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GROTESZK KÖZJÁTÉK EGY KÖZÉRT-ÜZLETBEN 
E G Y Ö R Ü L T É J S Z A K A 

Kardos Ferenc kitűnő és rokon-
szenves filmje egy ponton meglepi, 
talán meg is zavarja az átlagos mozi-
nézőt. A lassan nekilóduló történet 
ugyanis kezdetben szokványos „lelep -
lezési szatírának tűnik, majd egy 
ponton túl — amikor a tempó felgyor-
sul — afféle szocialista kriminek. 
Csak lassan válik világossá, hogy a 
helyes megértéshez nélkülözhetetle-
nül szükséges az alapséma megszer-
kesztése a néző agyában. E vonatko-
zási rendszer birtokában tisztázód-
nak csupán a külön-külön bizarr és 
rejtélyes mozzanatok. 

Szerkesszük meg tehát az alapsé-
mát. Záróra előtt néhány perccel két 
kalapos látogató érkezik egy Közért-
üzletbe, akikről kiderül, hogy ellenő-
rök, és akik azonnali leltárt rendel-
nek el. Hatalmuk első és közvetlen 
forrása (amelynek segítségével egy 
éjszakára szinte légmentesen izolál-
ják a személyzetet): a felmutatott 
pecsétes papíros. De Kardos nem ol-
csó antibürokratikus pamfletet ír és 
rendez. Tudja ő jól, hogy annak a 
delejes hatásnak, amelyet a kedélyes-
kedő ellenőrök a rettegő kollektívá-
ra kisugároznak, amellyel az — 
enyhén szólva — energikus üzletve-
zetőt is megbénítják, más, mélyebb 
az eredete, mint a hivatal bélyegzője 
és papírosa. Az ájul t tehetetlenség 
és ellenállóképtelenség igazi oka: a 
társaság közös és kölcsönös, anyagi 
és szexuális bűnrészessége. Igaz, 
hogy az üzletvezető szervezi meg a 
lopásokat, de eleve gondoskodik ar-
ról, hogy mindenki megkapja az ará-
nyos részét koncból és felelősségből. 
Igaz, hogy vannak, akik kényszerű-
ségből mennek bele a fosztogatásba, 
és kétségbeesetten védik tisztességük 
maradékainak szánalmas kis senki 
földjét (mint a pénztárosnő a kasz-
szát, amelyhez nem hagy nyúlni); de 
akadnak olyanok is, akik — a főrabló 
kollektivista lelkiismeretének őszinte 
megbotránkozására — „saját szám-
lára" is dolgoznak. Igaz, hogy a sze-
xuális visszaélések kezdeményezője 
ismét csak a vezető kartás. aki in-

kább elöljárói, mint férfiúi hatalmá-
ra alapoz, de ami történik, az volta-
képpen szégyen vagy akár bűn a 
liszteszsákokon hanyattdöntött nők 
saját erkölcsi zsinórmértéke szerint 
is. Van tehát kollektív ok hallgatni 
és rettegni. Ezt a légkört még fokoz-
za az ellenőrök által szakszerű gyor-
sasággal, a gyanúsított átlagos pszi-
chológiájának jó ismeretében lefoly-
tatott, pergő ritmusú, a baráti hu-
mort és a hivatali szigort hozzáér-
tőén adagoló „kihallgatások" légköre 
is, ami aztán teljes lelki sztriptízt 
eredményez: néhány perc múltán 
nincsen többé titok a kalapos láto-
gatók előtt. De hogy ez se tűnjék 
csodának, a rendező-író néhány mar-
káns képben felvilágosít bennünket: 
az alanyok szoktatva vannak, hason-
modorban szervezi meg a boltvezető 
az „önkéntes" éjszakai bennmara-
dást a leltár időtartamára. 

A kollektív bűnrészesség persze 
még kevés lenne; a szakavatott ki-
hallgatói technika ellenére is kivált-
hatná éppen az ellenkező hatást, a 
néma és makacs ellenszegülést. De 
két hatalmas eszközt vetnek be a 
hozzáértő vendégek: a besúgót, és az 
„oszd meg és uralkodj" ősi, de fia-
talosan hatékony elvét. A besúgót 
könnyen, első blikkre fedezik fel. 
ugyanazzal a könnyedséggel, amely-
lyel a tetszésszerinti boltot kiválaszt-
ják. Kardos nem is fáradozik bonyo-
lult értelmezési apparátusok bevoná-
sával. Sapienti sat: ahol cinkoskodó 
közösségi bún és bűnpártolás van, 
megtalálható ott a besúgó is. Csak 
szem kell a felismeréshez, a két ka-
laposnak pedig sasszeme van. De en-
nél hatalmasabb fegyverrel is ren-
delkeznek. Magabiztos iróniájuk csí-
rájában töri meg a dacoskodó konok-
ságot. meghunyászkodó sompolygás-
sá változtatja a kirobbanó indulat 
komikus balettlépéseit, mint például 
annak az i f jú kiszolgálónak az ese-
tében, aki egy falurossza sötét maga-
biztonságával hajtogatja, hogy meg-
ver ő két embert is. és őszinte meg-
lepetésére ezt a választ kapja az 



egyik látogatótól: „Nagyon jó! Erre 
még szükség lehet". 

Honnan az irónikus fölény? Sem-
miképp sem az író-rendező nyegle 
stiláris hajlamaiból, aki dialógusai-
ban még akkor is mélyebb értelem-
ben szellemes, amikor a Közért ar-
got-ját beszéli. A gunyoros telitalá-
latok a két ellenőr „filozófiájából" 
erednek: ők tudják azt, amit a töb-
biek csak tesznek. Eleve abból a fel-
tételezésből indulnak ki, hogy min-
denki önös érdekei szerint rendezi a 
közhöz fűződő viszonyát, még nép-
szerűbben: a „szemesnek áll a viliág" 
mottója jegyében. így aztán könnyen 
tapintanak rá az önző motívumola'a, 
felfedik őket, majd gondosan mérle-
gelt taktikával játsszák ki az egyik 
embert a másik ellen, hogy az ösz-
szességet paralizálják. Enélkül a 
legmagasabb hatalom nélkül a teste-
sebbik látogató kezében fel-feltűnő 
revolver csak dekoráció lenne, a ha-
talom jelvénye, nem pedig eszköze. 
Ennek a szellemi hatalomnak a bir-
tokában viszont könnyedén verik le 
a csőcselékszerű lázadást, amikor az 
az éppoly ostoba, mint amilyen 
korrupt vezető bujtogatására kirob-
ban, noha a másik oldalon van a 
fegyver. 

Csak egy emberrel nem birkóznak 

huzamosabb ideig: az üzletvezető 
feleségével, aki maga is éppolyan ta-
pasztalt, hasonlóképp elméleti meg-
alapozású pókerjátékos, mint ők, te-
hát szimatra felismeri a blöfföt: az 
ellenőr mögött a betörőt. Közbelépé-
se nyomán egy darabig úgy tűnik, 
hogy helyreáll a törvényes rend. 
Azonban — egy rendkívül hosszú és 
mégis komikusan feszült intermezzo-
ban, amelyben a hol töltött, hol töl-
tetlen pisztoly mindig újra felmerül 
és mindig más kezekben — győz az 
alapvető fegyver az emberek meg-
zsarolása önös érdekeik, elsősorban 
a félelem alapján. A kalaposok ma-
guk mellé állítják az egyenetlenség-
től szétzilált és megbénított személy-
zetet, és miután megkapták a részü-
ket pénzből és nőkből, eltávoznak. 
Másnap — a hivatalos formaságok 
után — az üzletmenet zavartalanul 
folytatódik, csak a leginkább bruta-
lizált kiszolgálólány veszti el önural-
mát egy semmiségen és menekül el 
pánikszerűen. 

Az alapséma teljessé tétele ked-
véért még egyet kell megjegyez-
nünk: Kardos nem „vezetők" és „ve-
zetettek" ellentétét írta meg, nagyon 
kevés illúzió él benne a „lenn" vilá-
gával kapcsolatban is. Megveszte-
gethetetlenül mutatja be, hogy a 

Szirtes Adám és Töröc sik Mari 



Mmíáros László és Garas Oezsü 

bolti lányok egymás közti viszonyá-
ban. a legcsekélyebb szívességeknél 
is a „valamit valamiért" szempontja 
uralkodik, hogy „az alapfokú de-
mokrácia" csak szorult helyzetekben 
funkcionál, de akkor aztán komikus 
szertartásosággal, hogy a nagyszájú 
eromutogatás a meghunyászkodás 
szálláscsinálója. A képlet tehát meg-
lehetősen egynemű. 

Groteszknek neveztük ezt a kü-
lönös vígjátékot, amiből azonban 
nem következik, hogy besorolható 
lenne a ma annyira terjedő, sokszor 
importanyagokból előállított hazai 
abszurd művészetbe. Hogy a hossza-
dalmasabb fejtegetéseket elkerülhes-
sük, a különbségtevés szempontjai-
ról a következőket mondanánk. Elő-
ször: már a gondosan mérlegelt, na-
gyon szerényen és mégis éleselmé-
jűen kiválasztott környezet (közön-
séges kereskedés, mint a groteszk 
történet kerete) is mutatja, hogy 
Kardos szándékaitól tökéletesen tá-
vol áll az abszurd elvi időtlensége, 
annak a történelmet megvető, vagy 
azt áltörténelmi kosztümmel helyet-
tesítő elvont modellje. Ezt a tényt 

még külön nyomatékosítja Kende 
Jánosnak, az operatőrnek megszo-
kott, magas színvonalú művészete. 
Kende, aki egyebek között a Hold-
udvarban bizonyította, mennyi te-
ret, mozgalmasságot és karakterisz-
tikumot tud látni és életre kelteni 
egy szokványos szoba négy fala kö-
zött, most is remekel. Cselszövények. 
ellenállások, visszavonulások, kudar-
cok egész kis emberi labirintusát sű-
ríti bele az irodába, az üzlethelyi-
ségbe meg néhány raktárba, régi jó 
festők módján, akiknek elég volt egy 
irkalap, hogy rajta felkeltsék a vi-
lág illúzióját. Ez a valóságközeli be-
állítottság nem jelent azonban le-
fordítható kulcstörténetet sem 
olyan pontos megfelelést a hétköz-
napinak, amellyel a hihetőség natu-
ralista szempontjait lehetne szembe-
szegezni. Különösen előtűnik ez az 
utóbbi körülmény a .,fegyverjáté-
koknál". Ha a krimi naturalizmusát 
vesszük a megítélés alapjául, csupa 
értelmetlen valószínűség pereg előt-
tünk, hisz a fegyver bármikor gaz-
dát cserélhetne De itt a struktúra 
szempontjai uralkodnak, a maguk 



saját logikájával. Eszerint a fegyver 
csak annál lehet, vagyis csupán az 
kerülhet az erő pozíciójába, aki a 
lelkeket már megdolgozta. 

Másodszor: éppen a fegyverjáték 
most emiitett külön logikája tanú-
sítja, hogy Kardos nem „az emberi 
természet" örök modelljét célozta 
meg filmjével. Az a történet, amely-
ben „a fegyverek jelentéktelen sze-
repet játszanak", mint az egyik ka-
lapos irónikusan megjegyzi, volta-
képpen a politikai elmélet által dur-
va manipulációnak elkeresztelt 
szerkezet általánosított ábrázolása, 
jellegzetes függési viszonyaival, ame-
lyeknek mindegyikét olyan gondos 
és humoros körülírással dolgozza ki 
a tehetséges író-rendező. Végül: a 
film művészi beállítottsága az ab-
szurd mindkét jellegzetes típusától 
eltér. Az egyik típus az elveszett 
értelmet siratja, mert hallgatólago-
san feltételezi, hogy a történelemnek 
valamely fölötte lebegő ész receptjei 
szerint kellene előrehaladnia; a má-
sik fölényes lenézéssel mutatja ki a 
„világértelem" hiányát. Kardos 
szemléletétől mind a nemesen la-
mentáló, többnyire azonban csak 
sápatagon panaszkodó gyász, mind 
az arrogáns fölény távol áll. Nem 
tételez fel egy titkosan ható értel-
met, de racionálisan elemez, fel tárja 
azokat az okokat, amelyek egy adott 
közegben emberi eltorzulásokhoz 
vezetnek, és így akar hozzájárulni — 
a maga művészi eszközeivel — az 
éri elmes élet létrejöttéhez. 

Tisztán rendezői szempontból ér-
dekes sajátosság jellemzi Kardos te-
hetségét. Vannak, akik saját látás-
módjuk és koncepciójuk szemszögé-
ből gyúrják át — méghozzá minde-
nestől — színészeiket, a mozgás, a 
gesztusok, a hanglejtés egészen ú j 
nyelvét kényszerítik rájuk. Mások 
teljesen ráhagyatkoznak sokszorosan 

• kipróbált művészegyéniségek vonz-
erejére. Kardos szintézist keres. Az 
ismert repertoárból kutatja fel a 
feladathoz illő egyéniségeket, azokat, 
akik hasonló megoldásoknál már bi-
zonyították rátermettségüket, de az-
tán — nyilván alapos munkával — 
mintegy kizökkenti őket megszokott-
ságaikból. így ismert színészeket lá-
tunk, nem ismert sémákat Ennek a 
megoldásnak nagy példája a három 
férfi főszereplő, különösképp Kállai 

Ferenc. Nála már Noszty Feri alakí-
tása óta előre sejthettük ezt a kedé-
lyesen embertelen, öblös nevetést de 
csak sejthettük. A szatirikus és gro-
teszk megoldásokban sok diadalt ki-
vívott, kiváló színész manipulátori 
minőségében dimenziókat gazdago-
dott: mint minden nagy vígjátéki 
hős, ő is félelmetes. Hasonlóképp 
eleve léteztek — más sikerekben, 
más szerepekben — Mensáros László 
és Szirtes Adám mostani kitűnő 
teljesítményének körvonalai is. De 
Mensáros ritkán ült ilyen magabiz-
tosan a nyeregben, Szirtes is aligha 
volt még a visszafogott indulatok 
mögött ilyen könyörtelenül emberte-
len, mint ez alkalommal. 

A gondosan mérlegelt, gondosan 
kialakított játékstílusnak egy hiá-
nyosságát említenénk. Bármennyire 
tapad is a történet egy közvetlen 
életfelszínhez, az „őrült éjszaka" 
mégis csak groteszk légkörben bo-
nyolódik, ami megkövetelte volna 
a hagyományos stiláris eszközök 
fokozását és variálását. Nem egy 
másik filmről beszélünk, mely más 
stílusban születne: Kardos saját 
Kezdeményezéseiről, melyeknek vé-
gigvitelében bátortalan volt. így az 
a hosszan elnyúló képsor, amelyben 
Szirtes szinte szemünk láttára 
emészti meg a terhelő iratokat, az 
a két Cipollai jelenet, melyek során a 
látogatók az egyik segédet „udvarias 
eladási bemutatóra" ösztökélik, a 
másikat (a besúgót) erotikus mágiá-
val akarják a feleségre ráuszítani — 
mind a groteszk stílus kezdemé-
nyeit jelentik. De csupán nekifutá-
sokat látunk, amelyek soha nem 
bontakoznak egységes, újszerű játék-
felfogássá. Ez az átalakítás nem 
azért volna kívánatos, hogy Kardos 
lépést tartson a divattal. Egyszerűen 
arról van szó. hogy léteznek bizo-
nyos emberi torzulások (és ilyenek-
ről szól a történet), melyek torz, „el-
hajlított" gesztusokban fejezhetők ki 
a legméltóbban. Reméljük, a követ-
kező kísérlet stilárisan is továbblép 
majd. Ebben annál inkább kell biza-
kodnunk, mert Kardos Ferenc a teo-
retikus szellemű, mégis commedia 
dell'arte módjára közérthető és mu-
lattató vígjáték egészen eredeti tí-
pusát teremtette egy őrült éjszaka 
bon v oda 1 ma i ba n. 
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KÍVÜLRŐL NÉZVE FILMJEINKRE 

Amikor elindultunk, voltaképpen 
nem sok fogalmunk volt arról, hogy 
hova megyünk és minek. Itthon a 
Hungarofilmnél, meg a főosztályon 
olyasmiket mondtak, hogy ez egy 
„nagyon fontos rendezvény", meg, 
hogy ez egy baloldali társaság, Mino 
Argentieri, a Rinascitá <az olasz 
kommunista párt elméleti organuma) 
és Ugo Casiraghi, az Unitá filmkriti-
kusa szervezik, ez pedig önmagában 
is garanc ia . . . De hogy hol is van 
ez a Poretta Terme, ahová menni 
fogunk, meg hogy kik a vendéglá-
tóink és tulajdonképpen mit is vár-
nak tőlünk, erről azoknak is csak 

ködös fogalmaik voltak, akik felkér-
tek erre az útra . . . Annyit tudtunk 
csak, hogy valahol Olaszországban 
egy héten át magyar filmeket vetí-
tenek, és ehhez több magyar rende-
zőt és egy kritikust is meghívtak. 
Aztán egy kiegészítő kérelem járult 
ehhez az Olasz—Magyar társaság 
részéről, hogy ha már úgyis Itáliá-
ban vagyunk, maradnánk néhány na-
pot még az ő vendégeikként, hogy 
Rómában és néhány vidéki városban 
részt vegyünk vitákon, ankétokon, 
bemutatókon. így alakult ki aztán a 
végleges programunk: egy hét Po-
retta Termében, onnan Kovács And-

A Poretta Terme-i magyar filmnapokra megjelent kiadvány címlapja 



rás és Bacsó Péter visszamennek Ró-
mába, jómagam Simó Sándorral és 
Sándor Pállal Milánóba utazunk, 
ahol a milánói cinematéka — Olasz-
ország legnagyobb ilyen irányú in-
tézménye — rendezésében magyar 
filmnapokat rendeznek, mely előtt 
nekem kell a magyar filmről előadást 
tartanom, az első film, Simó Szem-
üveeesek-je bevezetőjeként, majd 
innen immár egyedül Firenzébe ve-
zet az utam, ahol a nagy baloldali 
munkástömegszervezet az ARCI — 
egy jogi személyben az olasz TIT, és 
az olasz öntevékeny színjátszó, kul-
túr- és sportmozgalmak hálózata — 
meghívására ugyancsak egy ankéttal 
egybekötött előadást kell tartanom 
a magyar filmművészet helyzetéről. 
Kovács András Falak-ja előtt. Innen 
vissza Rómába, hogy még idejében 
ott lehessek a Falak római vitáján. 

Az érdeklődés filmjeink iránt va-
lóban megható és minden várakozá-
sunkat felülmúló volt. Ami pedig 
magát a Poretta Terme-i fesztivált. 
— mint ő maguk szívesen nevezik 
— „antifesztivált" illeti — valóban 
nem túloztak hazai informátoraink: 
„nagyon fontos rendezvény", amely 
„A szabad film nemzetközi szemlé-
je" (Mostra Internazionale Cinema 
Liberó) nevet viseli és ötödször ke-
rült megrendezésre. 1960-ban alapí-
tották, elnöke Cesare Zavattini, és az 
alapító bizottságban nem kisebb sze-
mélyiségek foglaltak helyet, mint 
Antonioni, Blasetti, Chiarini, De Sica, 
De Santis, Fellini, Lizzani, Rossellini, 
Visconti, Zavattini, Ungaretti (a 
költő), Pratolini (az író) stb. A fesz-
tivál célja szabad és minden üzleti, 
kultúrpolitikai és diplomáciai meg-
fontolástól mentes — ezért is neve-
zik „antifesztiválnak" — fórumot te-
remteni a valóban értékes és prog-
resszív filmművészet megismertetése 
számára. Eddigi programjában olyan 
témák szerepeltek, mint az angol 
„Free cinema", a „Fiatal svéd film-
művészet", „A kubai dokumentum-
film a forradalomról" a „Fiatal 
jugoszláv film" és most „A fiatal 
magyar filmművészet", amelynek ve-
títéseit —, mintegy a fesztivál má-
sodik programpontjaként a világ 
anti imperialista és forradalmi moz-
galmairól készült riport- és doku-
mentumfilmek vezették be A vetí-

. tések félnégytől éjfélig tartottak 

(Herskó: Párbeszéd, Jancsó: Így jöt-
tem, Csend és kiáltás, Fényes szelek. 
Kovács: Falak, Huszárik: Elégia, 
Bacsó: Nyár a hegyen, Zolnay: Ho-
gyan szaladnak a fák. Próféta voltál 
szivem, Gaál: Keresztelő, Elek Judit: 
Sziget a szárazföldön, Meddig él az 
ember, Szabó: Kegyelet, Kósa: ön-
gyilkosság, Sára: Feldobott kő, Simó: 
Szemüvegesek című filmjei kerültek 
vetítésre — a többi általunk hiányolt 
jelentős magyar alkotásról kiderült, 
hogy már ismert a jelenlevő közön-
ség előtt) s a filmeket a jelenlevő 
rendezőkkel való viták követték. Dél-
előtt p«üg a teoretikus viták zajlot-
tak, három témával — a tiz eszten-
deje meghalt nagy olasz kommunista 
filmteoretikus, Umberto Barbaro 
életművének időszerűsége, az ú j és 
a filmkultúrát feltehetően forradal-
masító találmány, a televízió készü-
lékbe otthon, házilag befűzhető a 
„cine-video casette'' (lapunkban ké-
sőbb erről külön beszámolót köz-
lünk) és a magyar filmművészet je-
lentősége — problematikájával a kö-
zéppontjában. A fesztiválra külön, 
ízléses kiálb'tású könyvecskét jelen-
tetett meg a rendezőség a fiatal ma-
gyar filmművészetről, Ugo Casiraghi 
nagy és átfogó tanulmányával, 
(amelynek külön érdekessége, hogy 
polemizál a magyar filmekkel kap-
csolatos téveszmékkel, félreértelme-
zésekkel, így a Corriera della Sera 
nem rég megjelent s enyhén szólva 
rosszul informált és tendenciózus 
cikksorozatával); Kovács András ön-
interjújával, Fehér Ferenc Jancsóról 
írott cikkével és a bemutatott fil-
mek részletes filmográfiájával. 

Elnézést e szándékoltan száraz és 
tényszerű felsorolásáért, de nem ar-
ról van szó, hogy e sorok írója össze-
tévesztette az újságbeszámolót egy 
hivatalos jelentéssel, hanem szeretné 
elkerülni a „messziről jött ember-
nek" kijáró gyanakvást: a „száraz" 
tények pedig önmagukért beszélnek. 
Jobban érzékeltetik azt a felfokozott 
érdeklődést és várakozást, amely 
filmművészetünket Olaszországban 
és mindenekelőtt az olasz baloldal 
részéről kiséri és fogadja, minden 
szubjektív benyomásnál és megítélés-
nél. Maga az a tény — amely még 
mindig meghat, s amely fölött még 
mindig nem tudok napirendre térni 
—. hogy olasz barátaink az anyagi 



áldozatokat nem kímélve az egész 
olasz filmkritikát összehívták a ma-
gyar film megismertetésére — s az 
legnevesebb képviselőiben jelent meg 
a hatalmas csizma egész földrajzi 
hosszúságát képviselve — önmagá-
ban is felteszi a kérdést számunkra: 
mi adja ezt a jelentőséget filmjeink-
nek Olaszországban? 

A legérdekesebb tanulsággal ter-
mészetesen azok a viták szolgálnak, 
amelyek közvetlen középpontjában 
állt a magyar filmművészet. Nem 
szeretném idealizálni ezeket: a leg-
jobb teoretikusok magvas elemzései, 
és a lelkes filmbarátok okos kérdé-
sei mellett, láthatóan provokatív, 
szélsőséges, „ultrabaloldali" felszóla-
lások, s az általunk régóta túlhala-
dott esztétikai szektáriánizmus és 
dogmatizmus „zsdánovista" kérdés-
feltevései és elvárásai is szerepet 
kaptak bennük. A lényeg azonban 
nem ebben rejlett. A magyar film 
az olasz baloldali közönség számára 
elsősorban, mint a szocializmusról 
való autentikus híradás vált érde-
kessé és izgalmassá: nem arról a szo-
cializmusról, amelyről a klasszikusok 
írtak — erről tapasztalatom szerint 
minden országban úgy vélik, hogy 
ők ismerik a legjobban — hanem a 
megvalósult, vagy megvalósulóban 
levő szocializmusról, amelyet valódi 
hús-vér emberek élnek meg nap mint 
nap, s amely éppen a maga, bár új-
típusú, de mégis olyan ismerős — 
mert emberi — problémáival válik 
átélhetővé, emberközelivé szá-
munkra. 

A hivatásos esztéta, a diák, és a 
munkáshozzászólók, vagy kérdezők 
— ha más-más színvonalon, nyelve-
zeten fogalmazták is meg állás pon-
túkat — de végül is megegyeztek ab-
ban, hogy filmjeink legvonzóbb és 
legszocialistább tulajdonsága az az 
őszinteség, amellyel életünkről, prob-
lémáinkról szólanak, s eszmei fölé-
nye a tőkés országok filmgyártásá-
nak jó részével szemben éppen ab-
ban az elvszerű és következetes tár-
sadalomkritikájában rejlik, amely — 
ebben a megállapításban természete-
sen része van annak is, hogy film-
termésünknek csak szelektált legja-

vát láthatták — nálunk a bemutatott 
filmek tanúsága szerint az egész ma-
gyar filmgyártást áthatja. Olaszor-
szágban, ahol a polgári és a jobb-
oldali sajtó bőségesen gosdoskodik 
arról, hogy eltorzított kép alakuljon 
ki a szocialista országok szellemi és 
kritikai szabadságlehetőségeiről — a 
magyar filmek, mint ezeknek a torzí-
tásoknak konkrét és szinte kézzel-
fogható cálofatai —, valóságos re-
veláció erejével hatnak, és igen nagy 
segítséget jelentenek az olasz baloldal 
és mindenekelőtt a kommunisták 
számára. Aligha véletlen, hogy mind 
Porettában, mind Firenzében, mind 
Rómában a vita menete szükségsze-
rűen vezetett el a párt kultúr- és tu-
dománypolitikai téziseinek az ismer-
tetéséig, amely előbb hitetlenséget 
váltott ki a közönség egyrészében, 
majd általános lelkesedést keltett. 

A másik sajátos adottsága az olasz 
életnek, amely fogékonnyá teszi 
filmjeink befogadására, történelmi 
vonatkozású alkotásaink megérté-
sére és értékelésére, az olasz törté-
nelmi és társadalmi fejlődés rokon 
vonásai: a mind a két nép által át-
élt fasiszta múlt, s a társadalomnak 
és különösen a falunak az a félfeudá-
lis szerkezete, amely nálunk a 
Horthy-korszak esztendeit jellemezte, 
s amely Dél-Olaszországban és Szi-
cíliában ma is élő valóság. S így 
filmjeink általános emberi vonatko-
zásain és tanulságain túlmenően, még 
egy sajátosan olasz érintkezési felü-
lete is van a magyar filmművészet-
nek az olasz nézővel és kultúrával. 

A sajnálkozás, hogy csak ilyen rit-
ka és kivételes alkalmakkor talál-
kozhatnak filmjeinkkel, útunk álta-
lános kísérőjelensége volt. Ha egy 
fecske nem csinál is nyarat — a be-
mutatott tizenhat magyar film, 
amelyet Olaszország minden részéből 
láthattak a kritikusok, talán elegendő 
lesz ahhoz, hogy — ha másként nem, 
áz érdeklődő olasz filmklub mozga-
lom segítségével és hálózatával — 
némi rést üssünk a nagyrészt ameri-
kai kézben levő olasz filmforgalma-
zás monopóliumának ..vasfüggö-
nyén". 

GYERTYÁN ERVIN 



H A • • • 
Ha . . . Mi lenne h a . . . ? A feltéte-

lesmód a művészet egyik legkedvel-
tebb, legalapvetőbb nyelvtani for-
mája. A bűvös „ha" kaput nyit a 
képzelet számára, s a kapun túl a 
fantázia sejtelmes lehetőségei kínál-
ják magukat. Az egész síence fiction 
irodalom és filmművészet lényege 
ebben a rövid szócskában rejlik, de 
épp így a politikai és társadalmi 
fikcióké is. A művészi képzelet va-
riációi széles skálán mozognak, a 
játékos feltételezésektől a komor, 
apokaliptikus jóslatokig. 

Az angol Lindsay Anderson can-
nesi nagydíjas filmje címéül kihívó 
figyelmeztetésként a Ha... szócskát 
választotta, s ez a „ha" éppoly több-
értelmű, mint művének tartalma. 
Anderson alkotása szó szerinti je-
lentését figyelembe véve nem szói 
többről, mint egy fiúkollégium éle-
téről. A film azonban hamarosan 
rádöbbent — bár sohasem fogal-
mazza meg ezt rajtakaphatóan —. 
hogy a klasszikus angol nevelési 
rendszer alapja, a kiváltságos „col-
lege", az a bizonyos college, amelyet 
életrekelt, • valójában kicsinyített 
mása az odakinti világ elrendezésé-
nek. Ez a mikro-modell pontosan 

A három „ 

követi az „eredeti" felépítését, tük-
rözi törvényszerűségeit, s az évszá-. 
zados tapasztalatok alapján megszer-
kesztett nevelési gépezet pontos mű-
szaki tervrajzok alapján készíti elő 
és formálja meghatározóvá a jö-
vendő társadalmi individumok ma-
gatartását, beidegződéseit, művelt-
ségi rendszerét és ízlését. A Kor-
bácsnak nevezett, kivételezett hely-
zetű felsősök cinikus terrorja a ki-
sebbek felett, a szívós és találékony 
hadjárat, amelyet az egyéniség ki-
bontakozása és rendhagyó megnyil-
vánulásai ellen viselnek, a fegyelme-
zés pszichikai és fizikai eszközeit 
is latbavetve, a tanítás struktúrájá-
nak elavultsága és ostobasága, a 
kiürült hagyományok unalma, álta-
lánosabb érvényű, távolabbi hatósu-
garú összefüggésekről beszél. 

Szinte észre sem vesszük a finom 
átmenetet, amikor a fiúnevelő inté-
zet hétköznapjainak elevenen és hi-
telesen ábrázolt életképei átfordul-
nak parabolába, s a képzelet és a 
valóság egymásba olvadó játékaként, 
a kamaszok iskolai elégedetlensége 
az Establishement, a társadalmi fel-
építés elleni felkelésbe torkollik. Az 
erőszakra nevelt fiatalok erőszakkal 

,ö»ireeskflvő" 



A fenyítés 

felelnek. Ha . . . Mi lenne ha . . . ? Mi 
lenne ha, a megaláztatásokért bosz-
szút esküdő diákok az iskola fennál-
lásának ötszázadik évfordulójának 
ünnepségén a valóságban is felgyúj-
tanák az ősi épületet, valóságos gép-
fegyverrel, valóságos gránátokkal le-
kaszabolnák a tisztes, ünneplő kö-
zönséget, igazgatóval, tanárokkal, 
püspökkel, tábornokkal, papákkal, 
virágos kalapos mamákkal egyetem-
ben? A társadalom persze nem adja 
meg magát. Védekezik. Felnyitják a 
fegyverraktárt, s tanárok, katonák, 
jófiúk, a megtámadott hatalom, 
rend és hagyomány védelmére kel-
nek. Egy előkelő anyuka maga is 
géppisztolyt ragad. Az iskola udvara 
abszurd hadszíntérré változik. A rek-
tor — aki nyilvánvalóan ,.az idők 
ú j szellemét" képviseli az engedmé-
nyeket nem ismerő konzervatizmus-
sal szemben — előrerohan és felkia-
bál a lövések irányába, a háztetőre: 
„Fiaim, én megértelek benneteket!" 
De ő is éppúgy golyót kap a homloka 
közepébe, mint aki „nem érti meg 
a fiatalokat". 

Mi ez? Jóslat? Figyelmeztetés? 
„Csak az erőszak és a forradalom a 
tiszta cselekedetek" — jelenti ki a 
film if jú főhőse barátainak, Lenin, 
Mao-Ce-Tung és a szex-bombák 

képeslapokból kivágott és falra ra-
gasztott fényképei alatt, kollégiumi 
szobájukban. A Ha . . . kamasz össze-
esküvőinek szűkszavú ideológiája 
összecseng a nyugati szélsőbaloldali 
ifjúság jelszavaival. Lindsay Ander-
son fi lmje azonban nem egy divatos 
irányzathoz kapcsolódik, melyet a 
felvevőpiac ú j lehetőségeit kitapogató, 
mozgékony filmipar is felfedezett, 
hanem őszintén átélt továbblépés sa-
ját művészi pályáján. Ne felejtsük el, 
Lindsay Anderson egyik ideológusa 
és megalapítója volt az angol Free 
Cinema mozgalomnak, s 1957-ben 
közzétett manifesztumát az irányzat 
általánosan elfogadott programja-
ként tartották számon. 

Egy olyan hatalmas ipari ország-
ban, mint Anglia, ahol a népesség 
legjelentősebb hányadát a munkás-
ság alkotja, a Free Cinema film-
jei előtt szinte nem is jelentek meg 
munkások a filmvásznon. Lindsay 
Anderson (előző filmje a This sporting 
life, nálunk Egy ember ára címmel 
játszották), Karel Reisz, Tony Ri-
chardson nem csak háttérként fedez-
ték fel filmjeikben az iparvidékek 
sivár és nyomasztó tájait, hanem a 
munkások életének, gondolatvilágá-
nak megértésére törekedtek, kemény 
vonásokkal rajzolva meg kiutat nem 



találó vágyaikat, elégedetlenségüket. 
Anderson if jú hőseinek lázadása a 
kollégiumi és az egész társadalmi 
rend ellen, egyenes folytatása annak 
a félig-meddig értelmetlen és irracio-
nális lázadásnak, amellyel az egy-
kori Free Cinema mozgalom film-
hősei a fennálló viszonyok ellen for-
dultak. Tony Richardson A hosszú-
távfutó magányossága című filmjé-
ben Colin Smith látványos gesztus-
sal megtagadja, hogy javítóintézete 
dicsőségére, „nekik" megnyerje az 
iskolák közötti távfutóversenyt. 
Nyilvános demonstrációja megfogal-
mazatlan fenyegetést rejtett magá-
ban, hasonlóan a jelképes erejű kő-
höz, amelyet Karel Reisz filmjének, 
a Szombat este, vasárnap reggel fia-
tal munkás hőse hajított el a törté-
net végén. Tulajdonképpen ez a kő 
változott most kézigránáttá a Ha... 
főszereplőjének kezében. 

Lindsay Anderson filmjének nincs 
olyan egyértelmű osztálytartalma, 
mint a Free Cinema korábbi mü-
veinek, hiszen a kollégiumba nem-
igen kerülnek be az alsóbb néposz-
tályok gyermekei. Mégis, mint min-
den igazán kiváló művészi alkotás-

A lázadás (Christine Noonan és Malcolm 
McDowell) 

nak, Anderson filmjének is többszö-
rös mögöttes rétege van, az elő-
térben zajló konkrét eseményeken 
túl, más jelképes, általánosabb ér-
vényű is. Ezeket persze nagyon óva-
tosan szabad csak megfogalmazni. 
Ha a Ha nem akarna többet, csu-
pán ábrázolni egy fiúkollégium belső 
életét, különös atmoszférájú tenyész-
világát, mely nem csak tudomá-
nyokra, vallásra, katonai engedelmes-
ségre nevel, de melegágya a homo-
szexuális kapcsolatok kialakulásának 
—, Anderson műve akkor is kitűnő 
lenne. Az a felismerés azonban, 
hogy a kollégiumi mikrokozmosz 
pontos vetülete a társadalmi makro-
kozmosznak, távolabbi következteté-
seket enged. Anderson a művészet 
„cseppben a tenger" lehetőségével 
nem csupán az angol nevelési rend-
szerről mondja el véleményét, de a 
mai társadalomról is. Az alsósok 
rabszolgahada, mely szolgálni kény-
szerül a felsősöknek, a kizsákmányolt 
és kiszolgáltatott kicsik és a hatal-
mukkal visszaélő Vigyázók között 
lappangó gyűlölködés az iskolai bel-
világot is elnyomókra és elnyomot-
takra osztja. Az ellenállást vérszer-
ződéssel megpecsételő három barát 
Colin Smith-szel, az essexi javítóin-
tézet i f jú lakójával együtt elmond-
hatná: „ . . . t u d o k valamit, amit az-
előtt nem tudtam: azt, hogy ők meg 
én harcban állunk." Anderson át-
gondoltan és aprólékosan készíti elő 
a film végéig a felismerést: lényege-
sen többről van itt szó, mint generá-
ciós lázadásról. A Ha . . . zárójelene-
tében, a fegyveres összetűzésben, 
mint valami középkori haláltánc jel-
képes figurái vonulnak fel a kol-
légium udvarán, a Tudomány, a Val-
lás, a Hadsereg, a Hatalom megsze-
mélyesítői. 

A film pontos dramaturgiája, erős 
atmoszférája, kamaszos költészete, 
remek színészvezetése, a képzelet és 
valóság szálainak leheletfinom egy-
másbafonása is jelentős művé avatja 
Anderson alkotását S ennél az állí-
tásnál nincs szükség feltételesmód-
ra. Kijelentőmódban mondhatjuk. 

LÉTAY VERA 



Ml A F I L M S Z T O R I S Z E R E P E ? 
BESZÉLGETÉS HERSKÓ JÁNOSSAL 

Baráti társaságban, fesztiválon, 
vendéglőben, fehér asztal mellett, 
ankétokon, sokszor hozott össze a 
véletlen Herskó Jánossal. Nevetést 
fakasztó iróniával és öniróniával sze-
ret és tud történeteket mesélni. Olyan 
sikeres meséló, hogy legutóbbi film-
je, a Szerasz, Vera ankét jain több 
hallgatója meg is jegyezte: milyen 
kár, hogy nem jelenik meg minden 
vetítés előtt, hogy azokat a példáza-
tokat és összefüggéseket, amelyek 
külső vagy belső okok miat t a film-
ből kimaradtak — elmondja. Nem-
csak ügyes, a csattanókat remekül 
kihegyező mesélő, hanem szeret is 
mesélni. Mert a mese, a kis, egymás-
nak elmondott történetek — ez az 
emberi kapcsolatok lényege —, aho-
gyan Herskó János mindjár t beszél-
getésünk kezdetén kifejtette. 

A kérdésem ugyanis ez volt: 
— Mi a véleménye a mai, a nézők 

szabad asszociációira épített, úgy-
nevezett modem, történet nélküli fil-
mekről? Illetve, az állandóan zajló, 
kommersz-, vagy művészfilm n ' tá-
rói? 

— Számomra -a- f i lm: sztori kere-
tében kifejezett mondanivaló, minél 
mélyebb összefüggések feltárásával. 
Hogy ez kommersz, vagy művészi? 
Gyermeteg dolog akár az egyiket, 
akár a másikat előre elhatározni. Ne-
kem az a természetes igényem ön-
magammal szemben, hogy művészi 
fokon csináljak filmet, amelynek kö-
zönségsikere van. Természetesen ez 
nem mindig egyformán sikerül. 

— Nemrégiben a televízióban lát-
hattuk újra egy tízéves filmjét, a 
Gelléri Andor Endre novellákból ké-
szített Vasvirág-ot. Annyi év után 
újra nagy sikere volt a filmnek, úgy 
éreztük, nem porosodott semmit. Mit 
gondol, miért? 

— Gellérit f i lmre vinni, régi vá-
gyam volt, s most már, hogy a filmet 
magam is ú j ra láttam, örülök annak, 
hogy ez csak 1959-ben sikerült és 
így sikerült. Először ugyanis 1954-
ben próbáltam meg, s akkor külön-
böző okok miatt nem került meg-
valósításra. Egyébként, ha én mint a 
film rendezője illetékes vagyok rá. 
azt hiszem, a film sikere elsősorban 

KAIIai Ferenc, Tórőcsik Mari és Gábor Miklós 



Mensiros László a (ilm egyik jelenetében 

a története pszichológiájának igaz-
ságában, mélységében és fordulatai-
ban kereshető. Meggyőződésem, hogy 
azok az igazi történetek, vígak vagy 
szomorúak, amelyeknek fordulatai 
pszichológiai elemekre épülnek. 

— Nem lehetne ezt a megállapí-
tást egy konkrétabb példával megvi-
lágítani? 

— Dehogynem, szívesen. Elmondok 
egy viccet. Egy öregúr orvoshoz 
megy, elmondja, hogy hatvan éves, 
meg akar nősülni, a jövendőbelije 
húszéves és ő szeretne egy gyereket. 
Mi az orvos véleménye? Az orvos 
véleménye: ami biztos, - biztos, ve-
gyen oda egy fiatal albérlőt. Egy év 
múlva az orvos találkozik az öreg-
úrral, aki mellett fiatal nő gyerek-
kocsit tol. Az orvos félrehívja az 
öregurat, gratulál és azt mondja: 
Ezek szerint bevált a tanács az al-
bérlővel? Hogyne — feleli az öreg-
úr —, már ő is a hatodik hónapban 
van. Látja, ennek a történetnek a 
vicce nem a dolog pikantériája, ha-
nem a pszichológiai félreértés. Az 
öregúr magabiztossága, akinek eszé-
be sem jut, hogy az ő férfiúi erejé-
ben kételkedik valaki. 

—Ezek után, talán fölösleges is a 
kérdés, nyilván legújabb filmje, az 

N. N. a halál angyala is pszichológiai 
fordulatokra épül? Előbb azonban 
egy másik kérdés: 1967-ben készí-
tette a Szevasz, Verá-t, azóta három 
év telt el. Mi az oka ennek a hosszú 
várakozási időnek? 

— Sok oka van. Nyilván bennem 
van a legtöbb. Azt akarom, hogy a 
film jó játék legyen, hatásos, érde-
kes, azok a színészek szerepeljenek 
benne, akikre én a szerepeket elkép-
zelem, mindezt összehozni nehéz, fá-
rasztó, sok időbe telik. Ügy látszik, 
én belefáradok, de lehet az is, hogy 
lusta vagyok. Ki is találtam már 
magamnak magamról, a magam iga-
zolására az aktív lustaság fogalmát. 
Ugyanis rengeteget dolgozom. Cso-
portvezető vagyok, szívesen, sokat 
beszélgetek és foglalkozom csopor-
tom különböző korosztályokat és 
művészi ízléseket képviselő tagjaival, 
tanítok a Főiskolán, ankétokra járok, 
s azt hiszem mindent nagyobb ener-
giával és erőbevetéssel csinálok a 
szokásosnál, de a magam jószántából, 
mert nekem így esik jól. Visszatérve 
a filmre, az egyik legnehezebben le-
küzdhető akadály a filmkészítésnél 
a színészegyeztetés. Meggyőződésem, 
hogy kiváló, és agyonterhelt, agyon-
zsúfolt, agyonfoglalkoztatott színé-



szeink előbb-utóbb tönkremennek 
abba, amit színészegyeztetésnek hív-
nak. A helyzet évról évre rosszabb. 
Ma jóval több színházi bemutató 
van, mint azelőtt, több rádió-, több 
szinkronszereplés, sokkal több filmet 
gyártunk és utoljára hagytam a leg-
több színészt foglalkoztató tévét. Sür-
gősen és hamarosan gondolkozni kel-
lene a probléma megoldásán . . . 

—A Párbeszéd-et, a Szevasz, Ve-
rá-t, és ezt a mostani filmjét is egye-
dül írta, illetve Biró Zsuzsával. Előre 
elhatározott szándéka, hogy csak a 
saját forgatókönyvét akarja megren-
dezni? 

— Szó sincs róla. Nem szerzői fil-
met akarok csinálni. És boldog vol-
nék, ha író írna meg olyan történe-
tet, amelyet én szívesen filmre vin-
nék. Magam nem törekszem írói ba-
bérokra, a kényszer, illetve a kerek 
sztorit tartalmazó novellák hiánya 
haj t az írásra. Sajnos, úgy látszik, 
a mai irodalmi légkör, vagy a mai 
irodalmi divat, nevezzük, ahogy 
akarjuk, nem kedvez a kerek törté-
netet tartalmazó novellák műfajá-
nak. Ha például elképzeljük azt a 
lehetetlenséget, hogy mondjuk har-
minc-negyven évvel ezelőtt a mai 
anyagi, erkölcsi lehetőségek között 
válogathattam volna: Gelléri Andor 
Endre, Kosztolányi Dezső, Tersánszky 
Józsi Jenő, Hunyadi Sándor. Molnár 

Ferenc, Földi Mihály, Karinthy Fri-
gyes, Nagy Lajos, Szép Ernő, Kör-
mendi Ferenc, Zsolt Béla, Bródy Lili, 
Márai Sándor, Harsányi Zsolt, Zi-
lahy Lajos, Móricz Zsigmond, Babits 
Mihá ly . . . Ne értsen félre senki, ez 
a névsor egyrészt nem teljes, más-
részt irodalmi érték tekintetében is, 
tudom, vegyes. És főleg hangsúlyo-
zom, ezeket az írókat én nem a mon-
danivaló mélysége, vagy írói érté-
kük tekintetében helyezem a maiak 
elé, hanem elsősorban azért, mert 
tőlük megkomponált, közérthető tör-
téneteket, sztorikat olvashatott az 
olvasó, nemcsak folyóiratokban és 
könyvekben, hanem még a napila-
pok kiadványaiban is. Persze, bár-
melyik novellájukat megfilmesíthet-
ném, csakhogy engem nem a har-
minc-negyven év előtti világ, hanem 
a mai é rdeke l . . . 

— Amennyire egy készülő film 
tartalmát el lehetne mondani, anél-
kül, hogy elrontaná a néző esetleges 
meglepetéseit, kérem, beszéljen az 
N. N. a halál angyalá-rót 
. — Minthogy a filmnek krimi ele-
mei is vannak, valóban csak utalni 
szeretnék a témára és a sztorira. A 
téma ebben a filmben is ugyanaz, 
mint az eddigiekben, csak most más 
oldalról — közvetlenebbül — köze-
lítem meg. Mint mindegyik filmem-
ben, most is egy bizonyos réteg rea-

Gábor Miklós és Ruttkal £v» 



Bérci* Ilona, Rutlksu Eva, Gábor Miklós, AJfonzo, Bara Margit, 
a háttérben Schubert Eva és Pásztor Erzsébet 

gálását keresem a világra, amelyben 
élünk. Annak az embertípusnak a 
reakcióit, amely részt akar venni és 
részt vett a világ alakításában, job-
bátevésében, és mindig sietett a hívó 
szóra. A Párbeszédben a Szevasz, 
Verá-ban is ezt kutattam. Ezt kuta-
tom ebben a filmben is, amelynek 
hőse egy negyvenéves férfi, akiről 
különböző véletlenek miatt elterjed 
az a téves hír, hogy meghalt, ö , aki 
nem halt meg. így megtudja, meg-
hallja, hogyan vélekednek róla a 
pályatársai. Itt már sokféle bonyo-
dalom lesz, mert hősünk egy ideig 
hagyja menni az eseményeket, majd 
az események sodrában azt kezdi 
érezni, összeesküvés készül ellene. 
Hogyan és mit tud meg az állítólag 
elhalt férfi, állítólagos özvegye, 
hogyan találkozik össze a feleség a 
férfi volt szeretőivel, hogyan válik a 
férfi féltékennyé az „özvegyére" . . . 
Mindez elég nehezen elmesélhető, re-
mélem, majd a filmből kiderül. A 
férfi, akit halottnak hisznek, de aki 
él, egyedül marad. Hogyan tudja 
visszaállítani az összekuszálódott és 

lehetetlenné vált kapcsolatokat, ho-
gyan tud mégis visszailleszkedni az 
életbe és az emberek közé, erről is 
szól a film. 

— Dráma? Vígjáték? Szatíra? 
Formabontó, vagy a közönség szá-
mára könnyen érthetően peregnek az 
események? 

— Én így hívnám: filmvígjáték — 
fordulatokkal. Nem szatíra, mert a 
szatíra az a szerzőnek, illetve ren-
dezőnek egyfajta kívülállását jelenti. 
Szívesebben használom ezt a szót: 
irónia, mert iróniát olyanokkal szem-
ben, sőt mondhatnám olyanok mel-
lett alkalmaz a szerző, akiket szeret. 
Az irónia nélkülözi azt a gyilkos 
dühöt, ami nélkül a szatíra elképzel-
hetetlen. Az ironikus látásmód vi-
szont magában hordozza nemcsak 
azt, hog}' a szerző nevet másokon, 
és mások nevetnek másokon, hanem 
a szerzőn—rendezőn is szabad, lehet, 
sőt kell is nevetni. Remélem, az N. N. 
a halál angyala közönsége legtöbbet 
— a filmen fog nevetni. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 



PROBLÉMA ÉS ÚTKERESÉS AZ OLASZ FILMBEN 
A L'Espresso című tekintélyes olasz heti lap kerekasztal beszélgetést rende-

zett nemrégiben az olasz film problémáiról. A megbeszélésen az olasz film rep-
rezentáns személyiségei vettek részt: Franco Crlstaldi. az olasz fi lmgyárosök 
nemzeti szövetségének elnöke, Gianni Uicari , ismert producer és két neves 
művész, Mario Monicelli rendező és Ennio Fiaiano, forgatókönyv író 

A beszélgetés az anya-
gi problémák taglalásá-
val indul t Ma már nyilt 
titok, hogy a még nem 
régen virágzó olasz 
filmgyártás súlyos és 
növekvő pénzügyi ne-
hézségekkel küszködik. 
A folyamatos gyártást 
tőke hiány hátráltatja 
Különösen tartózkodo. 
sőt visszahúzódó az 
amerikai tőke, amely 
pedig az elmúlt évek 
során erőteljesen beha-
tolt az olasz filmszak-
mába. Cristaldi ezzel 
kapcsolatban megállapí-
totta: 

— Tagadhatatlan, 
hogy anyagi nehézsé-
gek merültek feL Ennek 
több oka van. Hadd em-
lítsem elsőnek azt a 
földrengést, amely meg-

rázta a legnagyobb ame-
rikai filmgyártó válla-
latokat, s amelynek lát-
ható jelei a Fox és a 
Metro Goldwyn Mayer 
siralmas pénzügyi mér-
legei és a teljes őrség-
váltás a Warner gyárnál 

A válságot beszédes szá-
mok tanúsítják: 1954-
ben az Egyesült Álla-
mokban mintegy 400 
filmet gyártottak éven-
ként. Ma elsősorban a 
TV konkurrenciája ha-
tására — nem érik el az 

Chris Jones és Pl* Deger-
mark — Bens to Castellan i: 
Rövid szezon című filmjé-

ben 

Jelenet I lllana Cavani: 
Kannibálok című filmjéből 



Franco Host! antifasiszta 
filmje, a Giovinezza, glovi-

nezza egyik Jelenete 

évi 200-as átlagot sem. 
Amerikában tehát je-
lenleg kevesebb film ké-
szül évente, mint Itáliá-
ban. A nyugati világban 
azonban általában csök-
kent a tőke érdeklődése 
a film iránt. A mi tár-
sadalmunkban minden 
területen érvényesülnek 
a tőke mozgásának tör-
vényei. A tőke oda 
áramlik, ahol a legki-
sebb befektetéssel a leg-
nagyobb profitra tehet 
szert. Néhány éve az 
olasz film még ilyen le-
hetőségnek bizonyult. 
Ma azonban, főleg a ter-
melési költségek növe-
kedése folytán, lényege-
sen csökkent a vonzó-
erő. 

Lucari producer a szo-
rosan értelmezett pénz-
ügyi problémákon túl-
tekintve, így jellemezte 
a helyzetet: 

— Tudomásul kell 
venni, hogy a film vi-

Delia Boccardo és Susanna 
Martinkova a Buzsfoltok 
című filmben. Rendező: Lu-

dovico Dentice 



lágszerte fordulat kü-
szöbén áll. A közhiede-
lemmel szemben a fil-
mek egyre inkább sajá-
tos nemzeti jelleget öl-
tenek és veszítenek 
nemzetközi kisugárzá-
sukból. Azt tapasztaljuk, 
hogy egyre több ország-
ban azok a filmek arat-
nak sikert, amelyeket 
fiatalok készítenek fia-
talok számára, sztárok 
nélkül, viszonylag ala-
csony költséggel. Ezek 
a filmek azonban harcos 

Claudia Cardinale és Nino 
Manfredi — Luigl Magni: 
At Or évében című filmjé-

ben 



Jelenet Carlo Lizzani: Barbagia című alkotásából 
szellemben néznek t 
szembe az egyes orszá-
gok konkrét társadalmi 
problémáival, és ennél 
fogva elsősorban a „bel-
ső piac" igényeit tar t ják 
szem előtt. Ugyanakkor 
egyre nagyobb kockázat-
tal jár a sok pénzt ígé-
rő, látványos filmek fi-
nanszírozása. Márpedig 
az amerikai tőke főként 
ezeket a látványos fil-
meket forgatta külföl-
dön, többek között 
Olaszországban. 

Monicelli rendező a 
pénzügyi és forgalmazá-
si problémák művészi 
kihatásaira fordította a 
figyelmet és ebbe az 

irányba terelte a beszél-
getést. 

— Teljesen egyetértek 
azzal — mondotta —, 
hogy felül kell vizsgálni 
a költségeket. Vala-
mennyi költséget. A 
gyártókét csakúgy, mint 
a rendezők, forgató-
könyv írók, színészek 
honoráriumait. Valljuk 
meg az igazságot: hono-
ráriumaink abszurd mó-
don szöktek magasba. 
Életszínvonalunk képte-
lenül magas az átlag 
olaszéhoz képest. Ez 
már bizonyos általános 
ellenszenvet is kelt a 
közvéleményben a fil-
mesekkel szemben. 

iMcari: Ebben csak a 
piac követelményeinek 
engedelmeskedünk. A 
filmben ugyanaz törté-
nik, ami a profi-fulball-
ban, ahol egy közepes 
játékos is milliókat ke-
res. 

Monicelli: Ami a pro-
fi-futball területén ta-
pasztalható, az elszomo-
rító. De vajon nekünk, 
akik művészeknek hisz-
szük magunkat, valóban 
ezt a példát kell követ-
nünk? 

Cristaldi: Évtizedes 
gyártói tapasztalatom 
alapján mondhatom, 
hogy egy film kétféle-
képpen számíthat siker-



re: mondanivalójával, 
gondolataival, vagy lát-
ványosságával. A tartal-
mas film megvalósítható 
olcsón is, a látványos 
film természetesen drá-
ga mulatság. Mi régeb-
ben azokkal a filmek-
kel törtünk be a világ-
piacra, amelyeknek volt 
mondanivalójuk. Ma lát-
ványos filmekkel keres-
kedünk. Hiányoznak a 
gondolatok és a látvá-
nyosságba menekülünk. 
Ez az út általában ve-
szélyes, számunkra pe-
dig egyenesen életveszé-
lyes, mert ezen a téren 
a nálunk gazdagabbak 
(ilyenek pedig akadnak) 
mindig le fognak győz-
ni. Mégis számot kell 
vetnünk azzal, hogy je-
lenleg drága filmeket 
készítünk. Ennek szak-
mai kihatása, hogy te-
mérdek film készül Sor-
dival, Gassmannal, Man-
fredivel, Tognazzival, 
vagyis olyan színészek-
kel, akik viszonylagos 
biztonságot nyújtanak 
költségeink megtérülésé-

Renato Salvatori és Mar-
ion Brando — Gillo Pontc-
eorvo: Quemada című film-

jében 



Jean Seberg a Hőhullám 
főszerepében. Rendező: Ne-

lo Risi 

re. Hibás körben moz-
gunk. A sztár-kultusz 
fölhajt ja a sztár-gázsi -
kat és nincs plafon . . . 
Csak bátor elhatározás 
szakithatja félbe ezt az 
egészségtelen licitálást. 
Oj, aktuális, modern 
filmpolitika kell. Gyö-
keresen kell szakítani a 
jelenlegi gyakorlattal. 
Látványosság helyett 
gondolatokban gazdag 
műveket, sztárok helyett 
tehetségeket! Meggyőző-
désem szerint egyébként 
maguk a „szent szörnye-
tegek", sztárjaink örül-
nének a legjobban a 
változásnak. Hiszen aki-
ben valóban van művé-
szi tehetség az csak egy 
nemesebb, igényesebb 
légkörben találhat kielé-
gülést. 

Flaiano: Ahhoz szeret-
nék hozzászólni, amit a 
probléma lényegének te-
kintek. Pályám tapasz-

Középen: Fernando Birri — 
a Sierra Maestra cimű film 
főszereplője. Rendező An-

sano dannarrll l 



Hay dér Politoff — Pasquale Fesia - Campanile Scacco alia retina cimú filmjében 

talataiból azt szűrtem 
le, hogy úgynevezett jó-
léti társadalomban ki-
apadtak gondolataink. 
Amikor az olasz film 
szegény volt, tele vol-
tunk mondanivalóval. 
Filmjeink elkápráztat-
ták a világot. Azután 
egy bizonyos ponton 
szem elől tévesztettük 
hivatásunkat. A pénz és 
gazdagság uszályába ke-
rültünk. Ha pedig egy 
olyan tevékenység, 
amely művészi rangra 
tart igényt pénzügyi 
meggondolások szorító-
jába kerül, akkor elve-
szíti hitelét. Inkább ha-
sonlít a turizmushoz, 
mint a művészethez. 
Kezdetben a film lét-
szükséglet volt szá-
munkra, amelyért min-
den áldozatra készek 
voltunk. Ma szakma, 
amelyet egyesek több, 
mások kevesebb oda-
adással gyakorolnak. 

Monicelli: Lehet, hogy 

a 20—25 évvel ezelőtti a 
problémák egyszerűb-
bek voltak: lakás, mun-
ka, bicikli. Valameny-
nyien ebben a világban 
és ebben a problémakör-
ben éltünk. Azóta az 
olasz társadalom nagy 
változáson ment keresz-
tül. Ebben része van a 
filmnek is. A változást 
azonban filmen kevesen 
tudják érzékeltetni. 
Megszakadt a kapcsola-
tunk az élő valósággal. 
El kell ismernünk, hogy 
az olasz film megszűnt 
társadalmi erőként hat-
ni. 

Flaiano: Talán nem 
létezik már a hagyomá-
nyos értelemben vett 
mozilátogató sem. 

Cristaldi: Pontosab-
ban, nincs már passzív 
néző. A mozilátogató ak-
tivizálódott és más fil-
met igényel. 

Monicelli: A film 
struktúrái pedig elavul-
tak. nehézkesek, nem 

tartottak lépést az idő-
vel. 

Cristaldi: Ügy érzem, 
hogy nincs mesze az idő, 
amikor radikális fordu-
lat következik be. Hisz 
nemsokára elérkezik a 
miniatűr-filmek, a vi-
deo-kazetták korszaka, 
amely gyökeresen meg-
változtatja a filmgyár-
tás, elosztás és forgal-
mazás egész szerkezetét. 
A néző elviheti a fil-
met otthonába, lejátsz-
hat ja magának. A nyil-
vános vetítések olyan 
jelleget öltenek majd. 
mint a jelenlegi színi-
előadások. Lehet, hogy 
egyesek számára külö-
nösnek tűnik, amit mon-
dok, de meg vagyok 
győződve róla és a ma-
gam részéről erre is ren-
dezkedem be. A filmnek, 
ahogy eddig ismertük és 
ahogy még ma is csi-
náljuk, meg vannak 
számlálva — ha nem is 
a napjai —, de az évei. 

ÓT 
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N E M Z E T I K É P N Y E L V 
Kissé gyanakodva ültem be a Vi-

rágvasárnap sajtóbemutatóján a néző-
térre. Ismerve az író-rendező Gyön-
gyössy Imre művészi „anamnézisét", 
vonzódásait s a témát, azt vártam: 
egy szép, de csupán újabb változatú 
3aál—Sára—Kósa-féle filmnek leszek 
szemlélője. Kellemesen csalódtam; 
az ugyanaz egészen másképp pergett 
le előttünk: egy bírálható megoldá-
saival is öszetéveszthetetlenül szuve-
rén rendező-egyéniség művének vol-
tam tanúja. Később azonban rájöt-
tem: a „másképp" örömét csak fo-
kozza, hogy bizonyos közös vonások 
nagyon is markánsan fellelhetők 
benne. Az „ugyanaz" itt közös ered-
ményeket jelent, melyek már egy 
irányzat leírható-analizálható eszté-
tikai jegyeivel rendelkeznek. Távoi 
álljon tőlem az alkotók helyetti dek-
laráció, kéretlen szóbeli „iskola-ala-
pítás". Nem szeretnék felületes meg-
figyelés, látszat-azonosságok alapján 
a könnyű, sőt könnyelmű kézzel fel-
vázolt kritikusi skatulyázás hibájá-
ba esni. Űgy hiszem azonban, épp 
elegendő konkrét érv gyűlt fel a 
megállapítás mellett. 

Keresztury Dezső is hasonlóképp 
vélekedik a Virágvasárnapról írt 
elemzésében. Űj magyar filmiskolát 
említ, s ennek három közös mozza-
natát tételezi. Megállapításai helyt-
állóak, bár némelyiküket nem érez-
tem eléggé specifikusnak A huma-
nista elkötelezettség vagy a valóság-
tisztelet olyan tulajdonság, mely pél-
dául Fábri vagy Kovács működésé-
re is jellemző. Megpróbálom tovább 
tágítani eszmefuttatását néhánv 
..differencia specificá"-val. 

Mindenekelőtt: azért beszélhetünk 
erőltetettség nélkül egy sajátos 
irányzatról — ha úgy tetszik: isko-
láról —, mert a mérlegre tett filmek 
(Sodrásban, Zöldár, Keresztelő, Tíz-
ezer nap, Feldobott kő, Virágvasár-
nap) alkotói különféle variációkban 

ugyanazok a személyek. (Gaál István, 
Sára Sándor, Kósa Ferenc, Gyön-
gyössy Imre, Csoóri Sándor. Hercze-
nik Miklós — s legutóbb Szécsényi 
Ferenc.) Tartós együttműködésük le-
hetetlen lett volna, ha a személyi 
különbözőségeken túl nem pántolja 
össze őket egy meghatározott szemle-
letmód, világlátás, anyagkezelés azo-
nossága. A közös jegyek sorából ket-
tőt emelnék ki. mint nézetem szerint 
meghatározókat — tehát összefor-
rasztókat s egyben más személyek-
töl-csoportoktól elkülönítőket. Egy-
felől a művészetünk nemzeti karak-
terére olyannyira jellemző liraiságot. 
az érzelmi-szemléleti elemek ural-
kodó voltát, másfelől azt, hogy en-
nek esztétikai lényege vizuálisan, a 
képek, a látvány megalkotásában je-
lentkezik a leginkább evokatív erő-
vel. E kettő szintézisét nevezném — 
jobb kifejezés híján — nemzeti kép-
nyelvnek. 

Eredményeink immár nemzetközi 
elismertetésben részesültek; ideje, 
hogy művészetük kifejlődésének tör-
téneti gyökereire is rápillantsunk 
Szembe tűnő ugyanis, hogy a film-
jeikből kitetsző sajátos látásmód ha-
zai művészetünk egyik fejlődésvona-
lának szerves folytatása, s bizonyos 
értelemben záróköve, betetőzése. Egy 
folyamat végpontja, mely folyamat 
..műfajról műfajra ugorva" tette meg 
útját. 

Első nagy kibontakozását nemzeti 
műfajunkban, a — népi ihletésű — 
lírában érte el, Petőfitől—Aranytól 
Juhász Ferencig, Simon Istvánig. 
Nagy Lászlóig. Ennek a „vonalnak" 
személy szerinti képviselője a Tíz-
ezer napban és a Feldobott kő-ben 
társ-forgatókönyv íróként ..jelenlevő" 
Csoóri Sándor. 

Folytathatjuk a sort a képzőmű-
vészettel, mindenekelőtt az alföldi 
festők földközeli szemléletmódjával. 
(Néhány filmjük képkomponálásá-



nak már-már statikus, hoszan elidő-
ző, tehát képzőművészeti ihletése le-
tagadhatatlan.) A következő lépés a 
zenéé. Bartók egyetemes nyugtalan-
sága, dinamizmusa távolabb áll tő-
lük, mint alkotóktól (annál inkább 
hatott filmtörténeti elődjükre, Jan-
csóra, mint az Oldás és kötés „egye-
nes idézetéből" is kitetszik.), őket 
inkább Kodály klasszikusabb, ki-
egyensúlyozottabb, harmónia-terem-
tó muzsikálása fogta bűvkörébe. 
Képalkotásuk zeneisége is (főleg Sá-
ráé) jellegzetesen „kodályi", a sokat 
emlegetett paraszt-barokk formavi-
lágát idéző. 

S végül az utolsó műfaji ugrás: e 
sajátos nemzeti karakter-jegyek át-
áramlása a filmművészetbe. Közvet-
len elődjük e nemben a korábbi Jan-
esó Miklós. Bizonyos, értelemben — 
akárcsak a múlt század orosz regé-
nye Gogol Köpönyegéből — mind-
nyájan „Jancsó kamerájából bújtak 
elő". Gondolok itt a paraszti motí-
vumkincs társadalmi sorsot szimbo-
likus erővel sűrítő jellegzetes elemé-
re: a fehérre meszelt falakra. 

Hivatkozhatnánk persze — a szín-
dramaturgia értelmében — Antonio-
nira. Am a hasonlóság csupán felü-
leti látszat; a lényeg ennek épp az 
ellenkezője. Míg Antonioni vakítóan 
fehér.felületének — mindig civilizál-
tan magas felületnek — elvesztet-
ten, árván nekitámaszkodó embere 
az untig emlegetett elidegenedés ké-
pi szuggesztiója, Jancsónál ugyanaz 
a — mindig alacsony — felület a 
földközeli magyar valóság része. A 
Szegénylegények elvontan őrlő gépe-
zete ellenére is hazai jelleget tükröz, 
s a fiatalabb nemzedéknél már a 
meghitt összetartozás, minden ka-
tasztrófát túlélő együttes-lét „státus-
szimbólumává" növekszik. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy az Antoni-
oni-típusú ridegség, elidegenülés el-
lentette, a közös emberi sors, a marxi 
„nembeli lét" művészi helyreállítása 
— humanizáló képi gesztus. Ezen a 
ponton alkotóink út ja el is válik 
Jancsóétól. (A fordulópontot a Sze-

génylegények-ben érzem.) Ő — mint 
tudjuk — a magas fokú sűrítés, sa-
játosan öntörvényű stilizálás kes-
keny ösvényére lépett, egy mind 
szertartásosabbá váló, szinte rituá-
lisan koreografált világba, ahová 
egyre nehezebb követni. 

Míg Jancsó egyfelől személyes él-
mény-rétegként őrzi a népzene ter-
mékenyítő hatását (Fényes szelek), 
másfelől alkotói személyisége egyre 
elvontabb, kopáran általánosító ré-
giókba szárnyal. Kép és zene „ellent-
mondásának" fordított folyamatát 
figyelhetjük meg viszont az „új ma-
gyar iskolában". Gyakran élnek ze-
nei aláfestésként barokk muzsiká-
val (Sodrásban), aminek magyará-
zatát a faluról városba került mű-
vészértelmiség ritmus-váltásában, a 
nagyvárosi idegállapot bennük is ta-
nyát verő zaklatottságában látom. 
Közismert ugyanis a barokk zene 
feszültség-oldó. megnyugtató hatása: 
Bach, Vivaldi és mások remekmű-
vei így lettek századunk „természe-
tes gyógymódjává". 

Mindez persze melléktémaként je-
lentkezik alkotóinknál; a művészi 
megvalósítás főterülete a szemlélődő 
jellegű képi fogalmazásmód. Ismét 
egy visszatérő motívumra szeretnék 
figyelmeztetni, melyet rendkívül jel-
legzetesnek érzek, mint világuk han-
gulati legpregnánsabb sűrítését. Az 
említett fehér falak e beállításban 
az egymásra rakódott mészrétegek 
szinte a nemzedékek egymásutánjá-
nak képzetét sugallják — a tárgyia-
sult, egyben humanizált emberi 
munkának egyszerre szimbólumát és 
valóságát jelzik. A mész fehérsége 
ugyanakkor izzó életszerűséget kap 
azáltal, hogy Sáráék kedvelt vissza-
térő „fogásként" szeretik a fehéret 
alkonyfényben fürdetni. A vakító 
felületet oldó homály, a párában für-
dő, kontúrokat elmos ó-lebegte tő 
megvilágítás (a fal előtti lócán csend-
ben üldögélő, ejtőző emberekkel) 
otthonossá teszi, mintegy érzelmileg 
beavatja a nézőt a művész emóciói-
ba. Ez a páratlanul sűrű. evokatív 



erejű hangulati töltés — ,,az alko-
nyat kultusza" — valóban megidéz s 
nekünkvalóvá tesz egy süllyedő vi-
lágot, a filmművészet magas fokon 
alkalmazott eszközeivel tárja fel azt 
a szépséget, mely a pusztulásban is 
ott rejlik, egy évszázados életforma 
legjobb tulajdonságait sűrítve magá-
ba. 

Abban az értékmentésben, mely az 
irányzat tárgyi-képi világában inkar-
nálódik, semmi esetre sem szabad 
nemzeti nekibuzdulást gyanítanunk 
Ellenkezőleg- nemzeti hagyomá-
nyaink e művészeti folytatása ideo-
lógiailag és eszköztárában egyaránt 
teljesen mentes a konzervativizmus-
tól. (Sára makacsul viszatérő, meg-
szenvedett témája egyenesen a „na-
cionalizmuson belüli nacionalizmus": 
a cigánykérdés megoldása.) 

Mégsem látom jövendő művészi 
fejlődésüket teljesen aggálytalannak. 
Náluk az ösvény másfajta össze-
szűkülése fenyegethet, mint Jancsó-
nál. Tisztában kell lennünk azzal, 
hogy filmjeikben egy búcsúzó élet-
forma művészi végtisztességét adják 
Megkapó erejű temetésrendezés zaj-
lik itt; ez már az „utolsó pillanat" 
művészete: elragadják az enyészet-
től, esztétikummá párolják azt, ami-
nek a valóságban a törvényszerű bu-
kás jutott osztályrészül. A végpusz-
tulás küszöbén örökítik meg, transz-
ponálják hangulatba a látványt, amit 
egy passzív-meditatív életforma a 
maga egyhangú szomorúságában is 
felemelő módon nyújtott. Megenged-
jük: nem lehet mentes ez az ábrázo-
lásmód a nosztalgikus felhangoktól 
Vigyázni kell azonban, hogy a sajná-
lat motívuma ne váljék önsajnálattá. 
hogy a földgyökerű művészek sejt-
hető cirilizáció-ellenessége őket ma-
gukat is esztétikai skanzenbe ne 
zárja, ami végső soron az alkotóerő 
elapadásával fenyegethet. 

Remélem, talmi Kasszandra válik 
e sorok írójából. Ám nem azért fi-

gyelmeztetek a virágzás fokán egy 
esetleges, későbbi hanyatlás árnyé-
kára, mert ezt kívánnám. De az im-
manens kritikánál maradva: a „nem-
zeti képnyelv" irányzata a filmmű-
vészet szemlélődő típusát képviseli. 
Az esztétikum drámai, sőt részben 
epikai mozzanata is másodrendű ná-
luk. Mindez egyik-másik film forga-
tókönyvi hiányaiból is kitetszik. 
Gaál, Sára, Kósa sokoldalú képessé-
geiből a filmírásé jobbadán hiány-
zik; Gyöngyössynél pedig — aki köl-
tőként indult —, időnként bizonyos 
„fellegjárással", barokkosan túlfeszí-
tett költöiséggel terhelődik. A hatal-
mas képi eredmények és a döcögős 
vagy romantikus gondolatiság közt 
így ellentét feszül. A megoldás útját 
az alkalmazott művészi eszközök ki-
egyensúlyozásában látom. 

Egyfelől ineg kellene szabadulniok 
a szóbeli „szépség" műfajtól idegen 
ballasztjától, másfelöl olyan írókkal 
kellene társulniok, akik kiérleltebb, 
világosabban célbataláló gondolati 
töltést tudnak adni elképzeléseiknek. 
Efféle társulás csak gazdagítja a pá-
ratlanul szuggesztív „nemzeti nyelv" 
máris jelentős vívmányát. Ennek a 
képnyelvnek erejét az is mutatja, 
hogy korábban más úton haladó Szé-
csényi Ferenc mennyire bele tudott 
ileszkedni motívumkincseibe — ami 
korántsem egyenlő személyiségének 
feladásával. (Illyésre is hatott a ké-
sei Szabó Lőrinc.) Azt reméljük te-
hát, hogy következő filmjeikben 
megőrzik és tovább építik formavi-
lágukat, de eközben megteremtik a 
többi alkotóelem — gondolatiság, 
dialógus, szerkesztés — azonos szin-
tű, a képekkel mindenben hamoni-
záló működését. A nemrégiben elké-
szült Dózsa-film (ítélet) talán már 
csattanós cáfolatát adja e — remél-
jük — túlzottan aggályos fejtegeté-
seknek. 

LEHOTAY-HORVÁTH GYÖRGY 



EURÓPA LEGRÉGIBB FILMSTÚDIÓJÁBAN 
B A B E L S B E R G I F I L M L E V É L 

Furcsa érzés Európa 
legfiatalabb államában, 
a huszonhárom éves 
Német Demokratikus 
Köztársaságban, Európa 
legöregebb filmstúdiójá-
nak macskaköveit róni. 
Igen, az NDK filmváro-
sa Babelsberg, Európa 
egyik legrégibb stúdió-
ját is magába foglalja, 
azt a történeti neveze-
tességű épületet, mely 
első állandó anyagból 
(kőből és cementből) 
épült filmstúdiója a vi-
lágnak. Ez a műterem, 
stílszerűen ma is az 
„Egyes" nevet viseli, s 
ma is éppen úgy üze-
mel, mint öt évtizeddel 
ezelőt t . . . 

A nagy kiterjedésű és 
többségében régi épüle-
tekkel zsúfolt babelsber-
gi filmváros a múltra 
emlékezteti az embert, 
többek között arra a 

múltra is, amellyel leg-
következetesebben ép-
pen a Német Demokra-
tikus Köztársaság kíván 
leszámolni. E leszámo-
lás két frontos harc ered-
ménye: egyrészt a múlt 
bűneinek és bűnöseinek 
leleplezése, másrészt a 
Német Demokratikus 
Köztársaság gazdaságá-
nak és társadalmának 
erősítése a cél. E ket-
tős célt tükrözi a babels-
bergi filmgyártás is. 

A Német Demokrati-
kus Köztársaságban a 
játékfilmgyártást úgy 
fogiák fel, mint a nem-
zetközi „információ-há-
ború" egyik fontos fegy-
verét. Épp ezért az utób-
bi években a filmgyár-
tás elé egyre inkább 
azt a célt tűzték, hogy 
a demokratikus német 
állam napi, belső társa-
dalmi problémáira pró-

báljon meg érthető és 
megnyerő feleletet adni. 

A célkitűzés már ön-
magában „politikai 
frontvonalat" is jelent, 
s a „front" itt nemcsak 
szimbolikus, hanem reá-
lis értelmű kifejezés — 
Nyugat-Berlin határa, 
alig párszáz lépésnyire 
a filmstúdiótól húzódik. 

így azután érthető, 
hogy a DEFA, 1969-ben 
készült tizennégy játék-
filmjéből, tizenkettő mai 
témákat tárgyal. Babels-
bergben pontosan tudják 
és világosan látják, hogy 
ezeknek a filmeknek 
igen nagy része — ép-
pen mivel annyira spe-
ciális, vagy lokális 
problémakört tárgyal — 
még a többi szocialista 
ország számára is csak 
korlátozottan érdekes, 
szélesebb nemzetközi 
forgalmazása pedig igen 

A Napjainkból című film Joachim Kunért epizódja: a Párbaj 



Werner W. Walroth: öfen-
síge a herceg elvtárs 

bonyolult és nehéz fel-
adat. 

Mindez nem jelenti 
azt, hogy a DEFA fel-
adta volna a filmgyár-
tás nemzetköziségének 
elvét. Egyáltalán nem 
adta fel, sőt, éppen a 
jövőben erősen növelni 
szándékozik nemzetközi 
érdeklődésre számot tar-
tó produkcióinak szá-
mát. Ugyanakkor azon-
ban határozottan to-
vábbfolytatja a belső 
társadalmi problémákat 
boncolgató filmek gyár-
tását is. 

1969-ben hét film fog-
lalkozott e kimondottan, 
belső problémákkal. E 
produkciók felvetették a 
haditengerészeti szolgá-
lat, a falura kerülő fia-
tal orvosok, a kamion-

Jelenet a Velem nem, asz-
szonyom! d m ű filmből. 



Jelene* az Őfensége a her-
ceg elvtárs cimfi filmből 

sofőrök, a most kibon-
takozó tudományos-tech-
nikai forradalom értel-
miségének az NDK-ban 
egyre fontosabb szere-
pet játszó építőmunká-
sok életének problémáit 
E filmek közös jellemző-
je az a rendkívül ponto-
san megfogalmazott, 
rendkívül határozott 
tendencia, mely köré va-
lamennyi jelenet épül. 

Az Idő az élethez cí-
mű film rendezője Horst 
Seeman — e filmek 
problémájáról így be-
szél: 

— A nemzetközi elis-
mertetéséért küzdő NDK 
belpolitikai életének 
egyik legfőbb problémá-
ja, hogy szocialista tár-
sadalmunkat minél szi-
lárdabbá, minél aktí-
vabbá és minél közössé-

Ralner Simon epizódja: a 
Hétköznapi ember — a Nap-

jainkból rtrnű filmben 



Annekathrln Brüger és 
Prank Obermann a Hé, te! 
című film főszereplői. Ren-

dező: Rolf ROmer 

gibbé tegyük. Épp ezért 
filmrendezőink mun-
kásságuk igen jelentős 
részét szentelik a belső 
problémáknak. Célunk 
mindig egy-egy problé-
makör tisztázása és szo-
cialista megoldás lehe-
tőségeinek bemutatása, 
épp ezért ezekben a fil-
mekben mereven szem-
ben állunk az öncélú 
drámaisággal, a fellazí-
tott formákkal. Mivel a 
filmet a politikai agitá-
ció lényeges eszközének 
és láncszemének tartjuk, 
elveink kifejezését egy-
szerű. világos, mindig 

Helmut Brandis és Hans 
Kratzert: Mivel téged sze-

retlek 



nagyon reális formában 
visszük végig. Célunk, a 
mi társadalmunk átlag-
emberének megjelente-
tése — és ez nemcsak 
témaválasztásban, de a 
színész kijelölésében is 
alapvetően befolyásol 
bennünket. Tudjuk, hogy 
e filmcsoport alkotásai 
nehezebben juthatnak 
nemzetközi közönség elé 
—, de személyes ambí-
cióinkat és sikereinket 
szívesen áldozzuk fel 
hazánk általánosabb po-
litikai érdekeiért. 
Ugyanakkor azonban 
hisszük és tudjuk, hogy 
e filmek közül is a va-
lóban kiválóak nemzet-
közi sikert is arathat-
hatnak. 

Éppen Horst Seemann 
ü j filmje az Idő az élet-
hez az egyik —, mely 
nemzetközi jelentőségű, 
pedig tipikusan belső 
problémát tárgyal. Fő-

hőse egy ellenállóból 
lett társadalmi aktivista, 
aki ötvenes évein túl, 
megtudja, hogy gyógyít-
hatatlanul beteg. Ugyan-
akkor azonban egy tíz-
ezernél is több ember-
rel dolgozó — népgazda-
sági szempontból igen 
fontos — üzem vezeté-
sét kellene átvennie. Az 
orvosok pihenést taná-
csolnak — a kötelesség-
érzet viszont az „Igen'' 
kimondására ösztönzi. 
Az érdekes konfliktust 
a rendező és a forgató-
könyv író, a lengyel ven-
dégművész, Leon Niem-
czyk segítségével, nem-
zetközileg is jelentős 
filmmé tudta formálni. 

A babelsbergi rende-
zők másik nagy felada-
ta népszerű szórakoztató 
filmek készítése. Ezek 
egyrésze is politikai film, 
mint például a Gyanús 
halott című krimi, más 

Werner Tfetze é» Juliáné Korén a Dr. Med. Sommer II-
ben. Rendező: Lotlutr Warneke 



Sabine Lorenz a Nagyfeszültségben cimü filmben 
Rendező: Siegfried Kübn 

része a szocialista orszá-
gokban annyira hiány-
zó gyerekfilm (A Miku-
lást Willynek hívják, 
Halálos tévedés — a 
DEFA híres indiánfilm 
sorozatának ötödik — 
s egyidöre befejező — 
tagja) vagy komédia, 
mint a minap nálunk is 
bemutatott „Velem nem, 
aszonyom" vagy a ná-
lunk még nem játszott, 
de bemutatásra kerülő 
„Hé, Te", vagy „őfen-
sége a herceg elvtárs." 

A filmek átlagszínvo-
nala a korábbi évek ter-
méséhez képest emelke-
dett. A rendezői munka 

precízebb, a fényképe-
zés (hét debütáns opera-
tőr révén) művészibb 
lett. A szinte mindent 
megbénító színészhiány 
azonban rendkívül hosz-
szadalmassá és körülmé-
nyessé teszi a filmren-
dezők munkáját. 

A most készülő fil-
mek, 1970 alkotásai, je-
lentősen gazdagítják a 
DEFA műfaji palettáját. 
Dr. Gottfried Kolditz, a 
lengyelekkel közösen tu-
dományos fantasztikus 
filmet készít (Jelzések 
— kaland a világűrben 
címmel.) Már forgatják 
és 1970 augusztusára ké-

Traudi Kulikowsky és Fank 
Schenk az Idő az élethez 
rímü filmben. Rendező : 

Horst Seemann 

szül el a DEFA eddigi 
legnagyobb szabású vál-
lalkozása a Feuchtwan-
ger-regény nyomán ké-
szülő kétrészes „Goya" 
Konrád Wolff rendezé-
sében. S az év nagy ese-
ménye lesz az április 
21-én a közönség elé ke-
rülő ugyancsak szovjet 
koprodukcióban készülő 
Günther Reisch film, a 
derűs hangvételű „Út-
ban Leninhez". 

Babelsbergben úgy 
látják, hogy a szocialista 
országok filmgyártásá-
ban a jövő a nemzetközi 
együttműködésé. Épp 
ezért már jövőre Dimit-
rov-filmet terveznek a 
bolgárokkal. Hadik 
András-filmet a magya-
rokkal, két ú j szovjet 
koprodukcióval indul-
nak be, közös filmet ké-
szítenek a csehszlová-
kokkal, s valószínűleg a 
jugoszlávokkal is. A té-
materv másik felét vi-
szont továbbra is a belső 
témák töltik ki 

— Európa legfiatalabb 
államának filmgyártása 
tovább boncolgatja majd 
megújuló társadalmának 
problémáit 

FENYVES GYÖRGY 



Sylvie Fcnnec, ú j francia 
sztár alakítja a női fősze-
repet Marc Allegret új 
filmjében, az O r g c l 
g r ó f b á 1 j a-ban. 

Joanne Woodward es 
John Wayne filmjei 
hozták az idén a legna-
gyobb kasszasikert az 
amerikai mozikban. Utá-
nuk Julie Andrews, 
Shirley McLaine és 
Katherine Hepburn von-
zották (a női sztárok kö-
zül) a legtöbb nézőt. A 
férfiaknál John Wayne 
Paul Newman, Dustin 
Hoffman és Steve Mc - *"? 
Queen a sorrend. 
Az egész világsajtót bejárta annak ide-
jén, 1058-ban az arizonai (USA) fegyház-
ban kitört fogolylázadás híre. A fegyház 
350 lakója, rablógyilkosok, notórius bű-
nözők. akiknek többsége életfogytiglani 
büntetését töltötte az „intézetben", fellá-
zadt a rossz bánásmód ellen. A fegyenc-
lázadást nagy nehezen leverték. Buzz Ku-
lik amerikai rendező most A l á z a d á s 
elmen filmet készített a fegyenefelkelés-

ről. Filmjét az arizonai fegyházban a 
fegyház lakói, az 1058-as lázadásokban 
részt vett foglyok játsszák, (közülük vá-
lasztották ki a statisztákat is) a rendező 
és a film ismerői szerint megdöbbentő hi-
telességgel. Csak néhány hivatásos film-
színész működik közre A l á z a d á s -
ban. Régiünkön Kulik az egyik jelenetet 
próbálja a szereplökkel. 



Silvio Araadio rendező 
Szardínia szigetén forgatja 
új filmjét. Cime: E z e n a 
n y á r o n r e m é n y t e -
l e n fi 1. A film női fősze-
replője: Paula Pitagora. 
(képünkön) 

Benjamin Britten kompo-
nál zenét Shakespeare A 
vihar című drámájának 
filmváltozatához. Rendezd: 
Richard Attenbourgh. A 
külső felvételeket Bali szi-
getén forgatják 

Párizsban a 83-as autóbusz-
járaton játszódik a C a n -
n a b i s cimű új francia 

filmvígjáték néhány jelene-
te. Képünkön a főszereplő 
kettős: Jane Birkin és Ser-
ge Gainsbourg 

Nem osztanak többé díjakat a Tours-i nemzet-
közi rövidfilmfesztiválon, amit egyébként január 
27-től 31-ig rendeznek meg. A fesztivál program-
jára kerülő filmek kiválasztását a jövőben a zsűri 
a nyilvánosság előtt indokolja majd meg. 

Sammy Davis junior most megjelent életrajzát 
(címe Igen, megtehetem) viszi filmre Jerry 
Leuiis amerikai rendező. 

Igen, Monsieur Hulot, ez lesz a címe Jaques 
Tati legközelebbi, ú j filmjének, aminek forgatását 
most kezdi meg Amsterdam kikötőjében. A film 
az autó szatírájának készül. Hulot szerepét, ter-
mészetesen maga a rendező, a női főszerepet az 
amerikai származású Maria Kimberly alakítja. 
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Jelenet a filmből 

Maurice Bejárt (jobboldalt) beállítja fi lmjének egy jelenetét 

MARII 
A modern balett világhírű mestere és egyik meg-

teremtője. Maurice Béjart Bhakti című érdekes 
táncfilmjében ősi indiai zenei és tánc-motívumokat 
ötvözött egybe a modern európai balett elemeivel. 
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