kárpótol a korábbi percek elmulasz-
tott lehetőségeiért. 

FÖLDES ANNA 



Az á g y ú i s t e n e i n e k a l k o n y a 
LUCHINO VISCONTI NYILATKOZATA ÜJ FILMJÉRŐL 

Római filmlevél 
A német, az olasz és francia arisz-

tokrácia néhány nagy családjának 
titkos, „érinthetetlen" archívumában 
folytatott, három évig tartó odaadó 
kutatás után Luchino Visconti meg-
fogalmazta ú j f i lmjének címét. A cí-
met az olasz változatban is németül 
használja: Götterdammerung, Wag-
ner Istenek alkonyára utalva. 

Maga a rendező így magyarázza 
művének sajátságos elnevezését.: „A 
Götterdammerung a szó puszta hang-
zásával nem csupán a leselkedő vég-
zet érzetét kelti, hanem híven tükrö-
zi a film témáját és alapvető motí-
vumát is. Egy hatalmas, pontosab-
ban a leghatalmasabb német acél-
mágnás család katasztrófájának va-
gyunk tanúi és a történet főszerep-
lői e dinasztia tagjai. Valamennyien 

a nácizmus ölébe hullanak. Tragikus 
morális züllésük története párhuza-
mosan halad a náci véres rémtettek 
eszkalációjának eseménysorozatával. 
Sőt, a hitlerista rohamosztagos gyil-
kosok cinkosaivá, és bizonyos mér-
tékben „modelljeivé" lesznek annak 
a kíméletlen hatalmi harcnak, amely 
a gyáros dinasztián belül bontakozik 
ki." 

Visconti, aki Enrico Media és Ni-
cola Badalucco történetírók társasá-
gában maga írta meg f i lmje forga-
tókönyvét is, cáfolta, hogy műve a 
Krupp család történetét eleveníti 
meg, ám ez a cáfolat csak megerő-
sítette azt az általános feltevést, hogy 
a mese lényegében róluk szól. A 
fi lmben szereplő család neve: von 
Essenbach. Hatalmas, zárt „klánt" 
alkotnak, amelybe roppant nehéz be-

SA-legények orgiája egy müncheni sürOzOben 



hatolni, sőt akár betekintést is nyer-
ni. A dinasztia élén egy nyolcvan 
esztendős aggastyán áll: Joachim. 
Beállítottsága inkább liberális jel-
legű és tekintélyével ideig-óráig si-
került ellenőrzése alatt tartani a csa-
lád if jabb tagjait, akik leplezetlenül 
lázadoznak a patriarcha nemzedékek 
óta hagyományosan szentesített 
uralma ellen. 

A film már indításával rávilágít a 
nácizmus térhódítása és az Essen-
bachok romlása közötti összefüg-
gésre. 

Az első jelenetek a Reichstag égé-
sét, 1933. február 22-ének éjszakáját 
mutatják be, s ezzel egyidejűleg az 
idős Joachim meggyilkolását, ame-
lyet családja egyik i f jú sarja haj t 
végre. Ettől a pillanattól kezdve 
Visconti drámai és egyre vadabb tó-
nusokban festi a Goya-i nagy törté-
nelmi freskót. A nagy hírnevű csa-

Iád tagjai minden eszközzel — a 
legaljasabbakkal és a legkegyetle-
nebbekkel — igyekeznek kiirtani 
egymást, összecsapásaiknak történe-
te, a családon belüli véres küzdelmek 
ábrázolása, a vásznon összeszövődik 
„az SS kivégző osztagok dobpergé-
sének ritmusától kísérve,, azokkal a 
többé-kevésbé ismert epizódokkal, 
amelyeknek főszereplői ezekben az 
esztendőkben a nemzeti szocialista 
vezetők voltak. 

Az Essenbach-Krupp család törté-
netének elmondásában Visconti sa-
ját bevallása szerint szabad teret en-
gedett fantáziájának, az alkotó kép-
zeletnek. A történelmi események 
ábrázolásában azonban a legszigo-
rúbban ragaszkodott a hitelességhez 
és nem engedett a költői képzelet 
semmi fajta csábításának. A kor tör-
ténelmi forrásaira támaszkodva tel-
jes hűséggel idézi fel a visszataszító 

Jelenet Visconti készülő fümjéből 



Charlotte Hampling, Umberto Orsin! és Dirk Bog&rdc a Götterdümmerung-ban 

világot, amelyben a nácizmus kiala-
kította félelmetes hatalmát. Reflek-
torfénybe helyezi a rendszer veze-
tőit, a Gestapo, az SS és az SA fő-
nökeit. Leleplezi fékeveszett becsvá-
gyukat, kísérleteiket, hogy csírájá-
ban megsemmisítsenek minden fa j ta 
tényleges, vagy akár potenciális el-
lenállást a rendszerrel szemben. 

Visconti a legapróbb részletekig 
törekedett a hitelességre. Ezért meg-
kívánta színészeitől, sőt a statiszták-
tól is, hogy egy-egy fontosabb jele-
net forgatása előtt az ő társaságában 
tekintsék meg a hitleri kor megfil-
mesített dokumentumait. S amikor 
filmjében fel akarta eleveníteni az 
SA vagy az SS rohamosztagosok fel-
vonulását Bajorország egy-egy vá-
rosában vagy Essenben, stábjával 
hetekre átköltözött abba a helység-
be, ahol az esemény eredetileg le-
játszódott, és ahol most kamera elé 
kívánta vinni. Még a gauleiterek 
parancsainak torz hanglejtését, a 
söntések lármáját, légkörét is eredeti 
dokumentumok {hanglemezek, fény-
képfelvételek) alapján elevenítette 

fel. Két hetet szánt annak a jelenet-
nek, amelyben életre kelti a náciz-
mus egyik legiszonyúbb epizódját, 
1934. június 30-ájának éjszakáját, 
amikor Hitler megszabadult legve-
szedelmesebb szövetséges-vetélytár-
sától, Röhmtől. 

Elhangzottak olyan vélemények 
Nyugat-Németországban, Bonnban és 
különösen Münchenben, hogy Vis-
conti helytelenül jár el, amikor az 
egész világ nézői elé tárja az akkori 
idők Németországának visszataszító 
képét. Mit mond erre a rendező?: 

„Fel akartam eleveníteni egy kor-
szakot és napirendre kívántam tűzni 
egy tragikusan égető problé-
mát. El akartam mondani bizonyos 
dolgokat, elsősorban azok számára, 
akik nem élték át azokat. Mert azt 
akarom, hogy az effajta dolgoktól 
úgy rettegjenek, mint egy világot fe-
nyegető pestistől. Így talán nem kell 
majd arról hallanunk, ami sajnos, az 
utóbbi két esztendőben gyakran sze-
repelt a hírekben, hogy t. i. Német-
országban újjászületik egy náci párt. 
Ami pedig az Essenbach család tag-



Dirk Bogarde és Ingrid Thulin a Götterdáminerung egyik jelenetében 

jait illeti, az ő történetük csak any-
nyiban érdekel, amennyiben szoro-
san kapcsolódik — s az ezzel kap-
csolatos történelmi dokumentumok 
cáfolhatatlanok — a hitleri Német-
ország jpolitikai fejleményeihez. Ügy 
vélem, sokat elárul ennek a nagy né-

met gyáros dinasztiának a sorsa ab-
ban a korszakban, amely minden 
idők legsúlyosabb európai katasztró-
fájához vezetett. 

— Végül polémikus formában egy 
teljesen személyes momentumot is 
szeretnék kiemelni. Én egy bizonyos. 

Visronti a film forgatása közben 



Dirk Bogarde és Ingrid Thuiin 

világosan meghatározható iskolához 
tartozom. Mint rendezőnek, szilárd 
meggyőződésem, hogy a filmnek 
olyan történetet kell előadnia, amely 
gondolkodásra készteti a közönséget, 
elsősorban a fiatalokat, és rákény-
szeríti, hogy levonják a megfelelő 
következtetéseket. A filmnek egy-
szóval végső soron morális célkitű-
zéseket kell tartalmaznia. Nem sze-
retem azokat a filmeket, amelyek 
javarészt önéletrajzi, semmitmondó 
extravaganciák vagy lényegtelen él-
mények gyümölcseként jönnek létre. 
Meggyőződésem, hogy az effajta mű-
vek nem kelthetik fel a közönség 
eleven érdeklődését. A világ társa-
dalmi és politikai téren bővelkedik 
új mozzanatokban. S miközben ezek 
a mozzanatok nap mint nap hatnak 
— nem mindig pozitíven — a társa-
dalomra, nekünk, rendezőknek első-
rendű feladatunk, hogy rávilágítsunk 
a dolgok lényegére, megtanítsuk az 
"mbereket gondolkozni és ítélni, és 

elmélyítsük a közönségben a hitet 
azon eszmék és rendszerek iránt, 
amelyek tényleges tartalommal töl-
tik meg a legszebb fogalmat: a sza-
badságot." 

A Götterdámmerung főszereplői: 
Ingrid Thuiin az 1914—1918-as hábo-
rúban meghalt egyik Essenbach öz-
vegyet alakítja, aki később az Acél-
művek vezérigazgatójának szeretője. 
Frederick-et, a szeretőt Dirk Borgar-
de személyesíti meg. Thuiin 21 éves 
fiának szerepét Helmut Berger ala-
kítja. Wilhelm Holdenhof játsza 
Konstantin Essenbachot, aki a di-
nasztia egyik ágának vezetője. Fiát 
egy francia színész, Renaud Verley 
alakítja. Helmut Griem és Umberto 
Orsini két Essenbach unoka szere-
pét játssza. Végül két fiatal színész-
nő, az angol Charlotte Rampling és 
a brazil Florinda Bolkan egészítik ki 
Visconti ú j filmjének szereplőgárdá-
ját. 

FRANCO LEFEVRE 
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IV. 

Terence Stamp és Julié 
Chrlstie, a Távol a zajgó 
trtmegtől című film ffisze-

replfli 

Beverly Hills híres 
dombjain váltunk el a 
múlt alkalommal. Mint 
eléggé ismeretes, ez a 
film milliárdosainak la-
kónegyede. Bejártam ke-
resztül és kasul is: 
egyetlen teremtett em-
beri élőlénnyel nem ta-
lálkoztam. Egy utcára 
tévedt fajkutya (nem 
kóbor-kutya —• olyan itt 
nem járhat) jelezte egye-
dül, hogy mégiscsak em-
berlakta vidéken kalan-
dozom. A villákból is 
csak imitt-amott tűnik 
ki valami az út felől, de 
ez a földhöz simuló, la-
pos csoda-építmények 
hátsó része, hogy úgy 
mondjam, cseléd-bejáró-
ja. De manapság Bever-
ly Hillst, legalábbis lan-
kásabb utcáit is zavarta-
lanul ellepik a hippiek, e 
fura és nem mindig fris-
sen mosdott figurák 
Kétségkívül bennük is 
van valami elembertele-
nedett (inkább azonban 
„főhadiszállásukon", San 
Franciscóban) — de ne-
kem így is rokonszen-
vesebbek, mint Beverly 
Hills szagtalanított ős-
lakói, ember-kivonatai. 

S ha már ilyen tetsz-
halott dolgoknál tartok 
— vessünk egy pillan-
tást a valóságos halottak 
világára is. Az ember-
halottakéra, mert beval-
lom, a kedvenc háziál-
latok, kanárik, majmok 
és kutyák temetőjét nem 
látogattam meg. A négy 
„Forest Lawn" (szó sze-

rint erdei pázsit, funk-
ciója szerint temető) Los 
Angeles idegenforgalmi 
nevezetességei közé tar-
tozik, nincs olyan hotel 
és motel, ahol prospek-
tusuk megtalálható ne 
volna. 

A Forest Lawn Holly-
wood Hills, de még 
inkább a Forest Lawn 
Glendalo kirándulásra 
is gyönyörű lankáin, az 
angol gyepet megszégye-
nítő pázsit alatt nyug-
szanak Amerika legis-
mertebb elhunyt film-
művészei. Amennyire az 
amerikai temetkezés 
szervezete, bonyolítása 
a legellenszenvesebb üz-

let (amerikai lapok so-
kat szidalmazzák az itt 
tapasztalható disznósá-
gokat), amennyire a Ca-
dillac, Pontiac, Ply-
mouth, Rolls-Royce ki-
állításra inkább emlé-
keztető proccos-puccos 
temetés maga azt hi-
szem leginkább nevetsé-
ges — annyira szép a 
temetkezés módja. Szo-
katlanul szép. A híres 
temetőkben nincs sír-
domb, gyakorlatilag sír-
emlék sem (azért gya-' 
korlatilag, mert néhány 
azért akad, s zavarja a 
temető gyönyörű, termé-
szetes egységét). A gye-
pen. a „sírokon" járunk, 



Henry Fonda az Enyém, 
tied, mienk cimfi fllmkomé-

diiban 

olyan az egész, mint egy 
ragyogóan ápolt golf-
pálya, csak piciny, egy-
forma réztáblácskák jel-
zik a gyepbe ágyazva, 
vele egy szintben, hogy 
emberi tetemek fölött 
sétálunk. Itt is, ott is 
világhírű emberek te-
temei felett. Amúgy 
csakugyan kedvenc és 
kellemes sétahelye itte-
nieknek és idegeneknek. 

Ez az, ami szép. Ha-
nem az itteni „művészet", 
amelyet olyan nagy 
hangsúllyal hirdetnek a 
temetők prospektusai — 
hát az valami szörnyű. 
Jelszó, ahogy az már 

Terence Fisher: Franken-
stein megteremtette az asz-
szonyt (Susan Denberg és 

Peter Cushtng) 



John Schlesinger: Távol a zajgó tömegtől 

Amerikában nem szo-
katlan: „the largest" (a 
legnagyobb). És ez igaz 
is. A Forest Lawn Holly-
wodd Hills-ben látha-
tó a világ legnagyobb 

történelmi mozaikja, a 
Glendale-ben, a domb 
tetején külön e célra 
emelt épületben a világ 
két legnagyobb festmé-
nye. Mekkora? A na-

gyobbik húsz emelet 
széles, mintegy tizenhá-
rom méter magas. Kü-
lön egy dolláromba ke-
rült, de megnéztem Jan 
Styka, illetve Róbert 

Delia Boccardo és Philippe Lproy a Szálka a szemben című filmben. 



Janet Landgard és Burt 
Lancaster -f Frank Perry 
Az úszó cfmű filmjében 

európai művészet leg-
szebb darabjai másola-
taival. Ott áll Michel-
angelo csodálatos Dá-
vidja — férfitestének al-
só harmadán, hogy úgy 
mondjam fókuszában, 
egész közönségesen meg-
sebesítve. Négy idétlen 
csavarral öntött vas 
szemérem-pajzsot he-
lyeztek rá — a jobb 
hollywoodi erkölcsök 
érdekében. Az egészben 
mélyen vallásos miliő-
ben itt szakadt ki belő-
lem először a sóhaj: ó, 
istenem! 

El innen, okosabb és 
vidámabb helyekre. A 
híres Disneyland-ba. Ta-
lán azért hagytam ezt 
ösztönösen beszámolóm 
végére, mert végül is itt 
éreztem magam a leg-
újabban, Walt Disney-
nek ebben a „Magic 
Kingdom"-jában (bűvös 
birodalom). 

Ez a birodalom tulaj-
donképpen kicsiny, a 
területe huszada sincs 
az előtte létesített autó-
parkolónak. Ügy gondo-
lom, sok építész és mű-
vész csodálatát válthat-
ta ki már az a szerke-
zeti-szervezeti ökonó-
mia, és az az ötletgaz-
dagság, amellyel Disney-
land-et megalkották és 
az 1955-ös megnyitás óta 
folyamatosan fejlesztik. 
A látogató halálos fá-
radtan úgy érzi egy idő 
után, hogy Disneyland 
nagyobb, mint a mont-
reáli világkiállítás. Fel-
ül hát a játékos, de re-
mek közlekedési eszkö-
zök valamelyikére. És 
akkor kiderül (magyar 
számára), hogy nem 
sokkal nagyobb a Vi-
dám-parknál. Amúgy is 
nyugodtan hasonlítható 
a vurslihoz — vursli a 

Clark festményét, amely-
nek továbbra sem ad-
hatok más esztétikai 
rangot: a világ legna-
gyobb festményei. Már-
minthogy méretre Tá-
lalásuk módja a legere-
detibb. Egy darabig ül 
az ember a sztereofoni-
kus zenével bezsongott 
sötét csarnokban, majd 

elindul a mérhetetlen 
pénzt érő függöny, és 
megy és megy, talán 
még most is megy. És 
mindenki meghatottan 
bámulja, hogy milyen 
nagy a festmény. Stí-
lusa, talán mondani 
sem kell: érzelmes, da-
gályos naturalizmus. 

A temető tele van az 

Julio Andrews A sztár című filmben. Rendező: Róbert 
Wise 



Paolo Cavara: Szálka a 
szemben 

technika huszadik, az 
ötletesség és kedvesség 
negyvenedik hatványán. 

A „birodalom" öt „or-
szágra" oszlik: a „Fő 
utca" az USA történel-
mének néhány általános 
fő jellegzetességét tar-
talmazza. öreg posta-
és tűzoltókocsiktól a „ló 
nélküli kocsi" tisztes 
szenzációjáig, az első 
gőzvonattól a Mississip-
pi nyurga-kéményes 
„Mark Twain" lapátos-
hajójáig és „Columbia" 
gályájáig sok mindennel 
bejárható. Második a 
„Kaland-ország", a töb-
bi között olyan dzsun-
gel-kalandokkal — itt 
csónakkal járunk az út-
talannak tűnő vízi uta-
kon — hogy elevennek 
tűnő állatok és állat-
csordák látványának és 
tréfáinak gyönyörétől 
visonganak a gyerekek. 
A „New Orleans Squa-
re" Amerika hőskorát 
idézi, „Határ-ország" sok 
érdekessége közt az in-
dián-történetek világa 
talán a legvonzóbb. De 
itt még a W. C.-re is 
csak az talál ki helye-
sen, aki tudja, vajon a 
„Squaws", vagy a „Bra-
ves" nemi fogalomkö-
rébe tartozik. (Aki eset-
leg nem tud indiánul: 
az előbbi a hölgyek.) A 
„Fantázia-ország" a Walt 
Disney-i képzelőerő ra-
gyogó ötleteitől csak ép-
pen nem sziporkázik, a 
legújabban létesített 
„Holnap-ország" pedig 
játékos és szórakoztató 
ismeretterjesztés eléggé 
nem dicsérhető világa. 
Gyerekek (és felnőttek) 
„legis de legelsőnek" 
repülnek itt a holdba — 
előbb, mint az űrrepü-
lők. És ez nagy öröm. 

A filmekről, melyeket 
itt és a környéken ját-

szanak a mozik — né-
hány régi és újabb holly-
woodi termék: a Tá-
vol a zajgó tömegtől 
Julié Christievel, a Tho-
mas Crown ügy Mc-
Quaen-nel, a legnagyobb 
sikerű komikus, Jery 
Lewin filmjei és egy 
Burt Lancester film, Az 
úszó. Csak egyről szól-
nék néhány szót: Dis-
neyland egyik örök szen-

zációjáról, Walt Disney 
búcsú-produkciójáról, az 
America the beautiful 
című ragyogó rövidfilm-
jéről. A művet a bűvös 
birodalom körmozijában 
játsszák (a moszkvai ki-
állításról sokan ismerik 
ezt a különös felvételi 
és vetítési technikát — 
körös-körül, sőt fölül is 
kép, kivéve a fejünk 
búbja feletti teret). Dis-

Jacquellne Pearce és Jerry Lewis a Ne törd a fejed, 
Jcrry cfmű filmben 



Disneyland 

Faye Dunaway és Steve McQueen A Thomas Crown-
ügy főszereplői. Rendező: Norman Jewison 

ney valóban gyönyörűen 
filmmé komponálta cso-
dálatosan szép hazájá-
nak tájait, természeti 
arcának legmarkánsabb 
lényegét. 

A világ legismertebb 

személyiségei, királyai, 
elnökei és maharadzsái 
közül számosan jártak 
már Disneylandben. A 
bűvös birodalom jelsza-
va: „Szívesen szórakoz-
tatunk királyokat és ki-

rálynőket is, de Disney -
land-ben minden ven-
dég egy-egy VIP." (Az 
utóbbi „Very Important 
People"-1, magyarul „fe-
jest", „nagyfejű"-t je-
lent.) fgy hát királyi ér-
zésekkel hagytam el a 
film nagy művészének 
gyönyörű kis birodal-
mát. No, de hiába, visz-
sza is kellett egyszer re-
pülni — ez már így van. 
A gépen ezúttal is volt 
filmvetítés. És mit tesz 
isten, Walt Disney pro-
dukció ment. A gyenge 
film végén következett 
a lista és a cím, amely 
az amerikai televízió 
mai jelszavával azonos: 
„Neves a dull moment!" 
(Egyetlen unalmas per-
cet sem!) 

Hát, ami engem illet, 
nálam megvalósult a kí-
vánság (persze így köny-
nyű!) — sok mindent 
csináltam Amerikában, 
de nem unatkoztam. Re-
mélem, hogy sikerült a 
jelszót megvalósítanom 
itt záruló sorozatom ol-
vasóinál is. 

RAJK ANDRÁS 



Á B E F E J E Z E T L E N S É G M Ű V É S Z E T E 
Az a konkrét szocialista célzatos-

ság, amely a magyar Falak és a 
szovjet Kortársaink alapvető mű-
vészi sajátossága, némileg ú j meg-
világításban helyezi a filmművészet 
korszerűségének vitakérdéseit és 
Válaszú t-problémáit. Akik például 
a film jövőjét a mind öntörvé-
nyűbb képi elvonatkoztatás és a 
szimbólumokba felszívódó intellek-
tualizmus kifejezésformáiban kere-
sik, kicsit riadtan ébrednek rá, hogy 
a nyílt polémikus beszédnek is 
megszületett a maga képi igénye. 
Akik pedig a szűkszavú drámaiság 
zaklatott sűrítésével kívánnának a 
kor felgyorsult iramával lépést tar-
tani, talán bénult értetlenséggel 
szemlélik e két film mindent kifej-
tő problémarészletezését. 

Most tehát nem azokról szólok; 
akik egyszerűen minden földi és 
szellemi tehertől mentes szórako-
zást várnak a filmtől, hanem azok-
ról, akik a filmet az emberi lét kor-
szerű tudati manifesztációjának te-
kintik. Ügy vélem, még az ő részük-
ről is figyelmesebb megértésre szo-
rul ez a két, hadd nevezzem így, 
vitatkozó film (nem mintha ezzel a 
megjelöléssel a reformáció hitvi-
tázó drámáira célzó legcsekélyebb 
analógiára kívánnék utalni,) mert 
nemcsak tematikai újszerűségük — 
a szocialista erkölcsi bátorság buk-
tatóinak vizsgálata — hanem stí-
lusújdonságuk is a filmkorszerűség 
legigazabb törekvéseit reprezentál-
ja. Mindennek esztétikai igazolását 
legfőképpen a vitatkozó filmek tár-
sadalmi légkörtermelő hatékonysá-
gában látom. (És csak innentől kezd-
ve illetheti meg őket a cselekvő filim 
elnevezés.) 

Nem áll szándékomban abszoluti-
zálni: nekem sem kizárólagos, de 
még csak nem is elsődleges eszmé-
nyem a vitatkozó film. De mint-
hogy már megvívtam velük a ma-
gam belső csatáját, mellettük val-
lok. Nekem az utóbbi évek áram-
latai közt a vitatkozó filmek a leg-
ígéretesebbek. A képi absztrakció 
híveivel szemben védelmezem szó-
kimondásukat, melyet a legszubtibi-
lisebb filmi ideálokkal öszemérve 

sem érzek profánnak vagy vulgáris-
nak; ellenkezőleg, a gondolati meg-
közelítésük feszességét, s benne a 
filmi fogalmazás újszerű árnyaltsá-
gát korszerű vívmányként becsü-
löm. És ellentétben a drámaiság 
áhítóival, akik készek a vitatkozó 
filmeket egyszerűen publicisztikus 
szövegmondásnak és képillusztráció-
nak tekinteni, én a Falakban és a 
Kortársainkban éppen a mi jelen-
korunk — annak megfelelő, arra 
jellemző, azt kifejező — drámaisá-
gát és heveny izgalmát érzem lük-
tetni. Filmen a döntés és a maga-
tartás konfliktusaiba ágyazott gon-
dolat drámájának felfedezése még 
sokfelé és messzire vezethet; na-
gyon bízom ösztönző és megtermé-
kenyítő erejében. 

Természetesen más film a Falak, 
s más a Kortársaink, legtöbb mű-
vészi vonásukban nem tekinthetők 
egyneműeknek, egyiknek a másik-
ra gyakorolt közvetlen hatása sem 
mutatható ki, hiszen nagyjából 
egyidőben készült mind a kettő. Kö-
zös eredőik vizsgálata sem jelenti 
azt, hogy mai magyar társadalom 
teljesen ugyanolyan ráhatással van 
a filmalkotói gondolkodásra, mint 
a mai szovjet társadalom. Akkor 
hát mégis: létrejöttük milyen közös 
feltételeken alapszik? 

A szocialista filmművészet hosz-
szú éveken át, ebbe elsősorban a 
dogmatizmus évei estek bele, csak 
deklarált igazságokkal dolgozhatott. 
Sürgető vagy mérlegelő előretekin-
tésre és jelzésre nem volt mód, a 
filmművész műveivel csak a már 
kidolgozott és meghirdetett határo-
zatokat tudatosíthatta és népsze-
rűsíthette. Nem azt állítom, 
hogy ez a szolgálat nem le-
het helyes és a nép érdekében va-
ló. és főképpen nem eredményez-
het értékes és pozitív társadalmi 
kihatású filmeket, de kétségtelen, 
hogy az alkotói gondolkozást erő-
sen megkötötte. Miért akart volna 
a filmalkotó belelátni a társadalmi 
jelenségek megszületésének, ellent-
mondásainak és összeütközéseinek 
rejtett folyamataiba, amikor meg-
bízatása nem erre szólt? Minden 



ellentmondást és öszeütközést már 
csak a határozatilag hitelesített 
eredmények és szintézisek felől kö-
zelíthetett meg, tehát lényegében a 
természetes fejlődéssel ellentétes 
mozgást reprodukált, bár egyálta-
lán nem bizonyos, hogy valóságos 
mozgást, hiszen művészi ábrázoló 
munkájában nem az önálló tapasz-
talati anyag és gondolkodás, nem a 
felkutatott tényismeret és nem is 
feltétlenül a személyes és átélt 
meggyőződés volt a mérvadó, ha-
nem a kirótt vagy vállalt feladat 
hibátlan megértése. 

Igaz, a filmművészi munka lénye-
géhez tartozik, hogy az alkotó alá 

.tudja rendelni önmagát tulajdon áb-
rázoló módszerének, hiszen a film — 
egészen kivételes esetektől eltekint-
ve — nem személyes megszólalás, 
hanem, minden esetleges szubjek-
tív átéltsége ellenére is, egy ob-
jektíven leképzett világ. Az viszont 
már sorsdöntőén határozza meg a 
filmművész alkotó elhelyezkedését 
ebben az objektív látszatú képben, 
hogy vajon a platóni „ideák vilá-
gát" keresi-e, vagyis kőbe vésett, 
mozdulatlan igazságokat „játszat-e 
vissza" elevenné, vagy magának az 
igazságra törekvő életnek megy-e 
elébe? 

A mi bevégzett múltidejű, mégis 
a jövőt ébresztgető filmjeinknek is 
megvan a remekmívű klasszikusa, a 
„Talpalatnyi föld" (és követi még 
egy-két társa), de az ötvenes évek 
első felének pregnánsan politikus 
filmjei már nem voltak egyebek az 
időszakos brosúrák képlenyomatai-
nál. Gondolom, kár az e típusú fil-
mekre — számuk nem nagy, de ha-
tásuk dermesztő volt — sok szót 
vesztegetni, sőt továbbmenően arról 
elmélkedni, hogy miként olvadt meg 
1953 táján ez a dogmatikus merev-
ség, s vált fokról fokra egy való-
ságarcúbb magyar filmművészetté. 
Hogy a szovjet filmművészetben 
milyen menetekben játszódott le a 
kötöttségekből oldódó valóságkuta-
tó tendencia, arról sem szükséges 
most tételes beszámolót adni. A 
kontraszt felállítására azért volt 
szükségem, hogy a vitatkozó film el-
vi mibenlétét — a szocialista film 
történetének egy korábbi szakaszá-
ban létezett — ellentétéből fejtsem 

ki, mert feltételezésem szerint ez 
így a legszemléletesebb. 

A vitatkozó film is elsődlegesen 
politizáló műfaj, s a szocialista esz-
méket tekinti alapvető tárgyának. 
Csakhogy a választott eszméket a 
maguk természetes, dialektikus 
módjuk, létformájuk szerint hagy-
ja érvényesülni. Ez nem egyértel-
mű a sponteanitással. A művész 
alakítólag él benne az eszmék vi-
harában, de nem parancsnoki, 
akarnoki, voluntarista, hanem — 
mondjuk talán így — analitikus 
laboratóriumi eszközökkel. Az esz-
mék dinamizmusa az emberi tö-
rekvések és cselekvések energia-
táplálója, s azokban ölt testet, 
ugyanakkor minden emberi tettnek 
és indulatnak könnyen megtalál-
ható az eszmei fedezete és mozga-
tórugója. Ebből fakadóan az eszmék 
erőteljesen erkölcsi természetűek 
és megnyilatkozásúak. 

Tudvalevő, hogy mire vállalko-
zott a Falak. A film egyik főhőse 
igazának szilárd hitében és tudatá-
ban szembehelyezkedik főnökével, 
aki ebből presztízskérdést csinál; 
konok megszállottsága a pozíciójába 
kerülhet. A lelkiismereti tortúra 
egy másik dimenzióban is folyik: a 
békétlen ember ügyében egyik kol-
légájának és barátjának kiállása 
perdöntő lehet, de az a legkritiku-
sabb napokban Párizsban reked, s 
az ottani ráhatások közt tépelődik 
és vitázik a maga helyzetéről, mint 
majdani döntésének kiindulópont-
járól. Ebbe a konfliktuskörbe kap-
csolja be a film író—rendezője, Ko-
vács András a többi kollégát, ba-
rátot, feleségeket, szeretőt. A be-
csület és az érdek, a világos önálló 
vélemény és az obskurus konformiz-
mus, a makacs önzés és a semmivel 
sem engedékenyebb elvi konokság 
csatamezeje ez a film. A tisztessé-
ges előrehaladás útjában falak me-
redeznek, melyeket mi magunk 
építgetünk gyáva félelmeink téglái-
ból, majd szorongva azon töpren-
günk, merjük-e a fejünket belever-
ni. Falakkal rakjuk körül magun-
kat, és nemcsak beléjük ütközünk, 
de túlnézni sem nagyon merünk 
rajtuk. 

Ahogyan Kovács András maga 
vallotta meg, saját nemzedékének, 
a negyven éven túliaknak, vagyis 



a szocialista építés gerinchadának 
vívódó számvetése ez. Valójában — 
nézzünk hát szembe vele — mit is 
építünk? Kétségtelenül a szocia-
lizmust, de egyszersmind a falakat 
is, mellyel szocialista gondolkozá-
sunk és aktivitásunk szabadabb és 
sugárzóbb terjedését szükségtelenül 
körülbástyázzák. Nem retorikus, 
hanem vitázó hevülettel szól erről 
Kovács filmje, vitamódszere pedig 
a jelenkor dialektikájának élő és 
küzdő lüktetését érzékelteti. Apró 
drámák láncolatából alakítja ki az 
egész film drámai jellegét. Nem 
egysíkon mozgó, hanem nagyon is 
összetett drámát nyerünk így, mely-
nek személyes és társadalmi vonat-
kozásai szétválaszthatatlanok. Re-
mek pszichológiai apparátussal 
dolgozik vitaművén Kovács András, 
a jól megírt szavaknak mindvégig 
megvan a jól eljátszott lélektani, 
jellemtani alapja és mélysége. S 
ami leginkább újszerű, mindezen 
elemek sodrásából korszerű filozó-
fiai dráma emelkedik ki. A néző 
közvetlen „forró dróton" kapja a 
film alkotójától filozófiájának iz-
gató, irritáló közléseit. Ezt a gon-
dolati ütőképességet tartom a vi-
tázó filmek jellegzetességei közül, 
egészen más filmi formák között 
is, a legkövetendőbbnek. S ez az, 
amihez a mozi nézőközönségének 
még hozzá kell szoknia. 

A magyar filmművészet utóbbi 
tíz esztendejében megtalálható a 
törekvés, hogy a mozit közéleti, 
de nem szónoki, hanem drámai vi-
tafórummá tegyék. Ebbe a sorba 
legpregnánsabban Galambos La-
jos—Makk Károly Megszállottak 
című filmje tartozik; maga Kovács 
András a Nehéz emberekkel lépett 
bele vitázó és ítélkező alkotói kor-
szakába, s a dokumentarista eleme-
ket, egy átfogóbb művészi szintre 
emelve, onnan hozta magával a Fa-
lak objektív „látomásvilágába". Vol-
taképp már a Hideg napok is Kovács 
felelős polemizáló készségét tanú-
sította — a történelmi és nemzeti 
önismeret dogmáival és rossz illú-
zióival. 

A Kortársaink egyik legfőbb ro-
konvonása a Falakkal az, hogy an-
nak hőse szintén félretólva szemé-
lyes szempontjait, éles ellentétbeke-
rül feletteseivel és korábbi vélemé-

nyét elvszerűen és helyes indokok-
kal megváltoztatva, azokat is fe-
lelősségteljes döntésre kényszeríti. 
Gabrilovics forgatókönyvíró és 
Rajzman rendező is, a dramatikus 
cselekmény elemei ellenében, az in-
tellektus, az erkölcs, a magatartás 
drámáját domborítja ki, és mintegy 
önmagukkal is vitázva vezetik vé-
gig hősüket egy feszült határálla-
pot lelki és gondolati Scyllái és 
Charybdisei közt; az alkotók ön-
magukba pillantásának is tükre így 
a film. Mind a Falak, mind a Kor-
társaink a dokumentarista kitekin-
tés és a híven rögzített önvallomás 
őszinte szintézise. 

A két film megvalósítására nyil-
vánvalóan hatottak a modern szín-
padi irodalom idesorolható doku-
mentumdrámái (Oppenheimer ügy, 
A helytartó, A vizsgálat stb.) bár 
azok jegyzőkönyvszerűbb hűséggel 
szólaltattak meg valóságos ténye-
ket, de pódiumuk és szószékük még-
is költőd és drámai áttételt adott az 
olykor hátborzongató realitású sza-
vaknak is. Kovács és Rajzman ér-
zékenyen formálta át a maga alko-
tói képére a két film perbeszédsze-
rű tényanyagát. Filmjeik bátrak és 
beavatkozók, de nem azért, mert a 
bírálattal magasabb szintig, a mi-
niszterekig merészkedtek, hanem 
azért, mert bírálatuk a társadalom 
szélesebb közegeibe árad szét. 

Mind a két film csak halványan 
utal fő konfliktusaik megoldására, 
az ügyek befejezésére. Az alkotók 
nem érzik dolguknak a végső szó 
kimondását, s a nézők nagyrészét ez 
— egyelőre — kielégítetlenül hagy-
ja. De ez a metódus nem az alkotók 
felelős állásfoglalásának elhárítását 
jelenti, hanem céltudatos igyekeze-
tüket és kimondatlan felszólításukat 
arra, hogy az egyének és a társada-
lom különböző fórumai vegyék át 
tőlük, esetleg további viták folya-
matában, a gondolatsor, a következ-
tetés és a cselekvésekre való elha-
tározás folytatásának munkáját és 
feladatát. 

És ez az, ami a vitatkozó filmek 
melletti legteljesebb odaállást indo-
kolja: nem készen formulázott, elő-
re megfogalmazott tételeket szolgál 
és dramatizál meg, hanem esetleg 
a leendő határozatok fogalmazásá-
ban segít. SAS GYÖRGY 



„Le a történelmi események ér-
zéketlen rekonstruálásával!. . . Le 
minden frázissal, amely szerint 
minden olasz ember egyforma tész-
tából van gyúrva, mind ugyanazon 
nemes érzelmektől hevül, és egy-
formán tudatában van az élet prob-
lémáinak!" — szólt egykor (1943-
ban) a Neorealista Kiáltvány. A 
hét Cervi fivér rendezője, Gianni 
Puccini, mintha ennek szellemét 
akarná követni filmjében. Erre mu-
tat az is, hogy a forgatókönyv mun-
kájában részt vett Cezare Zavatti-
ni is, és az operatőr, Mario Montuo-
ri fényképezte egykor a Biciklitol-
vajok- at, s Nápoly aranyá-1. A ren-
dező, Gianni Puccini neve eléggé 
ismeretlen a magyar közönség előtt, 
viszonylag kevés filmet rendezett, 
főleg filmíróként dolgozott együtt a 
neorealistákkal, de Santisszal, ő ír-
ta a forgatókönyvét Visconti Meg-
szállottság című filmjének is. 

Ezek a tényezők jórészt meg is 
határozzák a film jelegét: ember-
központúsága, helyesebben „kis-
ember"-központúsága, a valóság 
mindennapiságának lírai ábrázolása 

a fenti filmekkel rokonítják. A hét 
Cervi fivér és a köréjük gyűlt né-
hány többi fiatal életének azt az 
időszakát tárja elénk a film, ami-
kor ezek egyszerű parasztfiúkból 
partizánokká válnak, s végül életü-
ket is feláldozzák a németek elleni 
harcban: börtönbe kerülnek, s ki-
végzik őket. Harcuk magányos és 
elszigetelt, nem sikerült kapcsola-
tot teremteniök a környék paraszt-
ságával. Aldo, aki kommunista, 
vagy legalábbis közel áll a kom-
munista tanokhoz (szerelmének 
Gorkij Anya című regényét olvas-
sa és magyarázza), nem tud egyet-
érteni a párt óvatoskodó politikájá-
val, tenni, cselekedni akar. Akció-
ja végül is kudarcba fullad. 

„Nem valami sok, de mégis van 
értelme" — mondja Aldo Luciának, 
egy színésznőnek, aki a színpadot 
használja fel a németek elleni lází-
tásra. Ezt sugallja az egész film. 
Van értelme, mert — folytathat-
nánk a gondolatot — ezt is embe-
rek csinálták, ebben a „kevésben" 
is megmutatkozott valami az „em-
beriből". A testvérek különböző 

|4 hét Cervi fivér 



módon reagálnak Aldo javaslatára. 
Természetes félelem, a család fél-
tése tar t ja vissza őket eleinte, hogy 
csatlakozzanak az ellenállási moz-
galomhoz, de végül is mind egysége-
sen állnak Aldo mellé. Tulajdon-
képpen a fiúk magatartása a hite-
lesebb. Aldo a házasság intézmé-
nye ellen lázadó, szabadszerelmet 
követelő forradalmár figurája több-
nyire sémaszerű marad, a közte és 
Lucia között folyó dialógus is erő-
sen brossúra-jellegű. Gondolok itt 
olyan jelenetekre, amikor Aldo azt 
meséli el Luciának, hogyan ismer-
kedett meg a szocialista eszmékkel 
a börtönben egy fogolytársa segítsé-
gével. „Nekem a börtön volt az 
egyetem" — mondja Aldo, s e kije-
lentésnek nem kevés Gorkij-után-
érzés jellege van. 

Sajátos módon Gorkij hatása más 
vonatkozásban is érződik a filmben, 
nevezetesen az anya alakjában, 
mely nem más, mint a gorkiji anya-
figura leegyszerűsített változata, 
aki, hogy fiait még tökéletesebben 
megérthesse, eszméiket is átveszi. 
Fiai távollétében vállalva a halál-
büntetés veszélyét, katonaszökevé-
nyeket rejteget házában. 

A film mégsem tud elmélyülni a 
Cervi család életében, hétköznapjai 
ban, annak csak többé-kevésbé 

szép, vagy hatásos, színes illusztrá-
ciójáig jut. A nehéz paraszti mun-
ka és a ünnepnapok örömeinek lí-
rai ábrázolása a színek és a zene 
segítségével válik teljesebbé. A kü-
lönböző hangulatú jelenetek első-
sorban a megfelelő színtónusú ké-
pek kontrasztjaként hatnak. A szín 
önmagában is funkcionál, kifejezé-
si eszközként szerepel. Példának 
hozhatnánk a börtönbeli képsorok 
egységes vöröses-barnás tónusát, 
vagy a Cervi család költözködését 
ábrázoló jeleneteket, ahol a színek 
párás impresszionisztikus jellegű 
festménnyé varázsolják a képet, a 
bizonytalanság érzését keltve — 
szemben az előbbi jelenet körülhatá-
rolhatóságával. 

Gianni Puccini bizonyos mérték-
ben ragaszkodott a neorealista ha-
gyományokhoz, de e hagyományok 
valódi erejét, a történelem és a 
„kisember" öszeütközését, drámá-
ját igazán feltámasztania nem sike-
rült filmjében. Hiteles képeket ka-
punk az olasz fasizmus éveiről, a 
paraszti sorsról, s az ellenállási 
mozgalom mélyen emberi relációk-
ban kifejeződik a Cervi fivérek sor-
sában. Nem is kevés, de nem elég a 
hagyományok folytatásához. 

SZÉKELY GABRIELLA 



V Á R N A I FESZTIVÁL-1968 
Idén hetedszer rendezték meg 

Várnában a bolgár filmek fesztivál-
ját. A „bolgár filmcsoda", amelyet 
néhány évvel ezelőtt a hazai és a 
külföldi kritikusok egyöntetűen 
megjósoltak, nem érkezett el. Az 
olyan alkotások, mint A kis szige-
ten, a Baracktolvaj, vagy a Kitérő 
— továbbra is csupán precedensek 
maradtak. Ha mégis lemérhető bi-
zonyos fejlődés, az egy-két alkotó-
egyéniség olykor váratlan sikeré-
nek köszönhető. Erre mutat az is, 
hogy az idén harmadszor, szinte 
már hagyományként, ismét elsőfil-
mes alkotóművész aratott sikert: 
Metodi Andonov, aki az ismert bol-
gár író, Bogomil Rajnov forgató-
könyvéből készült A fehér szoba 
című filmjével nyerte el a várnai 
fesztivál nagydíját. Andonov neve 
eddig sem volt ismeretlen, a jelen-
leg legnagyobb figyelmet keltő 
Szatirikus Színház tehetséges ren-
dezője. 

Közbevetőleg a fesztiválnak még 
egy szembeszökő (sajátosságáról 
kell beszélnünk: hiányoztak a bol-
gár filmművészet elismert rende--
zői. Néhány éves válsága után egye-

dül Rangéi Valcsanov jelentkezett 
ú j filmmel. Műve, amelyet műfaj i-
lag talán film-vallomásnak nevez-
hetnénk, sajnos túlságosan is szub-
jektív, önkényes és rendszertelen 
ahhoz, hogy sajátos, asszociációs 
gondolatsorát az ilyenfajta filmek 
megértésére felkészületlen közön-
ség Tigyelemre méltassa. Valcsa-
nov új f i lmje bizonyára ezért ma-
radt ki a díjazott művek sorából. 

Visszatérve Andanov filmje. A 
fehér szoba méltatására, kétségte-
len, hogy nemcsak a fesztiválnak, 
hanem jelenleg a bolgár filmmű-
vészetnek is egyik érdekes filmdrá-
mai kísérlete. A film meséjének 
tulajdonképpeni szövete olyan em-
ber gondolatvilága, akit ágyhoz köt 
a halálos betegség. Ez a belső világ 
a létezés tucatnyi mozzanatát őrzi 
magában, az intim élményektől a 
társadalmi konfliktusig, amelyeket 
a ma embere átél. Ezek a gondola-
tok felidézik a múltat, rendet visz-
nek a káoszba, az eligazodást kere-
sik a jelenben. A jelen hol a hős 
pillanatnyi állapotán átszűrt fantá-
ziabeli valóság, hol a hőstől függet-
len, objektív realitás, amely legyen 

LJudmil Kirkov: Svéd királyok 



Wolfgang Staudte bolgár—nyugatnémet 
koprodukciói filmje: Apró titkok 

bármenyire is áhított, szinte telje-
sen közömbös a hős sorsa iránt. Ez 
az ember tudományos kutató, aki 
túlságosan későn kapja meg az en-
gedélyt arra, hogy munkáját nyil-
vánosságra hozza, bár minden ere-
jét erre a kutatómunkára áldozta. 
Ez a tény azonban csak ürügy a 
film alkotója számára, akit minde-
nekelőtt az invidiuum és a társa-
dalmi struktúrák kölcsönhatása iz-
gat. Az individuum szemszögéből, 
figyelemre méltó érzékenységgel 
vizsgálja a társadalom folyamatait. 
A film alaphangja lírai—melankoli-
kus. Külön hangsúlyt kap benne, 
hogy a megoldás végül is kívülről, a 
hőstől függetlenül érkezik, már 
nem is használhatja ki. A fehér 
szoba emberséges, meleg érzelmű 
film, ú j hangon beszél egy már sok-
szor feldolgozott témáról. 

A legjobb rendezés díját a zsűri 
megosztva ítélte oda az elsőfilmes 
Georgi Sztojanovnak A Penleve-
eset, és Vaszil Mircsevnek a Tangó 
című filmjéért. A Penleve-eset 
című triptichon második novel-
lája — a zsűri és a kritika külön 

Naum Sopov A Penleve-esct cimű film 
főszerepében. Rendező: Georgi Sztojanov 

kiemelte — a művészi megvalósítás 
szerint talán a fesztivál legjelentő-
sebb filmalkotása. A novella a cári 
hadsereg közkatonájának és tiszt-
jének viszonyát vizsgálja, egyaránt 
komikus és tragikus szemlélettel. 

9 7 Wf 



Jakim Jakimov: A tárgyalás 

Ebben a kettős vonzásban aztán fo-
kozatosan kirajzolódik a cári-kato-
nai világ abszurditása. A milita-
rista szellem oly mértékben fetisi-
zálja mindazt, ami kapcsolatban 
van vele, hogy ebben a helyzetben 
már nemcsak a tiszteknek kell meg-
adni kötelezően a tiszteletet, ha-
nem mindannak, ami a tulajdonuk, 
történetünkben tehát egy különle-
gesen tisztelt — kakasnak i s . . . Ge-
orgi Sztojanov érdeme kettős. Egy-
részt: képes volt megragadni és be-
leszőni egy meghatározott figurába 

számos jellegzetes nemzeti vonást, 
másrészt: először neki sikerült 
életre keltenie egy katona alakjá-
ban a bolgár Svejket. 

A Georgi Karaszlanov azonos cí-
mű novellájából készült Tangó, a 
részben sikeres rendezői elgondolás 
ellenére sem tudta adekvát formá-
ban megjeleníteni az irodalmi alap-
anyagot. Három cselekményszál bo-
nyolódik a filmben: a halálraítélt 
falusi öszeesküvők csoportja, amely 
az ítélet végrehajtására várakozik, 
családtagjaik reménykedése a meg-

Ljudmli Kirkov: Svéd királyok 



kegyelmezésben, s az ügyész és egy 
fanatikus asszony közötti flört, 
amely végzetesen játszik közre a 
foglyok kivégzésében. Mindezt a 
rendező a szokásos ellenpontozással 
dolgozza fel, s ez jórészt sablonossá 
is teszi a filmet. A legsikerültebb 
rész a börtönjelenet. Ebben a ren-
dező erőteljes képekkel ábrázolja a 
foglyokat megbénító halálfélelmet. 

Méltatlanul rekedt kívül a zsűri 
figyelmén Ljudmil Kirkov lirai, 
s kicsit keserű hangvételű 
filmje, egy hatalmas fém-
kombinát munkásairól szóló 
Svéd királyok. A szituációk ko-
mikus felhangja, a történet látszó-
lagos könnyedsége mögött Ljudmil 
Kirkov nagy invencióval fogalmaz-
za meg az izgató problémát: a társa-
dalom egy bizonyos szakaszában je-
lentkező aránytalanságot az anyagi 
gazdagság és a szellemi értékek kö-
zött. Szpasz, a film hőse, eljut egy 
modern Fekete tengeri üdülőhely-
re, s képtelen beleilleszkedni a szo-
katlan környezetbe, noha nehéz 
munkával megkeresett pénzéért va-
lamennyi ajtó megnyílik előtte. 
Szüntelenül keresi, de végül is kép-
telen rátalálni arra az életre, amely 
olyan erősen vonzza. Eddigi életé-
ben Szpasz egy valamit tanult csak 
meg: jól dolgozni. Azt hitte, ez s az 
érte kapott pénz — minden. A főhős 
idő előtt otthagyja a tengerparti 
üdülőhelyet, majd patetikus hangon 
valóságos történetekként meséli el 
társainak a csábos találkozásokat és 
kalandokat, pedig azok csupán kép-

Jelenet A Penleve 

Eduárd Zahariev: Veleka égboltja 

zeletében születtek meg, és soha sem 
tudta őket realizálni. A film nem 
egyszerűen és csupán ítélet egy 
életforma felett, hanem beismerése, 
a főhős Szpasz korlátoltságának is. 

Meg kell még említenünk a fesz-
tivál két másik filmjét, Zahari 
Zsdanov Sibil című munkáját, 
amely az egyik legszebb és legpoe-
tikusabb bolgár legendát próbálta 
életre kelteni; a másik, A tárgyalás 
Jakim Jakimov filmje, a fiatal 
nemzedék néhány problémájára ke-
res választ, sajnos, kissé erőtlenül. 

1VALJO ZNEPOLSZKI 

•eset című filmből Jelenet A Penleve-eset eímfi filmből 



Catherine Deneuve Amerikában játsssza legközelebbi 
filmjét. A Francoise Sagan La C h a m a d e című 
regényéből készült produkció (amelyben partnerei Ro-
ger Van Hool és Michel Piccóli) egyelőre utolsó euró-
pai alakítása volt. 

Julié Christie, aki legutóbb a Darlíng című filmjével 
aratott nagy sikert, az olaszországi Lombardiában fil-
mezik. Itt készül az angol—olasz producer, Joseph 
Janni G r e g o r y t k e r e s v e című filmje, amely-
nél. az angol sztár a főszereplője. Rendező Peter Wood. 
Egy másik képünk még kezdő színésznő korában ábrá-
zolja egyik kis szerepében Julié Christie-t. aki ekkor 
még a Royal Shakespeare Company tagja volt. 

Pier Paolo Pasolini meg-
filmesíti a Medeát. Franco 
Rossellini producer Maria 
Callast szerződtette a cím-
szerepre. A rendező és a 
producer elleni vádat elej-
tette a velencei bíróság, így 
a Teorema ismét vetíthető. 

Egy karambollal kezdődik Helmut Nitzschke NDK-
rendező új filmje, a K ö d ö s é j s z a k a . Baleset 
vagy gyilkosság? — ezt a kérdést veti fel a halálos vé-
gű összeütközés és erre nyomozza kl a választ a film. 
Képünk az egyik főszerepet alakító Hans Peter Minet-
tit ábrázolja a K ö d ö s é j s z a k a egyik jelenetében. 



Julié Huxtablc és Coin-Coln a fősze-
replői az Angliában készülő, sodró len-
dületű, mulatságosnak ígérkező B e 1 s i -
z e k e r é k p á r j a cimü zenés filrako-
médíának. A két főszereplő a film jele-
neteiben. 

Űj filmjét forgatja Bobért Bresson. Cime: E g y 
s z e l í d a s s z o n y . A film scenariuma egy Dosz-
tojevszkij novellából készült. Bresson ismét egy eddi-
gelé ismeretlen nőt, ezúttal a tizenhét esztendős Domi-
nique Sendát avatja filmsztárrá; Bresson űj felfede-
zettje a szelíd asszony. 



Doris Abesser alakítja a Hauptmann Flórian von der 
Mühle cec cimű új DEFA-film főszerepét. 

Lapzártakor értesültünk, 
hogy Jancsó Miklós Csilla-
gosok, katonák című filmje 
nyerte a francia filmkriti-
kusok Moussinac-diját, 
mellyel az év legjobb kül-
földi filmjét jutalmazzák. 
Tavaly Antonioni A nagyí-
tás. előtte Ingmar Bergman 
Persona című alkotása 
nyerte ugyanezt a díjat. 

i Százmillió ' lírát követel 1 egy római bíróság útján a 
Red Film társaság Gian 
Maria Volonté színésztől, 
(aki a most bemutatott 

Hel Cervi fivér egyik fő-
szereplője). Volontet a Red 
Film főszerepre szerződ-
tette; a színész azonban 
nem tett eleget kötelezett-
ségének s azzal mentege-
tődzött, hogy szellemi vál-
ságban van, a filmezés 
„automatát" csinált belőle 
és most jóidéig színpadon 
akar játszani. 

Elsa Martinelli (francia 
lapok szerint a legpárlzsia-
sabb olasz filinszínésznő) 
és partnere Pierre Vaneck 
a M a l d o n n e című, 
Franciaországban most be-
fejezett új filmnek. 

j i t n u d t á a X I é v f 23 _ Filmművészeti folyóirat. Megjelenik minden 
hónap l-én és 15-én. — Főszerkesztő: Hámos György. — Kiadja 

a Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. — Szerkesztőség és kiadóhivatal 
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fizethető a Posta Központi Hírlap-Irodánál (Bp., V., József nádor tér 1.). Előfizetési 
díj: </« évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61 238; közületi 61 066. vagy átutalás a 
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Ü k ö k k é LANY AKARSZ MARADNI? Ezzel a címmel forgat vígjátékot Hubert 
Frank nyugatnémet rendező. A film burleszk-játék az első szerelemről, a régi szere-
lemről, és mindazokról a szerelmekről, amelyek a kettő között vannak. A főszereplő 
a képünkön látható Karin Schubert, partnerei: a népszerű nyugatnémet hősszerelmes 
Alexander Allerson, továbbá a svéd Marle Liljedahl. 




