


Antal Anette. * Krebsz, xx isten című új magyar film egyik jelenetében. Kritikánk a 
filmről a 7. oldalon. (tusaa Vince felvétele) 

CÍMKÉPÜNK: Tórócslk Mari j i u i u az egyik főszerepet a Mérsékelt 
égö\ című új magyar filmben. Rendezd: Kézdi-Kovács 
Zsolt. (Domonkos Sándor felvétele) 



FELÚJÍTÁS VAGY FELFEDEZÉS? 
Ha nem is a legfontosabb és leg-

közvetlenebb, de kétségkívül a film 
művészetté válásának egyik bizonyí-
téka, hogy ma már mind több olyan 
alkotást ismer, amelyet — mint az 
irodalom, a zene, a képzőművészet 
esetében nem egyszer — a maga ide-
jében nem értettek meg, vagy nem 
értékeltek kellőképpen és csak ké-
sőbb. némi idő távlatából fedeztek 
fel, és állították a maga megérde-
melt helyére. Ha Jancsó Miklós 1965-
ben bemutatott és mo6t — felszaba-
dulásunk huszonötödik évfordulója 
alkalmából — felújított így jöttem 
című alkotását megtekintjük, s a fá-
radtságot is vesszük, hogy a „kora-
beli" kritikákba belelapozzunk, úgy 
érezzük, hogy a magyar film-törté-
net is elérkezett az első ilyen meg-
késett felfedezéséhez (vagy ha úgy 
tetszik, rehabilitációjához). Érdekes 
és kissé paradox módon ugyanis, bár 
egyetlen kritika sem tagadta a film 
sajátos értékeit és a rendező kvali-
tásait, igazi jelentőségére — ameny-
nyire a film irodalmát ismerem — 
leginkább a szovjet kritika érzett rá. 
Az Iszkussztvo Kinő kritikusa vette 
észre és ismerte fel már akkor, hogy 
nem egy többé-kevésbé jó, többé-ke-
vésbé hibákkal terhelt filmalkotás-
ról van szó, egy egyrészt-másrészt 
filmről, amelyben az egyrészt és a 
másrészt arányairól kell vitatkoz-
nunk, hanem a magyar felszabadu-
lás történelmi fordulatának az ideig, 
és talán mindmáig leghitelesebb és 
legszínvonalasabb filmábrázolásáról, 
s ezen belül a magyar-szovjet barát-
ság kialakulásának a maga jelképes-
ségében is hiteles, és a maga líraisá-
gában megindító kordokumentumá-
ról. 

Az így jöttem Jancsó Miklós ren-
dezői pályáján, annak kialakulásá-
ban is különleges helyet foglal el. 
Ha filmjeinek címére vetünk egy pil-
lantást, máris feltűnik, hogy az ösz-
szes többi alkotását, egy vagy két 
főnévvel, és mindig főnévvel (Oldás 
és kötés, Szegénylegények, Csillago-
sok, katonák, Fényes szelek, Sirokkó) 
határozta meg, jelezve ezzel a film 
tartalmát és kifejezve azt a tárgyia-
sult szemléletet, amely Jancsó és té-

mája viszonyát, a Jancsó-i alkotó-
módszer, ábrázolás, stílus hangsúlyo-
zott objektivitását általában jellem-
zi. Az így jöttem egyes szám első 
személyű igealakja azonban már a 
címében is egy szubjektívebb és ben-
sőségesebb kapcsolatról vall. S bár 
ez látszólag apróság, olyan tudatos 
művésznél, mint Jancsó Miklós ak-
kor sem tekinthetnénk véletlennek, 
ha maga a film nem igazolná felte-
vésünket. De igazolja. Az így jöttem 
egyszerre szól Jancsó életútjáról 
(mégha, játékfilmről lévén szó, ter-
mészetesen nem is az ő személyes 
életrajzát nyújtja a maga tényszerű 
hitelességében), s ugyanakkor egy 
nemzedék történelméről, és ma, Jan-
csó művészete kibontakozásának is-
meretében, arról a művészi pályáról 
is, amely későbbi nagyjelentőségű 
alkotásaihoz vezetett Nemcsak a 
film szovjet kiskatona hőse — de 
Jancsó Miklós is „így jött", emberi 
és művészi értelemben egyaránt. S 
mint ennek az útnak, ennek a mű-
vészi fejlődésnek egy különleges je-
lentőségű állomás ez a film. Jancsó 
művészi fejlődésének talán éppen 
azt a fordulópontját jelenti, amely-
hez — sajátos strukturális-parabo-
lisztikus filmépítkezésmódja lehető-
ségeinek kiaknázása után — vissza-
térve, megújíthatja önmagát, kibont-
hatja művészi egyéniségének azokat 
a lehetőségeit is, amelyekről éppen 
ez a film tanúskodik, de amelyeket 
többi alkotásainak művészi igénye 
és önmagára vállalt fegyelme hát-
térbe szorított. 

Az így jöttem ugyanis J an csónak 
az az alkotása, amelyben a jancsói 
filmnyelv, a jancsói filmstílus már 
a maga teljes artisztikumában és ér-
zékenységében előttünk áll, anélkül, 
hogy a maga kifejlett formájában 
párosulna a jancsói filmépítkezéssel, 
azzal a sajátos és elvonatkoztatott 
modellező szerkezettel és szerkesz-
téssel, amely későbbi nagy sikereire 
jellemző. Ez a strukturális absztrak-
ció — amelynek eredményeit éppúgy 
nem lehet bagatellizálni, mint ahogy 
veszély-zónáit eltagadni — érzésem 
szerint tovább már nem fokozható. 



S mint Antonioninak. Bergman-nak, 
s a film más nagy mestereinek, 
Jancsónak is, ha a bejárt izgalmas 
út után tovább akar lépni, meg kell 
találnia önmagában azokat az újabb 
lehetőségeket, amelyek visszavezetik 
az élethez, a konkrétabb és nyer-
sebb valósághoz, egy kevésbé ki-
szűrt, desztillált, vagy másképp ál-
talánosító ábrázolásmódhoz. Az így 
jöttem szemérmes líraisága nemcsak 
annak a bizonyítéka, hogy az abszt-
rakciónak arra a sűrített és merész 
felfokozására, amely későbbi filmje-
it jellemzi, Jancsónak mór az Így 
jöttem-ben jelentkező páratlan han-
gulatteremtő ereje, képi fantáziája 
nyújtott lehetőséget, hanem annak is, 
hogy Jancsó művészi egyéniségének 
vannak még friss, kiaknázatlan le-
hetőségei, feltáratlan tartalékai, alig 
ismert oldalai is. 

Az így jöttem művészi értékeinek 
legfőbb forrása — és a korabeli meg-
értés legfőbb akadálya — éppen sze-
mérmes lírájában rejlett: abban, 
hogy a patetikusan kiélezett klisék 
helyett valóságos emberek valóságos 
élményeiből indult ki; hogy nem a 
történész visszatekintő és szintetizá-
ló értékelését illusztrálta, de nem is 
egy életszituáció szerkezeti vázát ál-
lította elénk, hanem az eseményeket 
átélő fiatal ember tényleges élmé-

nyeit analizálta; nem egy utólag visz-
szavetített hősi magatartás glorifi-
kálása, de nem is az elnyomottság 
időtlen természetrajza, hanem a 
tényleges útkeresés, a teljes emberi 
fejlődés ábrázolása volt a célja. Fő-
hősének alakja nemcsak azáltal vált 
tipikussá is, és egy tágabb értelem-
ben szimbolikussá is, mert céltalan-
sága és tétovasága, gyanútlan és ön-
tudatlan téblábolása reálisan is meg-
felelt a Horthy-korszakban nevelő-
dött, s az igaz eszményekkel nem ta-
lálkozó, de természeténél fogva jó-
érzésű fiatalember pszichológiájának. 
Hanem azért is, mert éppen ebben a 
magatartósban tükröződött az a va-
lóságos nemzeti közérzet, amely a 
felszabadulás nagy fordulatát fogad-
ta, s amelyre a szó nemzeti-népi (s 
esetünkben a statisztikai átlagost is 
kifejező) értelmében nem a tiszta 
öntudatúak hősi helytállása, de nem 
is az elvetemültek gonosz elkötele-
zettsége volt' jellemző. Pozitív hős 
helyett, a pozitív emberréválás fo-
lyamatát állította filmje középpont-
jába önkritikusan és öniróniával, s 
éppen ez a szakítás a jók-rosszak se-
matizmusával nehezítette megérté-
sét. S mint ahogy szemérmes és a szó 
nemes értelmében önkritikus volt 
magyar hőse ábrázolásában, ugyan-
úgy szemérmesen, a kliséket és a ki-
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taposott utakat elkerülve, ábrázol-
ta a szovjet kiskatona hősiességét is, 
amikor nem fegyveres harcban, de 
önön betegsége elleni megindító küz-
delmében mutatta meg elszántságát 
— a fasizmus leküzdésére. Ezért volt 
olyan mélyen igaza a szovjet kriti-
kusnak, amikor alakját a szovjet ka-
tonaábrázolás legszebb példái között 
említette, s a két fiú barátságának 
— erre sem találok jobb szót — sze-
mérmes, visszafogott ábrázolásában 
is megérezte azt a jelképes szerzői 
mondanivalót, amely nagy szavak-
nál és gesztusoknál is igazabb — 
mert művészi — tanúságtétele az al-
kotó személyes vallomásának. 

Jancsó ebben a filmjében alkal-
mazza talán először a reálisnak és a 
szimbolikusnak, a konkrétnak és az 
általánosnak azt az egymást fedő-
áteresztö játékát, amely művészetét 
később is jellemzi, s amely azt a ma-
ga gazdagságában és teljességében 
felíoghatatlanná teszi azok előtt, 
akik csak reális, vagy csak szimboli-
kus, csak konkrét, vagy csak általá-
nosított-elvonntkoztatott aspektusból 

akarják megérteni. Ezt ez a film 
nem egy zárt struktúrában, nem egy 
konfliktust elmélyítve és modellez-
ve teszi — ami távolról sem érték-
beli minősítés, hanem csak módszer-
tani jellemzés — emberi életsorsok 
szinte pikareszk gazdagságában; nem 
az elbukás reménytelen határhelyze-
tére. vagy az elnyomás hatásmecha-
nizmusára redukálva az élet vagy 
a háború, vagy a társadalmi harc tel-
jességét. hanem a maga változó-hul-
lámzó hétköznapi esetlegességében 
és nyitottságában. 

örülünk, hogy felszabadulásunk 
huszonötödik évfordulójára újra a 
közönség elé került ez a film, hi-
szen ezzel nemcsak az alkalomnak 
tárgyilag megfelelő, de a felszaba-
dult magyar filmgyártás egyik leg-
jobb teljesítményével is ünnepelhet-
jük történelmünk korszakos esemé-
nyét. S talán a szerzőnek sem ha-
szontalan most ez az emlékeztetés: 
nemcsak a parabolák mestere — de 
ezt is tudja. 

GYERTYÁN ERVIN 



FELSZABADULÁSUNK ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜL 

ARCKÉP E6Y FIATAL MÁRTÍRRÓL 
BESZÉLGETÉS ZOLNAY PÁLLAL 

Arc — ez a címe Zolnay Pál új 
filmjének, amelynek forgatókönyvét 
Köllő Miklóssal közösen írta; opera-
tőr: Ragályi Elemér. Az áprilisban, 
ünnepi bemutatóként közönség elé 
kerülő film főszereplői: Zala Márk 
f. h., Szirtes Ádám, Drahota Andrea, 
Kozák András, Mensáros László, Ma-
daras József és Cserhalmi György 
f. h. 

— Mit jelképez ez a furcsa, rö-
vid cím, és miről szól az Arc? — 
kérdeztük Zolnaytól. 

— Nem szeretem elmesélni filmem 
storyját. Ha Bergman Szégyen-jének 
a puszta storyját foglalnám össze, 
semmit se mondanék el magáról a 
filmről. Minden valódi mű attól jó, 
hogy a különböző szintű és felké-
szültségű nézők különböző mélysé-
gekben képesek behatolni a film ér-
zelmi és gondolati rétegeibe; ki-ki a 
saját szellemi és érzelmi szintjén kö-
veti nyomon és értelmezi a hősök út-
ját. Az Arc esetében is arra törek-
szünk, hogy maga a történet minél 
populárisabb legyen; ami megköny-
nyíti a nézők számára a tartalmi 
mondandók befogadását. 

— Akkor hát: miről szól ilyen tá-
gabb értelemben a film? 

— Arról, hogy a féktelen terror 

korszakában és légkörében az em-
ber — akinek még nem tompultak 
el az emberi reflexei — kénytelen 
hőssé vagy tragikusabb esetben már-
tírrá válni. A mártirium csak a ro-
mantikus szemléletnek, s messziről 
visszatekintve: felemelő, sőt szép do-
log. Annak az embernek a számára, 
akit mártírhalálra ítélnek egy rossz 
kor körülményei — ez a lehető leg-
rosszabb, legkegyetlenebb választás 
kényszere, amit mégis vállalnia kell, 
hogy ember maradhasson. 

— Filmjük hősével tehát az ellen-
állás mártírjainak állít emléket? 

— Filmünk hőse fiatal, majdnem 
gyerek-ember. 1944-ben, a nyilas ura-
lom, a legféktelenebb terror idősza-
kában vagyunk. A fiú megszökik a 
politikai foglyok börtönéből. Fény-
képiét — egy emberi arc mását — 
száz példányban körözik; bárki fel-
adhatja, lelőheti, aki felismeri. A 
fiú keresi a felső kapcsolatát, de az 
ellenállási csoport vezetője elküldi, 
mert a politikai rendőrség által kö-
rözött fiú veszélyt jelent a csoport-
ra, amely az adott, végletes helyzet-
ben kétségbeesett akcióra: egy fegy-
verraktár megtámadására készül. A 
fiú egyik barátját akarja megkeres-
ni, akiről családja — a saját csiga-

Jelenet az Arc-ból 



A film egyik Jelenete 

házában rémülten meghúzódó átla-
gos magyar család — nem is sejti, 
hogy szintén köze van az ellenállás-
hoz. 

— A fiú számára felvetődik a lehe-
tőség: ha beépül ebbe a hangyalét-
be, s lemond a cselekvésről, esélye 
van a féktelenül tomboló terror-kor-
szak túlélésére. Egy lány — barát-
jának nővére — is idevonzza, s las-
sanként kénytelen-kelletlen kezdi 
átvenni a család életformáját, ami 
végül is odavezet, hogy őt is kive-
zénylik árkot ásni „a véderő" szá-
mára. Ilyenformán ő is beterelődik 
abba a cselekedni nem tudó és nem 
is akaró szürke tömegbe, amely még 
a passzív ellenállásig sem jutott el, 
s amelyet a fasiszta terror felhasz-
nálhatott a maga céljaira; ha más-
ra nem, hát árok-ásásra. A fiú mind-
ezt felismeri, ösztönei fellázadnak e 
hangya-sors vállalása ellen, és újra 
elindul társakat keresni az akcióhoz. 
A cselekvés, a mozgás azonban le-
hetetlen a terror közegében; a fiút 
felismerik és lelövik.. . így elmond-
va „banális" történet ez, s a film lé-
nyegének körvonalai egyáltalán nem 
rajzolódnak ki a storyból. 

— Szándékuk szerint tehát mitől 

I Iesz új és eredeti film, ennek a kri-
mi-izgalmak kiaknázására is lehető-
séget kínáló történetnek a megvalósí-

I tása? 
— Egyáltalán nem törődünk a kri-

mi-feszültség lehetőségeivel. Filmünk 
egy magatartás vizsgálata. A cselek-
vő magatartásé. Mit tehet egy gon-
dolkodó és cselekvő emoer — egy tu-
datos forradalmár — az ilyen vég-
letes szituációban? Nem háborús 

Í
film lesz az Arc — a „háborús film" 
konvencionális értelmében —, hiszen 

mindössze egyetlen pisztolylövés dör-
dül el a másfél óra alatt; nincs ben-
ne bombázás, ágyúdörgés. A lényeg 
a terror atmoszférájának felidézése. 
A történelmi változásokat nem a kül-
ső eseményekben, hanem az egyes 
emberi pszichékben próbáljuk felku-
tatni. Az egyes emberek belső mik-
ro-mozgásainak, pszichológiai rez-
düléseinek lefényképezésével kíván-
juk a nagyobb, társadalmi csoport-
mozgásokra rávetíteni a film általá-
nosabb mondandóját. 

— Hogyan jelentkezik ez a szán-
dék a film képi megformálásában? 
— kérdezzük Ragályi Elemér opera-
tőrtől. 

— Történelmi filmről lévén szó, 
általában kötelezőnek látszana 
bizonyos képi rekvizitumok — pél-
dául romok, robbanások, ágyúlövések 
— alkalmazása. Mi lemondtunk az 
efféle extenzív környezet-ábrázolás-
ról; inkább a szereplőkre, a szerep-
lők belső rezdüléseire koncentrálunk. 
Ügy is mondhatnám, hogy ennek a 
filmnek a szereplők arcára kell íród-
nia. A környezet is csak az ő szem-
szögükből jelenik meg; csak azt 
fényképezzük, amit és ahogyan ők 
látnak, észlelnek a környező világ-
ból. 

— Zolnay Pál előző filmjeiben 
általában kerülte a határ-helyzetek, 
a nagy drámai szituációk alkalmazá-
sát; a Négy lány egy udvarban, a 
Hogy szaladnak a fák, vagy a Prófé-
ta voltál, szívem szerkezetileg sokkal 
inkább pszichológiai mikrokonflik-
tusokra épült, s nem hagyományos 
drámai összecsapásokra. Az Arc ese-
tében a storynak az az adottsága, 
hogy a sajátos történelmi határ-hely-
zet szinte kötelezően felkínálja u 



Zala MArk, a film főszereplője 

krimi-feszültség, a kalandosság ha-
tás-lehetőségeit — megkönnyiti-e 
avagy inkább megnehezíti a rende-
ző dolgát művészi szándékainak 
megvalósításánál ? 

— Néha megkönnyíti, sokszor 
azonban meglepő zavart okoz — 
folytatja Zolnay. — Féltem a hős 
belső intenzitását a konvencionális 
hatás-lehetőségektől. Egyebet sem 
teszünk Ragályival, mint próbálunk 
elkerülni minden felesleges hatás-
keltést; egymás után kihagyjuk az 
úgynevezett nagy feszültség lehető-
ségeit, mert ennél nagyobb művészi 
feladatokat szeretnénk megoldani. A 
film egyik jelenetében például négy 
ellenálló — a fiú volt akció-csoport-
ja — elesik. Számunkra nem az a 
drámai csomópont, hogyan esett el 
ez a négy hős, hanem az, amikor a 
fiú mindezt megtudja; az érzelmi és 
gondolati reakció, amit az esemény 
belőle kivált. Fontosabbnak tartom 
egy várakozás, mint egy ütközet áb-
rázolását. Ebben a jelenetben a vá-
rakozás bemutatása 120 méter 
hosszú, a halottaké 30 méter. 
Filmünkben nagyobb szerepe 
van a légkör feszültségének, 
mint a lövöldözős nagyjelene-
teknek. Azt remélem, hogy ettől 
az ábrázolási módtól többirányú-
ak lehetnek a néző gondolati asszo-
ciációi. Meggyőződésem, hogy a ha-
tásról nem szabad lemondani, de ke-
rülöm azokat az eszközöket, ame-

lyek általában az emberek alantas 
ösztönvilágát mozgatják meg. Az 
Arc témája is alkalmas lenne kri-
mi- és „stukker-feszültség" elérésé-
re, ez a film azonban másféle ér-
zelmi húrokra komponálódik. 

— Megfogalmazhatná pontosabban 
is ezeket a másféle hatás-lehetősége-
ket ? 

— Megpróbáljuk bekapcsolni a 
közönséget valamiféle áramkörbe, 
hogy ezzel el lehessen indítani egy 
érzés- és gondolatvilágba. Ha ezt az 
áramkört sikerült létrehozni, a né-
zőt érzelmi és gondolati döntésekre 
lehet késztetni a vásznon folyó cse-
lekmény fordulatai mellett vagy el-
len. Ha érzelmileg követni tudom a 
fiút, ha elfogadom alaphelyzetét, a 
gondolati következtetések sem ma-
radnak majd el. S akkor felismerem, 
hogy a terror hangyává zsugorítja az 
embert. És megérzem és átélem azt 
az ellentmondást, ami a fiú helyze-
tének alapkonfliktusa: ne mozdulj, 
ne menj ki az utcára, mert lelőnek; 
rejtőzz, alkudj meg, próbálj csak a 
túléléssel törődni; — és mégis ér-
zem, hogy ki kell mozdulnia, csele-
kednie kell, mert egyszerűen nincs 
más választása. 

— Stiláris szempontból az Arc ho-
gyan kapcsolódik előző filmjeihez? 

— A stiláris kérdések számomra 
sohasem lényegesek. Éppenúgy sze-
retem Faulknert, mint Hemingwayt. 
Nem szeretném, ha rabja volnék va-
lamilyen stílusnak. Csak a tartalom-
nak, a saját gondolataimnak és rög-
eszméimnek vagyok a rabja Csodál-
koztam, amikor néhányan azt írták 
és mondták: furcsa, hogy a Próféta 
voltál, szivem stílusa mennyire kü-
lönbözik a Hogy szaladnak a fák-
étól. Persze hogy különbözik! Talán 
unatkoznék is filmkészítés közben, 
ha kétszer egyformát kellene csi-
nálnom. Az Arc esetében is csak 
egyetlen — ha úgy tetszik: stiláris — 
gond izgat: a tömörség, a szűkszavú-
ság. Szeretnék elkerülni minden túl-
magyarázást, hogy a film engedje a 
közönséget beleérezni és belegondol-
ni a hősök sorsába Ha ezt a célt 
sikerül kicsit is megközelítenem, 
elégedett leszek a filmmel. 

ZSUGÁN ISTVÁN 



KREBSZ, AZ I S T E N 
Krebsz természetesen nem isten. 
Krebsz egy műanyagálom-gyáros. 

Egy lelkes giccs-konstruktőr. A kép-
zelgések sóhivatalnoka. 

Krebsz. egy láthatatlan Központ 
megbízásából, magát a Paradicso-
mot akarja odavarázsolni a Balaton-
parti fövenyre. Drapériákból, desz-
kalépcsőkből, kulisszavásznakból, 
csillámpapírokból. Vagyis a legsilá-
nyabb matériákból összetákolva. 
Valójában egy reklám-szépségver-
seny díszletei épülnek. De Krebsz, 
a főrendező az illúziók giccs-kated-
rálisát álmodja ebbe a díszlet-
monstrumba. A szépségverseny, har-
minc válogatott hölgyével, kebel- és 
csípőpompájával, fellegekbe nyúló 
lépcsősorával, recsegő megafon-zené-
jével csak alkalom a számára. Mire 
is? Hogy a maga üdvösség-eszmé-
nyét megvalósítsa, s másokat is üd-
vözítsen általa. De ebben a krepp-
papír-Paradicsomban egyedül csak ő 
hisz. Egy hivatalnok monomániás 
konokságával. Vakon. Szinte a szó 
fizikai értelmében is. Hiszen Krebsz, 

Krebsz (Kállai F 

sokdioptriás gukker-szemüvegével 
olyannyira rövidlátó, hogy már-már 
vaknak minősül. Így az üdvözitésre 
szánt világ közönyét sem látja meg. 
Krebsz, a légvár-építő, a lelkes 
giccs-konstruktőr nem veszi észre, 
hogy az emberek csak praktikus 
hasznot remélnek attól, ami neki 
az egyetlen Életcél. Ezért maga ve-
selkedik neki a feladatnak: Pallasz-
karikatúraként tartja vállain ezt az 
álmokból és lécekből összefuserált, 
hatalmas építményt Krebsz értel-
metlen lelkesedése az egyetlen rea-
litás ebben a tohuvabohuban; mi-
vel maga nem számol a valósággal, 
környezete is irreálissá válik körü-
lötte. 

A jelkép nem kíván bővebb ma-
gyarázatot. 

Krebsz, felső fokon, arra figyel-
meztet, hogy az öngerjesztő és ön-
kielégítő lelkesedés, ha „elvont ide-
ák" szolgálatában áll, s nem ve-
szi tudomásul a tényeket, sőt a té-
nyek jelenlétét zavaró motívumnak 
véli, csak abszurditást termelhet. Egy 

snc) m lányokkal Krebsz (Kállai Ferenc) a lányokkal 



Garas Dezső. Kállai Ferenc és Iglódl István 

szépségversenyt például, az üdvösség 
ígéretével. Vagy cifra diadalkaput, 
amely nem nyílik sehová. S még to-
vább. Mindaz, amit tárgyától elsza-
kadt illuzionizmus létrehoz, riasztó-
an megegyezik az eszmék befogadá-
sára képtelen nyárspolgár ízlésével. 
Vakhitűek és hitetlenek a giccsben 
találkoznak. 

De a film ezt a mondanivalót meg-
toldja egy másik, aktuálisabb jelen-

téssel is. És a kettő bizony üti egy-
mást. 

Krebszet végül is hőssé avatja a 
„költői igazságszolgáltatás". Embe-
rünk a történet végén legurul a 
magaépítette giccs-katedrális lépcső-
in. S posztját elfoglalják az ügyes-
kedők, intrikusok, üzletemberek. Ez 
a befejezést arra utal, hogy társa-
dalmunkban a hittel teli, áldozatos 
munkának nincs becsülete. De 

Krebsz, az Isten: Kállai Ferenc 



A szépségkirálynő-jelöltek megérkezése 

Krebsz, őszinte sajnálatunkra, so-
hasem lehet a „jogtalanul mellőzöt-
tek" példája. Groteszk karikatúra-
testén rosszul áll a legszürkébb hő-
si mundér is. Hiszen a rövidlátás 
semmilyen erkölcsi jóvátételt nem 
érdemel. S minél több társadalmi 
buzgóságot fejt ki, annál kevésbé. 
Az aktivitás itt csak súlyosbító kö-
rülmény. Igen, a film összezavarja 
a fogalmakat, amelyeket pedig igye-
kezett élesen különválasztani egy-
mástól. Óva intve bennünket, hogy a 
hitet ne tévesszük össze önmaga fo-
nákjával. 

A főhős utóvégre leveti jelképes 
gukker-szemüvegét. És oly megindí-
tóan néz a szemünkbe, mintha rö-
vidlátása csak testi fogyatékosság 
lenne. 

Müller Péter forgatókönyve előse-
gítette, hogy Révényi Tamás, a ren-
dező, „lírai naturalizmusán" túllép-
jen. Sok fellinis kép- és képzettársí-
tással, groteszk álom-figurával, szí-
nes köddel, de sok eredeti humorral 
is Az ötletek közt akadnak kitűnők: 

például a tanácsi kiküldött lezuha-
nása a szakadékba; jók: így a ref-
lektorfény éjszakai pásztázása a sá-
tortáborban; és túlnyújtottak: mint 
a jelöltek intelligencia-vizsgája. Én 
mégis mintha kevesellném őket. A 
film néhány jelenete hosszadalma-
san terül szét a térben. Itt, ahol 
mindvégig azonos a helyszín, a víg-
játéki gumimatracon még inkább el-
várnánk az ötletek gyors talpraesé-
sét, huppanását. rugózását, gurulását 
Ettől ütemesebb lenne a film tem-
pója is. 

Krebszet a golyófejű bumburnyá-
kot Kállai Ferenc játssza, kitűnően. 
Olyan, mint az asztali futball-játék 
csatára, aki fejnyomásra lő. Játéká-
ban két asszisztens segédkezik: Ga-
ras Dezső és Iglódi István. Meg ren-
geteg fiatal lány, akiket alig lehet 
megkülönböztetni egymástól. De a 
társaságukban töltött forgatási na-
pokért a stáb valamennyi férfitag-
ját méltán irigyelhetjük. 

GALSA1 PONGRÁC 



Ml A V IDEOKAZETTA? 
ÚJ PERSPEKTÍVÁK A FILM F E J L Ő D É S É B E N 

A Poretta Terme-i tanácskozások-
ról írt beszámoló alapján tudjuk, 
hogy a napirend egyik pontja a 
videokazetta szerepének, jelentősé-
gének vizsgálata volt. Mielőtt rátér-
nénk a kérdés lényegére, bevezető-
ül érdemes néhány szót fordítani ar-
ra, miért éppen a Szabad Film V. 
Nemzetközi Fesztiválján vetődött fel 
ilyen súllyal ez a probléma? Ez nem 
véletlen műve, hanem egyenes kö-
vetkezménye a Poretta Terme-i 
fesztivál eredeti célkitűzésének, nyil-
tan hirdetett „antifesztivál" jellegé-
nek. Ez mindenkor nem csak a ha-
gyományos fesztiválok szenvedélyes 
ostorozásában, kipellengérezésében 
jutott kifejezésre. A kritikát pozitív 
cselekvés és nyugtalan útkeresés egé-
szítette ki. Megnyilvánult az egy-
részt a kiszorított, kisemmizett, 
anyagi eszközeikben és forgalmazási 
lehetőségeikben korlátozott, vala-
mint politikailag nem kívánatos fil-
mek vetítésében és népszerűsítésé-
ben. Másrészt kifejezésre jutott ez 
a szándék annak kutatásában is, 
hogy a megtagadott hagyományos 
produkció, a rohamosan kommercia-
lizálódó nyugati filmgyártás helyett 
miképpen lehetne valami más mű-
vészileg igényes és egyben életképes 
filmet létrehozni. 

Ilyen előzmények után már ért-
hető, hogyan lett a Szabad Film 
szemléjén az egyik központi téma a 
nem esztétikai, sőt látszólag nem is 
priméren kultúrpolitikai probléma, 
hanem „csak" technológiai kérdés: a 
videokazetta. A kérdést az élet 
realitása tűzte napirendre, amint azt 
bevezető referátumában Ivano Cip-
riani is hangsúlyozta: „A vi-
deokazettával — mondotta — mint 
realitással kell szembenézni. Igaz, 
ma még inkább csak potenciális té-
nyező, de megvalósulásának és fej-
lődésének perspektívái felől nem le-
hetnek kétségeink. Különösen akkor 
nem, ha figyelembe vesszük, mily 
rohamos ütemű a fejlődés az elekt-
ronika és a rokon tudományok te-
rületén." 

A fenti megállapítás realitását té-

nyek támasztják alá. A Kodak Mű-
vektől a Philips-en, a japán Sony és 
a Matsuhita konszerneken át, a 
BBC-ig, a Columbia Broadcasting 
Systemig, Metro Goldwyn Mayerig 
és General Electricsig nincs a nyu-
gati világnak olyan jelentősebb tv-
és rádióhálózata, filmgyára, híradás-
technikai kutatóintézete, vagy hír-
adástechnikai eszközöket gyártó üze-
me, amely ne költene milliókat a 
videokazetta kutatási és teszte-
zési programjára. A kép teljessé-
géhez tartozik azonban, hogy a nagy-
szabású programba bekapcsolódtak 
a kultúra és a tudomány más ága-
zatai is. Így például Olaszországban 
a legnagyobb könyvkiadó vállalat, a 
Mondadori és mellette a Rizzoli is, 
az Egyesült Államokban a New York 
Times — Time—Life lapkonszern, 
az Olivetti computer részlege és így 
tovább. A probléma tehát az érdek-
lődés gyújtópontjába került minden 
olyan vállalkozásnál, amely a tömeg-
tájékoztatásban, a tömegek tudatá-
nak alakításában érdekelt. 

Nézzük meg ezek után, miről van 
szó, milyen technikai újítás okoz ek-
kora világméretű mozgolódást? 

Olyan szerkezet tömegméretű elő-
állításáról, amely a televízióra sze-
relve lehetővé teszi, hogy otthonunk-
ban kedvünk szerint vetítsünk fil-
meket. (Hadd jegyezzük meg itt záró-
jelben. hogy a szabadalom alapjául 
szolgáló eredeti találmány egy ame-
rikában élő magyar származású 
mérnök, Péter Gold mark műve.) 
Miként a magnószalagot a mag-
netofonra, úgy fűzhetjük be e 
szerkezet révén a filmeket a 
tv-készülékbe. A film tehát a kol-
lektív szórakozás, illetve később a 
tévé jóvoltából a kollektív műsor-su-
gárzás kereteiből kilépve, olyan in-
dividuális időtöltéssé lesz, mint a 
könyv, az olvasás. Kedvünk szerint 
vesszük meg vagy esetenként bérel-
jük azt a filmet, amely érdekel. Ak-
kor vetítjük, amikor számunkra leg-
alkalmasabb az idő. Egyes jeleneteit 
megismételhetjük, „visszalapozha-
tunk" benne, abbahagyhatjuk, újra 



kezdhetjük. Ügy kezeljük, mint a 
könyvet, hanglemezt, vagy magnó-
szalagot. 

Nyilvánvalóan nem a szó szűkebb 
értelmében vett felfedezéssel állunk 
szemben. Sokkal inkább az audio-
vizuális technikai fejlődés eredmé-
nyeinek újfajta alkalmazásával, le-
hetőségeinek kiszélesítésével, új 
konzum cikk, a mindenki rendelke-
zésére álló házi hangos filmvetítés 
perspektívájával. S bár egyenlőre a 
téma még a kutatás, kísérletezés stá-
diumában van, könnyen érzékelhető, 
hogy a videokazetta megvalósu-
lása esetén nagy jelentőségű, bizo-
nyos értelemben forradalmi újítást 
jelent. Ennek illusztrálására hadd 
említsünk néhány konkrét példát. A 
British Lion International ajánlatot 
tett hatalmas szálloda konszernek-
nek, hogy — miként régebben min-
den szoba fiókjában a vendég meg-
találhatta a Bibliát —, úgy álljon 
most asztalán a televíziós készülék 
és a megfelelő filmek listája, ame-
lyeket telefon kérésére a személyzet 
ingyen rendelkezésre bocsájt. A 
prospektus néhány címet is felsorol 
a jövőbeni választékból: Át a Sza-
harán, Amit csak ketten játszhat-
nak, A francia szerető, Veszélyes for-
dulat, Miben hiszünk, stb. A japán 
Sony gyár már azzal biztatja klien-
seit, hogy a jövőben a hangosfilme-
ket a tranzisztoros zsebrádióhoz ha-
sonló nagyságú mini-vizoron élvez-
hetik, amelyet magukkal vihetnek 
gépkocsijukon, a strandra, vagy akár 
a fürdőkádba. Az amerikai Network 
Cinema Corporation, amelynek egyik 
főrészvényese Jerry Lewis, az ismert 
komikus, háztömbök lakóinak, csa-
ládi közösségeknek, baráti köröknek 
minimozik létesítését javasolja, ame-
lyekben kedvükre vetíthetik a cég 
által gyártott filmeket. 

Mindez félelmetesen és nyomasz-
tóan hangzik, hiszen nyilvánvaló, 
hogy a videokazetták bevezeté-
sével a tömegek manipulációja az 
eddiginél is szélesebb körben és ra-
fináltabban érvényesülhet. A néző 
most már nem a rákényszerített 
programot élvezi, hanem saját belá-
tása szerint „szabadon" választhat 
— a western, a szexy, az olcsó ro-
mantika vagy ha úgy tetszik a val-
lásos propaganda között. Ez azon-
ban az éremnek csupán egyik olda-
la. Ugyancsak cáfolhatatlan tények 

bizonyítják, hogy a videokazet-
ták nagy pozitív lehetőségeket is 
rejtenek magukban. A legkézenfek-
vőbb ez a felismerés az oktatás te-
rületén. Az UNESCO-nak egy 1969-
es vizsgálata például megállapítot-
ta, hogy a világon több, mint száz-
ezer intézmény (könyvtár, múzeum, 
iskola) igényel gyakorlati megoldást 
oktatási programjának audio-vizuális 
eszközökkel való végrehajtására. A 
Poretta Terme-i értekezleten az igé-
nyek és a lehetőségek közötti résről 
tanúskodott az alábbi kimutatás: az 
olasz iskolákban 53 118 épületben és 
275 459 teremben összesen 11 000 té-
vé készülék áll rendelkezésére 6 
millió diáknak. 

Az oktatás területén kívül azon-
ban a videokazetta óriási pozi-
tív lehetőségeket nyit meg a kul-
túra, az emberi öntudat formálásá-
nak minden vonatkozásában. Gianni 
Toti, az olasz kommunista publicis-
ta helyesen mutatott rá a konferen-
cián, hogy a videokazettával az 
osztályharcnak új frontja nyílhat. 
A trösztöket az új árucikk bevezeté-
sekor az a szándék vezeti, hogy új 
tömegtermék gyártásával és értéke-
sítésével új profit forrásokat tárja-
nak fel. Az uralkodóosztályok a tö-
megkommunikáció új eszközével nyil-
ván további lehetőséget akarnak ki-
aknázni a konformizálásra. Az ol-
csó film azonban ugyanakkor hatal-
mas lehetőségeket nyit meg a prog-
resszív erők számára is. „Azok az 
önálló gyártó egységek — mondotta 
Toti — amelyek ma hasztalan kö-
vetelik a monopolhelyzetben levő 
olasz televíziótól, hogy alkotó tevé-
kenységük a képernyőre kerülhes-
sen. a jövőben megkerülhetik ezt az 
akadályt és létrehozhatják saját, ön-
álló, demokratikus és népi hálózatu-
kat, kazettákban terjeszthetik néze-
teiket, valósíthatják meg művészeti 
elképzeléseiket, polemizálhatnak el-
lenfeleikkel és megvilágíthatják az 
igazságot a maga teljességében és 
bonyolultságában. Az igazság pedig, 
mint Gramsci mondotta, mindig for-
radalmi." 



KÁLLAI - NEGYVENHÁROM FILMBEN 
Krebsz, az isten, tizenkét kilóval 

karcsúbban, mint a filmben, ül ve-
lem szemben, a belváros egyik hato-
dik emeleti lakásában — otthoná-
ban. Barna haja, kék szeme, tehát 
természetes külseje, inkább Kállai 
Ferencet, a hajdani hősszerelmest 
idézi, mint a gyorsan, kapkodva be-
szélő, örökké lihegő, szaladó, lelkes, 

csetlő-botló szervezőt, a nyolcdiopt-
riás szemüveget viselő kopasz Kreb-
szet, az Elsietett házasság mulatsá-
gos, furcsa, pszichológus orvosát, a 
Mi lesz veled Eszterke? öregedő, fé-
lénk, esetlen, sután udvarló iskola-
igazgatóját . . . Vagyis: előnyös kül-
sejéről éppen olyan természetes alá-
zattal mond le egy-egy szerep ked-
véért, mint a pihenés, a szórakozás, 
az annyira szeretett és vágyott ba-
ráti beszélgetések oldódást, kikap-
csolódást jelentő óráiról. 

Ezen a tavaszon lesz huszonöt éve, 
hogy Kállai Ferenc — háromhóna-
pos színművészeti főiskolai tanul-
mányai után —, mint „gyakorlatos 
színész" először lépett színpadra és 
huszonöt éve már annak is, hogy 
Marát, feleségét, türelmes társát jó-
ban és rosszban megismerte és meg-
szerette. Ha Kállairól hosszabban ír 
valaki, Maráról is szót kell ejteni, 
hiszen az elmélyült művészi mun-
kához szükséges, a mindennapok ap-
ró bosszúságaitól megkímélő nyugal-
mát számára ő teremti meg. 

Kállai negyvenhárom filmben ját-
szott. 

Krebsz, az isten 

Ismeri a Szandi Mandit? — Szabó Árpád, 
Kállai Ferenc és Agárdi Gábor 



NN, a halai angyala; — Törőcsik Mari. Kállai Ferenc, Gábor Miklós és Soós Edit 

— Melyek azok, amelyekre leg-
szívesebben emlékszik? 

Két vastag albumot vesz elő, Ma-
ra ajándéka karácsonyra, művészi 
pályájának írásos és fényképes em-
lékeit őrzik. 

— Első fecskék — ez volt, 1952-
ben az első filmszerepem — 2x2 né-
ha öt, Katonazene, Hogy állunk, fia-
talember? Iszony, Mi lesz veled Esz-
terke? Elsietett házasság, Hamis Iza-
bella, Ismeri a szandi mandit? Egy 
örült éjszaka, Krebsz, az Isten... 

Főszerepek és néhány mondatos 
epizódok — amelyek az ő játéka ré-
vén lettek emlékezetesek, — a leg-
különbözőbb emberi alakok. Beska-
tulyázásra nem panaszkodhat, az 
biztos. Kállai nemrégen mondta is 
egy interjújában: „Unalmasak azok 
a színészek, akik mindig önmagu-
kat játsszák." 

A szerencse, a véletlen, de talán 
elsősorban a tehetségével párosuló 
rendkívüli szorgalma, akaratereje, 
a „gyakorlatos" színész állandó vá-
gya tovább tanulni, teremtette meg 
ezeket a sokszínű, mélyen emberi fi-
gurákat, Az Iszony vérbő, szenvedé-
lyes, az életet mohón habzsoló, a fe-
leségétől annyit tűrő, kicsit ostoba, 
de férfias Takaró Sanyiját, a Hamis 
Izabella sok derűt keltő szórakozott 
férjét, az Egy őrült éjszaka kemény. 

cinikus, ravasz, rámenős, ördögi ál-
ellenőrét . . . És ha a színházban ját-
szott szerepeit sorolnánk, talán még 
sokszínűbb lenne a paletta. 

— Mit ad a színházi tapasztalat 
a fimszínésznek, vagy fordítva: mit 
hasznosít a filmezésből a színpadon? 
Hol játszik szívesebben? 

— Sokan elválasztják, hosszú té-
telekkel igazolják a színházi és film-
szereplés közti különbségeket. Tő-
lem ezt ne várja. Egyes kollégáim 
szerint a film elsősorban hírnév és 
pénzszerzés szempontjából tekinten-
dő szükséges jónak. Ennek a né-
zetnek— én nem értek vele egyet — 
oka az is, hogy a színészt a film-
gyárban, legalábbis régebben, élő 
„kelléknek" tekintették. Szerencsés 
vagyok, én már ezt nem tapasztal-
tam. Nem panaszkodhatom: a rám-
szabott figurát a rendezők velem is 
megbeszélték, sokszor együtt keres-
tük egy-egy szerep döntő külső és 
belső jegyeit. S amikor együtt ele-
meztük a rendezővel a következő 
nap forgatási anyagát, egy kicsit a 
beavatott örömét éreztem, nemcsak 
a színészét, hanem a művészi mun-
katársét is. Visszatérve a színpad és 
a film különbségeire . . . Azt hiszem, 
nincs nagy különbség. Itt is, ott is, 
embert kell ábrázolni És az a szí-
nészi alakítás, amelyen érződik a 
teatralitás, éppen olyan rossz a szín-



Elsietett házasság — KálUl Ferenc, Básti 
Lajos, Talii-Tóth László 

padon, mint a filmen. Közismert, 
divatos rendezői instrukció: ne csi-
nálj semmit, csak természetes, egy-
szerű légy. Csakhogy szürke és 
unalmas az, aki nem csinál sem-
mit Mert az igazi semmit, az igazi, 
vagyis művészi egyszerűséget és ter-
mészetességet (amit a néző annak 
érez), pokoli nehéz megteremteni, 
rettenetes sok munka előzi meg. Az 
a legnehezebb játék, színpadon is, 
filmen is. 

— Akkor talán így kérdezem: mi 
okoz a művésznek nagyobb örömet, 
kielégülést, a színpadi szereplés, vagy 
a filmi? 

— Akkor talán így felelek: össze-
hasonlítani nem lehet, mindegyik 
más. A színész és közönség színhá-
zi, közvetlen kapcsolatának spontán, 
estéről estére ismétlődő örömét a fil-
mezés közben a művész nem kapja 
meg. Az igazán jó, a színészeket lel-
kesítő filmrendezők egy-egy beállí-
tás után közönségként reagálnak a 
játékra, ez, ha nem is pótolja a né-
zők visszhangját, sok örömet szerez-
het. De látja, azért mégis van va-
lami döntő különbség a színpadi és 
a filmi játék között. Mégpedig ez: a 
színházban este héttől tízig bontja 
ki. alkotja meg, építi fel a színész a 
figurát A filmnél — ez a forgatás 
természetéből adódik —• állandó ké-
szenlétben kell lennie, az előre fel-
épített alakot kell hordoznia. Jóval 
a forgatás előtt kell a színésznek 
— legalábbis ez az én módszerem — 
a figura jellemét idegrendszerét ki-
dolgozni, hogy aztán, ha kell, bár-
melyik cselekvésében meg tudjon 

szólalni, állandó szinkronban ma-
radva a már leforgatott, időrendben 
talán később bekövetkező jele-
netekkel. Ez a fajta munka feszített 
koncentrációt kíván. Engem sokszor 
inár előző éjjel szorongások fognak 
el, ha a másnapi munkára gondo-
lok. Azt is kiszámítom előre, mi-
kor, hány cigarettát szívhatok, hány 
feketét vagy konyakot ihatom, hogy 
a hangom, mozgásom, idegrendsze-
rem megfeleljen az éppen megfor-
málandó figura éppen soronlevő je-
lenetének. 

— A nézők és a kritikusok, akik 
újra meg újra felfedezik, egyik leg-
nagyobb művészi erényének sokol-
dalú tehetségét tartják, önmagát 
nem ismételve, mindig új és új kül-
ső és belső eszközökkel dolgozza ki 
figuráit. Milyen emlékek, vagy ta-
nulmányok segítik ebben? 

— Döntően a saját emlékezetem 
tárháza. Minden figuránál fülembe 
cseng egy hang, amelyet valahol hal-
lottam, egy arc, egy alak, amelyet 
láttam — talán a kettő nem is tar-
tozik össze. Szerepek, verssorok ké-
pesek bennem húsz-huszonöt év 
előtti hangulatot felidézni: egy ta-
vaszról szóló költemény szülőfalum. 
Gyoma tavaszát, az ottani olvadás 
különös illatait, ízeit, hajdani han-
gulatát S ha először önkéntelenül 
tör fel bennem az emlék, később már 
tudatosan hívom, idézem magamban. 

Különös hobbyja, szenvedélye nin-
csen. Szabad ideje sem igen. Néha 
napi tizenkét-tizenöt órát tölt mun-
kában. a színészeknél szokásos túl 
terheltségben, színház, film, rádió, 
tévé. szinkron . . . Egyelőre nem uta-
sít vissza semmit, ami belefér az 
idejébe, sem főszerepeket, sem egé-
szen kis feladatokat. De meddig? 

— Amíg úgy érzem, hogy sikerül 
magam megújítanom, hogy nem ru-
tinból, hanem mindig új és új él-
ményből alkotok meg egy figurát, 
— nem válogatok. Ha majd eljön az 
idő, hogy úgy érzem, megcsontosod-
nak a figuráim, akkor leállók, szü-
netet tartok. Remélem — sokára. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 



M E D E A ÉS C A S A N O V A 
(Római filmlevél) manista, komoly művé- rődik azzal, hogy neve 

szet győzelme. Pontecor- évekig nem szerepel a 
Egy nagy siker es eg\- v o i£nyegre törő mű- lapokban, nem riasztja 

nem kisebb csalódás, vészegyéniség. Nem tö- vissza a producerek 
Ezzel kezdődik 1970 olasz 
filmélete. 

A siker Gillo Ponte-
corvo nevéhez fűződik. 
Quemada című filmje, 
amelyről már korábban 
beszámoltunk, egyöntetű 
elismerést aratott bemu-
tatóján. Mi az eddig el-
mondottakhoz csak any-
nyit tehetünk hozzá, 
hogy napjainkban, ami-
kor a művészetben any-
nyi a blöff, a látszatsi-
ker. a mesterkéltség, 
nagy elégtételül szolgál-
hat az elkötelezett, hu-

Jelenet Fernando dl Leo: 
A pusztítás gyermekei el-

mű filmjéből 

Silvia Dlonislo, Leonard 
Wbiting és Tina Aumont — 
A velencei Giacomo Casa-
nova gyermekkora, elhiva-
tottsága és első tapasztalatai 

című Comencint-filmben 



szkepszise, azt valósítja 
meg, amit fontosnak 
tart. Ha kell, évekig dol-
gozik rajta és nem nyug-
szik, amíg meg nem te-
remti művé megszületé-
sének előfeltételeit. Nem 
véletlen, hogy két film-
je, amellyel a nemzet-
közi élgárdába emelke-
dett, a Kápó és az Algé-
riai csata volt. Mindket-
tőt ezer nehézség, aka-
dály között forgatta, si-
kerében kevesen hittek. 
A témát mindkét eset-
ben „kimerítettnek" mi-
nősítették, nem láttak 
benne fantáziát. S most 
négy évi hallgatás után, 
újra azért szólal meg, 
mert fontos mondaniva-

lója, „üzenete" van a kö-
zönség számára. A múlt-
ba visszapillantva tanul-
mányozza a harmadik 
világot, és az európai ci-
vilizáció és a gyarmato-
sított népek ellentétei-
nek eredetét, történelmi, 
kulturális és pszicholó-
giai indítékait. És a kö-
zönség, sőt a kritika 
nagy többsége is, megér-
ti ezt az üzenetet. 

Nem kisebb tanulság-
gal szolgál a másik pa-
rádésnak szánt bemuta-
tó. Fogadtatása mintha 
csak azt akarná bizonyí-
tani, hogy nincs előre 
biztosított siker. Leg-
alábbis a filmben. Még 
akkor sem, ha a prog-

Sutanna Levi ét Margareth Chaplin — Lulgl Petrlnl: 
tgy, így... erőtebben című filmjében 



Jelenet Lulgl Comenclnl Casanova-filmjéből 

nózis egyértelműen biz-
tató. A Medea Pasolini 
rendezésében, Maria 
Callasszal a főszerepben 
telitalálatnak ígérkezett. 
Pasolini, mint filmren-
dező, művészi oeuvre-
jének csúcsteljesítmé-
nyeit az antik világ mo-
dern értelmezésű meg-
elevenítésében érte el. 
Költői fantáziája, filozó-

Gillo Pontecorvo — a Que-
mada forgatása közben, 

Kolumbiában 

fiai elmélyültsége, a szi-
gorú struktúrájú ókori 
történetek keretei között 
érvényesült a legmara-
déktalanabbul. A Máté 
evangéliuma és az Oedi-
pus király után tehát 
joggal várt mindenki 
nagy, kiérlelődött si-
kert, betetőzést az ókori 
trilógia harmadik vá-
lasztásától, a Medeától. 
Annál is inkább, mivel 
ezúttal sem hiányzott 
annak az ígérete, ami a 
nagy Pasolini-filmeknek 



mindenkor egyik döntő 
tényezője volt: egy nagy 
művészegyéniség ellen-
állhatatlan színészi tel-
jesítménye. Anna Mag-
nani (Mamma Roma), 
Silvana Magnani (Oedi-
pus király), Toto (Gonosz 
és jó madárkánk) után 
most Maria Callasson, 

napjaink művészvilágá-
nak egyik legmarkán-
sabb egyéniségén volt a 
sor. Görög világsztár 
Euripidész drámájában. 
Csakhogy a Medea fáj-
dalmasan bizonyította a 
nagy művésznő korlátait. 
Tehetsége végzetesen az 
operaszínpadhoz, a me-

Jelcnet a Casanova-filmből 

Dagmar Lasaander a Feml-
na rldens című film fficxe-
repébcn. Rendező: Plero 

Schiavazappa 

lod rámához köti. £s 
Pasolini felfogásában, 
amelynek lényege éppen 
az, hogy a klasszikusok-
ról lehámozza a külsősé-
geket, a hozzátapadt sti-
láris elemeket, kiirtsa a 
koreográfiát a gesztuso-
kat, a deklamációt, ép-
pen erre a képességre 
nincs szükség. így az-
tán a Medeát leginkább 
az jellemzi, amit Anto-
nello Trombadori, a Vie 
Nuove kritikusa találó-
an így fogalmazott meg: 
Irene Papas hiánya. Az 
értelmezés okos, a film 
légköre lenyűgöző, de 
a Medea — címszereplő 
nélkül üres, sőt gyak-
ran fárasztó. 

Annál szórakoztatóbb 
Luigi Comencini új 
filmje. A humor jelle-



Marlon Brant 

géről árulkodik már a 
cím is: A velencei Gia-
como Casanova gyer-
mekkora, elhivatottsága 
és első tapasztalatai. A 
téma világos. Fordulatos 
cselekmény, borsos epi-
zódok, ironikus hangvé-
telű elbeszélés nyomán 
éljük át, miként érik az 
árva, beteges, nő-iszony-
ra nevelt, papi pályára 
szánt csenevész szemi-
naristából világhírű nö-
csábász. A címszerepet 
Leonard Whiting alakít-
ja, aki Zefirelli Romeo 
és Júlia filmváltozatá-
ban Rómeót alakította. 
Néhány név a partnerek, 
főleg vonzó hölgyek, 
gazdag koszorújából: 
Maria Grazla Bucella. 

o — Pontecorvo: Quemada ci 

Senta Berger, Tina 
Aumont. 

Első filmes rendező, 
Fernando di Leo műve, 
.4 pusztítás gyermekei 
című film. Szereplői ja-
varészt kezdő színészek 
vagy nem hivatásos mű-
vészek. Figyelmét egy 
véres dráma keretében a 
14—18 éves fiatalok 
problémáira irányítja. 
Felismerhetők, sőt sok-
szor kirívóak a műben a 
fiatalság szertel enségei. 
De tiszteletre méltó és 
magával ragadó a ren-
dező és alkotótársai ko-
molysága. vizsgálódásá-
nak kíméletlensége, a 
banalitások és konven-
ciók szinte programsze-
rű elvetése. 

mű filmjében 

Emlékezzünk meg vé-
gül az ugyancsak fiatal 
rendező, Piero Schiava-
zappa új filmjéről, a 
Femina ridens című lé-
lektani drámáról. Fő-
szereplői Philippe Leroy 
és Dagmar Lassander. 
A fantasztikum határát 
súroló lélektani elemzés 
eredeti tehetségre vall. 
A rendező mesterségbeli 
felkészültsége azonban 
nem mindig tudja meg-
felelő technikai bravú-
rokkal követni a szikrá-
zó cselekményt. Kérdé-
ses, a közönség és a kri-
tika megelégszik-e a te-
hetség és a szándék meg-
nyilvánulásával vagy 
megvárja, míg ez éret-
tebb formában teljese-
dik ki. V. M. 



Vita a Helgáról 
A szexuális nevelés a pedagógiá-

nak az a területe, amelyről az el-
múlt évtizedben — az előzőhöz vi-
szonyítva — aránylag sokat beszél-
tünk, de amelynek érdekében gya-
korlatilag igen keveset tettünk. Ed-
dig leginkább a könyvkiadásunk 
„fedezte fel" az ilyenirányú társadal-
mi szükségleteket s adott ki néhány, 
többé-kevésbé hasznos alapfokú is-
meretterjesztő könyvet. Filmgyártá-
sunk eközben csak egy-két kisfilm 
erejéig merészkedett a „kényes té-
mák" veszélyes vizeire. 

A jelek szerint külföldi importáru 
tölti be a faltörő kos vagy ha úgy 
tetszik, a kísérleti léggömb szere-
pét. S minthogy egyelőre külföldön 
sincs nagy választék a szexualitással 
foglalkozó tudományos ismeretter-
jesztő filmekből, így hát meg kellett 
elégednünk a Helgával, amely némi 
alakítgatás, átszabás, kurtítás után 
hazai viszonyainkra és az említett 
célra megfelelőnek látszott. 

Hogy valóban megfelel-e, azt ter-
mészetesen csak a film hatásának 
tanulmányozása mutathatja meg. A 
hatás pedig a filmmel kapcsolatos 
vitákon tanulmányozható leginkább. 
S persze nemcsak maga a hatás ér-
dekes, hanem az a közeg is, amely-
ben ez a hatás keletkezik; a reagálás 
háttere és motívumai, amelyeknek 
megállapítása sajnos sokkal nehe-

zebb, többnyire csak hozzávetőlege-
sen vagy hipotétikusan becsülhető 
fel. Mindenképpen tanulságos pél-
dául az Egyetemi Színpad nemrég 
tartott filmbemutatója után rende-
zett vita. Itt a mintegy nyolcvan 
résztvevő közül huszonegyen mond-
ták el véleményükét a Helga című 
filmről. Az ellentétes vélemények 
mindenekelőtt két kérdés körül csap-
tak össze: Mennyiben sikerült a 
filmnek saját célkitűzéseit megvaló-
sítania; továbbá hazai viszonyainkat 
figyelembe véve, milyen segítséget 
nyújthat ez a film a nemi nevelés-
hez? 

Az első kérdéssel kapcsolatban vi-
ta alakult ki a film jellegéről, cél-
járól és módszereiről. Többen kifo-
gásolták, hogy a film célkitűzése és 
felépítése nem egységes; túlságosan 
sokat markol, túl heterogén és nem 
világos, hogy kiknek is szól való-
jában: a serdülőknek vagy inkább a 
gyermeket váró kismamáknak. Egy 
20 éves lány azt hiányolta, hogy ez 
a film nem ad választ az ifjúság 
szexuális problémáira, holott a pla-
kátok szövege és a film első harma-
dának képsorai alapján ezt várják 
tőle. Ehhez a véleményhez aztán a 
hasonló korú fiatalok közül még leg-
alább négyen csatlakoztak. A fel-
szólalásokból kitűnt, hogy 18—20 
éves korban már nem egészségügyi 
jellegű felvilágosításra, hanem első-
sorban etikai eligazításra van szük-
ség 

Jónéhány hozzászóló vitatta az elő-
írt 16 éves korhatár helyességét. A 
fiatalok általában azon az álláspon-
ton voltak, hogy ezt a filmet meg-
felelő előkészítés esetén már a 14— 
15 évesek, akár az általános iskola 
8. osztályos tanulói is megnézhetnék. 
Egy idősebb felszólaló véleménye 
szerint viszont még a 16 évesek sem 
elég érettek a film megtekintésére. 
Ez nyilván túlzott aggályoskodás, 
amely egyes esetek téves általánosí-
tásán alapul. Igaz, a 15—16 év körüli 
korosztályok egyes tagjai között va-
lóban jelentős érettségbeli különb-

Jelenet a Helga című filmből 



Kamaszok a strep-tease-bár előtt (Helga) 

ségek lehetnek. Épp ezért valóban 
fontos a különbségeket figyelembe 
vevő előkészítés a szülő vagy a pe-
dagógus (esetleg az orvos) részéről. 
Más kérdés persze, hogy vannak-e 
jól felkészült „előkészítők"? 

A hazai nemi nevelést a vita során 
többen nagyon hiányosnak és for-
málisnak mondották. Az egyik fel-
szólaló emlékeztetett rá, hogy a szak-
emberek már 1963—64-ben kidolgoz-
ták a szexuális nevelés irányelveit, 
de azóta sem történt jelentősebb elő-
rehaladás. Szerinte a fő baj az, hogy 
nincs felelőse ennek a kérdésnek. 
Sem a pedagógusokat, sem az orvo-
sokat nem készítik fel erre a mun-
kára, a szülőkről nem is beszélve. 
Emiatt legtöbbször csak vonakodva 
vállalkoznak rá. Pedig igaza volt an-
nak a 25 év körüli hozzászólónak, 
aki szerint megfelelő előkészítés nél-
kül a film hatása problematikussá 
válhat. Sok igazság van abban is, 
hogy felnőtt társadalmunk, hazai 
közvéleményünk még nem szokta 
meg a nyílt, őszinte hangot a szexuá-
lis kérdéseket illetően. Ezért számí-
tani lehet bizonyos ellenállásra egy 
ilyen film bemutatása kapcsán. A 
fiatalabb és idősebb generációk eti-
kai véleménykülönbségét polarizál-
tán szemléltette két hozzászólás: egy 

20 év körüli fiatalemberé, aki leendő 
lányát már 12 éves korában ellátná 
a legjobb fogamzásgátló szerrel 
— és egy 60 év körüli férfié, aki a 
házasság előtti teljes önmegtartóz-
tatásra intette a fiatalokat. 

Persze nem állíthatjuk teljes bi-
zonyossággal, hogy az efféle polari-
zált véleménykülönbségek generációs 
ellentétekre vezethetők vissza, hisz 
nem rendelkezünk általánosítható 
statisztikai adatokkal. Nálunk ugyan-
is eddig még senki sem végzett 
szexuáletikai attitűdvizsgálatot a 
különböző generációk vonatkozásá-
ban. (Ez a film egyébként jó alka-
lom lenne erre: a vetítést követő an-
kétokon kérdőíves adatgyűjtéssel 
megalapozott általánosításokhoz sze-
rezhetnénk anyagot.) Pillanatnyilag 
meg kell elégednünk annak megál-
lapitásával. hogy a szexuáletika te-
rén a nagyfokú bizonytalanság mel-
lett szélsőséges álláspontok is jelent-
keznek. Az egyik véglet az anar-
chizmus, a szexuáletikai normák tel-
jes tagadása, amely inkább az ifjú-
ság egyes rétegeire vagy csoport-
jaira jellemző. A másik a vallási-
puritán konzervativizmus, amely 
természetesen inkább az idősebb 
nemzedék soraiban tartja szilárdan a 
maga bástyáit. 



Hogy a vallásos emberek szexuál-
etikai téren többnyire konzervatívok, 
azon nincs mit csodálkozni. Érdekes 
jelenség viszont, hogy nem-vallásos, 
sőt kifejezetten marxista beállított-
ságú emberek körében is találhatunk 
puritánokat, akiknek szexuáletikai 
nézetei úgyszólván csak az ideológiai 
megalapozás, illetve indoklás tekin-
tetében különböznek a mélyen val-
lásosakétól. Jó lenne tudni, hogy ez 
egyszerűen a tudati fejlődés egyen-
lőtlenségével, lemaradásával, a dog-
matízmus hatásával vagy egyéb 
okokkal magyarázható? 

Kétségtelen viszont, hogy a mar-
xista szemlélet a 20—30 évesek világ-
nézetébe elég mélyen oeivódott. Ezt 
tükrözték azok a hozzászólások, 
amelyek a társadalmi vonatkozáso-
kat hiányolták a filmből. Többen 
hozzáfűzték, hogy a filmben háttér-
ként ábrázolt sterilizált és összkom-
fortos környezet propagandisztiku-
san idealizált képet nyújt a nyugat-
német konzumtársadalomról. Ez 
egyes nézőket megtéveszthet, esetleg 
bizonyos irigységet kelthet. Pedig 
van rá példa, hogy a nyugatnéme-
tek igen bátor társadalomkritikai fil-
meket is tudnak készíteni. Ez a film 
szintén csak nyert volna azzal, ha a 
bevezető képsorok szociológiai hang-
vétele nem fullad később idillbe. 
Például — mondták — a szülés bio-
lógiai szempontból kétségtelenül 
azonos jellegű folyamat egy tőkés 
feleségénél és egy tanyai paraszt-
asszonynál, de míg az előbbinél az 
otthoni szülés esetleg társadalmi 
státusszimbólum, addig az utóbbinál 
többnyire puszta kényszerűség. Hiába 
ajánlgatja a film a sterilizált kör-
nyezetet azoknak, akiknek nincs meg 
erre a lehetőségük. 

Ezzel az állásponttal szemben né-
hány 20 év körüli fiatal a film 
egészségügyi jellegére hivatkozva 
utasította el a társadalmi és etikai 
mondanivaló igényét. Szerintük a 
filmben ábrázolt társadalmi háttér 
technikai fejlettség szempontjából 
nem áll túlságosan távol a magyar 
viszonyoktól, ezért nincs okunk irigy-
kedésre. A filmnek egyenesen érde-
me, hogy felhívja a figyelmet a ter-
hesség, szülés és csecsemőgondozás 
megfelelő körülményeinek fontossá-

gára. Mert legtöbbször nem a higié-
nia lehetőségei hiányoznak, hanem a 
törekvések erre és a szükséges is-
meretek. 

Csaknem mindenki egyetértett ab-
ban, hogy a legnagyobb élményt a 
film a szülés bemutatásával nyújtot-
ta. Bár egyesek szerint épp ennek a 
jelenetsornak elriasztó hatása is le-
het, főleg a teljesen tájékozatlan, fel-
készületlen vagy a szüléstől egyéb-
ként is félő nézőre. A résztvevők 
többségének véleményét mondta ki 
egy idősebb férfi, aki szerint a film 
legnagyobb értéke, hogy van; hogy 
végre megkezdődött a filmek vona-
lán is a szexuális felvilágosítás, bár-
ha csak alapfokon. Mások szerint 
kár, hogy csak egy ilyen film van. 
Az ifjúság minden korosztályának 
szüksége lenne kifejezetten annak a 
korosztálynak szóló felvilágosító 
filmre. A korszerű és helyes felvilá-
gosításnak ugyanis lépcsőzetesen kell 
megvalósulnia s ez egyetlen filmmel 
nem oldható meg, hiszen így nem 
lehet figyelembe venni egy-egy kor-
osztály igényeit és életkori sajátos-
ságait. Ezért aztán az egyik nézőnek 
túl sokat mond, a másiknak túl ke-
veset. 

Egy 25 év körüli felszólaló figye-
lemre méltó észrevétele szerint a 
Helga szemléletessé tudott tenni bi-
zonyos fiziológiai sőt mikrobiológiai 
folyamatokat, de aligha kelt a néző-
ben igényt a bemutatott folyamatok-
kal kapcsolatos további információk-
ra, mivel nem hagy lezáratlan kér-
déseket és iskolásán didaktikus. 
Ugyanezért megvitatásra sem a leg-
alkalmasabb. Abban mindenki egyet-
értett, hogy a felvilágosító, ismeret-
terjesztő filmeknek fontos szerepük 
lehet a nemi nevelésben. De — s ez a 
vita egyik fő tanulsága — olyan fil-
mekre lenne inkább szükség, ame-
lyek a mi társadalmi viszonyainkból 
indulnának ki s közvetlen segitséget 
adnának a nevelőknek egy-egy kor-
osztály nemi neveléséhez. 

SZILAGYI VILMOS 



ZÖLD, SÁRGA, PIROS 
A cím senkit ne té-

vesszen meg, szó sincs 
politikai szimbólumok-
ról, a rendőrlámpa szí-
neváltozásait sorolja fel 
ez a több mint húszesz-
tendős kis produkció. 
Nem is volt más célja, 
mint az, hogy a közleke-
dési szabályok rejtelmeit 
plántálja a nézőkbe, s 
mindenekelőtt egy kis 
propagandát csináljon 
a BESZKÁRT-nak. Ma-
gyarán: toborzófilm volt 
ez a javából: gyere paj-
tás, kalauznak. Még az 
ének sem hiányzik be-
lőle, már csak azért sem, 
mert a szereplők között 
ott találjuk Latabár 
Kálmánt és Kiss Ma-
nyit. 

Néhány hónappal eze-
lőtt a Budakeszi úti 
filmarchívum vágóaszta-
lánál találkoztam a 
Zöld, sárga, piroi-sal, 
amikor tudományosnak 
ígérkező — szigorú lek-
torainknak kicsit más 
volt a véleménye — dol-
gozatomat készítettem az 
oktató- és népszerű-
tudományos filmműfaj 
magyarországi történeté-
ről, s egyáltalán a mű-
faj alakulásáról. 

Az oktató-, sőt a nép-
szerű-tudományos fil-
mekben sem ritkaság, 
hogy színészek szabályos 
kis játékfilmmel illuszt-
rálják a didaktikus vagy 
adott esetben művészi 

gondolatokat. (Emléke-
zetes példája volt ennek 
Alfonzó giccsfestő figu-
rája, a „Vigyázat, mázol-
va!" című kisfilmben.) 
Latabárra is sokan em-
lékeznek még a „A selejt 
bosszújá"-ból. A Zöld, 
sárga, piros azonban jó-
val előbb, 1948-ban ké-
szült. (Rendezője Bojtár 
László, operatőre Hegyi 

Barnabás, művészeti ve-
zetője Révész Zsuzsa.) 
Először láthatták benne 
a nézők 1945 után a 
mozivásznon Latabár 
Kálmánt. 

Tulajdonképpen vidé-
kieket toborzott a 
BESZKÁRT-hoz az il-
lusztratív történet, amely 
arról szólt, hogy a vi-
dékről felkerült pesti 



„életben" látjuk a veze-
tőt és a kalauzt, munka 
közben. Meglehetősen 
vidám és szórakoztató 
ez a munka ebben a 
filmben, éppen ennek 
bizonyítása volt Latyi és 
Kiss Manyi feladata. 

Igazán nem lenne ügy 
Latabár pályáján, ha a 
kalauzokkal egyetemben 

nem hagy itt bennünket 
Latyi. Lehetne, persze, 
most okosan meditálni: 
két évtized után, íme, 
nemcsak egy művész bú-
csúzik örökre, hanem 
egy szakma is. Talán 
szép és esztétikai böl-
csességeket tartalmazó 
sorokat is lehetne ka-
nyarítani arról, hogy 
egy olyan formátumú 
színészegyéniség, mint 
Latabár, hogyan töltötte 
meg élettel, hogyan 
..adta el" a propaganda-
célokra készült film fi-
guráját is. Színészi ké-
pességeiről azonban töb-
bet tud a néző, a kriti-
kus, a történész a játék-
filmek alapján. 

Ezek mellett a közis-
mert filmek mellett 
kallódó apróságok csak 
a halál és az elmúlás 
pillanataiban nyernek 
valami különös fényt, 
kelnek életre, egészen 
rövid időre. Mert furcsa 
módon ezek a produk-
ciók ilyenkor jobban 
tükrözik korukat, mint 
a lexikonba kerülő ran-
gos alkotások. Ez a Zöld. 
sárga, piros is megidézi 
a kort, amikor még az 
volt a gond, hogy egyál-
talán: legyen közlekedés. 
S felidézi Latabárt, aki 
visszatért a filmvászon-
ra. 

Most végleg elment 
ebből a kalauz nélküli 
világból. Pedig a lámpa 
ugyanúgy vált: zöld. 

sárga, piros. 
f— BEL —) 

házaspár újabb rokono-
kat hív fel dolgozni, s 
amelyben a kalauz- és 
vezető jelöltek oktatását 
is látjuk, nagy kocsin és 
kis próbaasztalon, hogy 
minél pontosabban elsa-
játítsák a KRESZ-szabá-
lyokat, mert a balesetek 
már akkor is egyre sza-
porodtak. Azután az 



LE NOVEL PANORÁMA 
(Varsói fümlevél) 

Az 1969-ben forgatott lengyel fil-
mek többsége a negyedszázados ju-
bileum jegyében fogant, s a hábo-
rú drámai eseményeit idézi. Amit 
szemlélőjük rögtön leszögezhet, az, 
hogy az új filmek között nem akad 
a Csatornához vagy a Hamu és gyé-
mánthoz hasonló erejű mű és sajnos 
olyan sem, amelyben eredeti össze-
függések, újszerű megfigyelések tá-
rulnának fel. Az eszközöket illetően 
sem számolhat be izgalmas kísérle-
tekről. Néhány rendező azonban még 
így is figyelemre méltó analízissel 
szolgál s őszinte pátosszal láttatja a 
kegyetlen kor fájdalmas stációit, a 
harcosokat és a harcokat. 

Ewa és Czeslaw Petelski Vörös 
berkenye című munkája a fasiszták 
ellen küzdő lengyel hadsereg hősies 
helytállását és győzelmét ábrázolja. 
A tabló helyenként mozgalmas, a 
lélek mélyén dúló háború konflik-
tusaiból is ízelítőt kapunk, bár a 

Ewa és Czeslaw Pet 

rendezők kissé terjengősen szerkesz-
tenek s gyakran megelégszenek a 
műfaj jól ismert sablonjaival. Az 
elsőfilmes Lorentowicz viszont a 
téma lehetőségeiben keres újat 
inkább: az Olimpiai fáklya című film-
je az ellenállás kevéssé ismert feje-
zetét dolgozza fel: a sportolók vak-
merő zakopanei akcióit. A cselek-
mény egyrésze Magyarországon, a 
Moulin Rouge-mulatóban játszódik, 
ezek a felvételek meglehetősen nai-
vak. A lenyűgöző szépségű zakopa-
nei helyszín, a kontrasztokban gaz-
dag képi kompozíciók olykor ellen-
súlyozzák Lorentowicz filmjében 
az izgalomkeltés konvencionalitását 
és a jellemrajzok szürke sémáit. A 
rendkívül termékeny Passendorfer 
A megtisztulás napjá-ban a fontos 
téma drámai kibontása helyett több-
nyire megreked az illusztrációkban s 
a gondolatot túlságosan didaktikus 
módon fejti ki. 

A Szomszédok Aleksander Scibor— 
Rylski nevéhez fűződik. A háborús 

>ki: Vörös berkenye Ewa és Czeslaw Petelskl: Vörös berkenye 



Bydgoszcz-ban játszódó mű a né-
met—lengyel konfliktus valódi in-
dítékait regényes-fordulatos mese ke-
retében elemzi, a stílus azonban túl-

ságosan ekletikus ahhoz, hogy a drá-
ma az igazi élmény rangjára emel-
kedjék. Kluba három léteiből álló 
Varsói vázlatok című filmjének első 

Ew> Wlsniewska és Byszard Filipski, a Csak a halott válaszolhat című lilmhen. Ren 
d u ó : Sylwester Checlnski 

Lech Lorentowlcz: Olimpiai fáklya 



Jelenet az Olimpiai 

epizódja a megszállt íőváros életét 
mutatja be s a lengyel hazafiak le-
gendás küzdelmének állít emléket 
(ez az epizód a legsikerültebb; a 
folytatás — Antonioni-modorban 
megörökített novella, és egy nap-
jainkban játszódó komédia, egy élel-
mes szélhámosról, aki nyugati turis-
táknak eladja a nevezetes varsói mű-
emlék Zygmunt kardját — meglehe-
tősen érdektelen). 

A játékfilmek mellett különböző 
dokumentum-összeállítások is ké-
szültek. A rendezők újra felkutatták 
az archívumok anyagát, hogy a kró-
nika fájdalmas és dicső lapjait meg-
elevenítsék. Különösen Roman Wio-
czek vállalt oroszlánrészt ebből a 
munkából. Szeptember és május kö-
zött című montázsfilmje (az elneve-
zés a háború első és utolsó hónapjá-
ra utal), amelyben eddig ismeretlen 
felvételeket is láthatunk^ arról ad 
számot, hogy mit jelentett a lengyel 
nép számára a világégés, a 63 nap 
pedig a tragikus véget ért varsói fel-
kelés történetét foglalja össze. Wion-
czek szigorú logikával és dicséretes 
ökonómiával fűzi egymásba a hír-

fáklyt című filmből 

adókockákat: főképpen a kollektív 
bátorság — mint egyetlen lehetsé-
ges magatartásforma — értelmét 
hangsúlyozza. 

A ma aktuális problémáit bemu-
tató művek között az izgalmas pszi-
chológiai dráma, A kristály szerke-
zete viszi el a pálmát Alkotóját 
Krzysztof Zanussit a legismertebb 
lengyel kritikusok, Boleslaw Micha-
lek, Jerzy Plazewski és Aleksander 
Jackiewicz az év legjobb rendezőjé-
nek tartják. A filmben „mindössze" 
annyi történik, hogy egy sikerember 
— fizikus — meglátogatja egy el-
dugott faluban élő barátját s hosszú 
napokon át vitázik vele tudomány-
ról, karrierről, hírnévről, boldogság-
ról. Eszmecseré j ük be be-bekapcso-
lódik a barát felesége is. A 
kezdeti képlet csalókának bizo-
nyul. Kiderül, hogy a világot-
járt docens, jóllehet tenyerére 
vette az élet, csöppet sem kü-
lönb társánál, aki a civilizációtól tá-
vol is harmonikus rendet szerkesz-
tett magának. Az alapszituáció való-
sággal kiált a „tézisdráma" után, 
Zanussitól azonban mi sem áll tá-



Jelenet Krysztof Zanussl: A kristály 
szerkezete című filmjéből 

voLabb, mint hogy direkt módon 
ütköztesse meg egymással az el-
veket: nála a szituációk, az el-
határozások, a „belső én" moz-
gásai kerülnek premier plán-ba. 
Tartalmas jelenetek egész sora 
avatja élménnyé az elsőfilmes 
művész alkotását. Barbara Wrze-
sinska remekel a feleség szerepében. 
Tétova mozdulataiban, fáradt tekin-
tetében, pajkos játékosságában gaz-
dag emberi karakter vonásai sűrű-
södnek. Hangulatos a film képi vilá-
ga is: Stefan Matyajaszkiewicz fel-
vételei beszédes hátteret, mozgal-
mas atmoszférát varázsolnak a vi-
lágot és egymást makacs következe-
tességgel vallató három ember köré. 

A vígjátékok sorából Ziarnik film-
jét, az Üj munkaerő-1 említjük. A 
bürokrácia képtelenségeit ostorozza. 
Arra a tapasztalatra épül, hogy az 
üzembe belépő dolgozó mennyi fö-
lösleges, képtelen tortúrán megy ke-
resztül, amíg a munkapad mellé áll-
hat. Nyugalma azonban ott sincs, 
mert minden elképzelhető módon el-

Ewa Frykowska a Varsói vázlatok cimű 
filmben. Rendező: Henryk Ktuba 



vonjak a figyelmét attól, amit csinál. 
Mint filmötlet ha eredetinek nem is 
mondható, tartalmaz annyi badar 
groteszket, hogy kitelne belőle egy 
vígjáték, ha Ziarnik győzné további 
ötletekkel. A rendező korábban fél-
órás dokumentumfilmben is feldol-
gozta ezt a témát; azt mondják, hi-
telesebben és eredményesebben. Az 
Űj munkaerő egyik epizódszerepét a 
tavaly elhunyt Bogumil Kobiela ala-
kítja: a színész — a tragikus sorsú 
Munk—Cybulski generáció tagja — 
egyetlen volt, aki kitűnően eltalálta 
itt is a groteszk játékstílust. Annak 
idején a Kancsal szerencsé-ben lát-
hattuk groteszkbe hajló alakítását. 

A szórakoztató filmek mezőnyében 
Checinski krimije (Csak a halott vá-
laszolhat) érdemel figyelmet. Az al-
kotó a bűnügy rejtélyei mellett fi-
gurái viselkedéseinek talányait is 
igyekszik kibogózni. A ritmus per-
gő, a fordulatok érdekfeszítőek, a 
„megoldás" is nélkülözi a sztereoti-
piákat. A Monte Carlo-ban várlak 
című kalandos történet megfilmesíté-
sének apropóját a messze földön hí-
res autóverseny adta (persze, ahogy 

ez ilyen filmekben szokásos, a ver-
senyzők magánéletük válságos órái-
ban ülnek volán mellé). Dziedzina, a 
rendező azonban beérte a közhelyek-
kel. Míg hősei állandó belső válsá-
gokkal küzdenek, s folyton a halál 
közelében járnak, filmjében semmi 
izgalom nem érzékelhető. 

Ha mérleget akarnánk készíteni, 
talán csak ennyit mondhatnánk: egy 
kitűnő társadalomrajz (A kristály 
szerkezete), egy szuggesztív memen-
to-film (Szeptembertől májusig), egy 
rutinos bűnügyi történet (Csak a ha-
lott válaszolhat) — jelez valamit a 
várható fellendülésből. 1970 — leg-
alábbis Varsóban esküsznek rá — 
fordulatot hoz majd. Wajda már vág-
ja Tájkép csata után című filmjét 
Skolímowski bejelentette hazatérési 
szándékát, több fiatal Ígéretes for-
gatókönyvvel jelentkezett, (jórészük 
már idén műterembe vonulhat). Így 
aztán, jóllehet a filmművészetben le-
hetetlen jósolni, talán van némi alap-
ja az optimista prognózisnak, misze-
rint a hét szűk esztendő után idén 
végre dúsabb aratás következik. 

VERESS JÓZSEF 

Jerzy Passendorfer: A megtisztulás napja című filmjének egyik jelenete 



Annie Girardot alakítja a női főszerepet Claude I f -
louch új filmjében: E g y f é r f i , a k i u - i w l k nekem. 

Catberlne Spaak és Claude Rich a Rómában forgatott 
M i l y e n s z e r e l e m m e l , m e n n y i s z e r e -
l e m m e l című film egyik jelenetében. Rendező: 
Pasquale Festa-Campanile. 

Nicolas Grinko volt a partnere Marina Vladynak a 
francia—szovjet koprodukcióban készült C s e h o v s z e -
r e l m e című filmben. A film elkészülte után a szovjet 
színész, Csehov alakítója, meglátogatta Marina Vladyt 
Párizsban. 



Nagy sikerrel vetítik a 
nyugat-európai filmszínhá-
zak > H e l l o D o l l y című 
amerikai filmet, amely a 
múlt évszázad végén játszó-
dik New Yorkban. A mu-
latságos, zenés komédiát, 
mint ezt a Filmvilág már 
hírül adta, Gene Kelly ren-
dezte, fószereplóje pedig 
Barbra Streisand. Képün-
kön: jelenet a filmből. 

Brlgitte Bárdot egy né-
maülmsztárt alakit Robert 
Enrico Rum-bulvár cimü 
müvében. Partnere: Lino 
Ventura. A film Ameriká-
ban játszódik, az alkohol-
tilalom idején. 

Joseph Losey fűmet ké-
szít Harold Pinter forgató-
könyvéből. A Kőzve ti-
16 k című film egy férfi 
életét ábrázolja tizenkét 
éves korától hetvenedik 
életévéig. 

Megfilmesítik a francia 
„nouveau román" vezér-
alakjának, Michel Bútor-
nak La modification című 
regényét. A Worms ren-
dezésében készülő film fő-
szerepeit Sylvia Koscina, 
Emmanuelle Riva és Mau-
rice Ronet játssza. 

^ Mariéne Jobert és egy 
fiatal olasz színész, Gáb-
rielé Tint! a főszereplő 
kettőse Bené Clément A z 
e s ő u t a s a cimű komé-
diájának. 



Vlttorin Qassmaii játssza 
a főszerepét Romoló Guer-
rieri A v á l á s rfmű film-
jének. Képünkön Deiss Dia-
ne, Gassman és Azen 
Sharley, az egyik Jelenet-
ben. 

A társadalom és az ifjú 
nemzedék — ez lesz a jel-
mondata az idei Viennale-
nak, amit április másodi-
kától kilencedikéig rendez-
nek Bécsben. Kizárólag 
osztrák játékfilmek, doku-
mentum- és kisfilmek sze-
repelnek a programon. Egy 
estét az osztrák fiatal film-
mü leszek müveinek szen-
telnek. 

Barbra Streisand-ot és 
Steve McQueen-t tüntette ki 
a hollywoodi külföldi új-
ságírók egyesülete múlt évi 
filmjeikért a legnépszerűbb 
színészek részére alapított 
Arany Glóbusz-díjjal 

Mae West, a harmincas 
évek litres amerikai film-
dívája most hatvanévesen, 
ismét a felvevőgép elé állt. 
Nagyobb szerepet alakít a 
M v r a B r e c k i n r i d g e 
című produkcióban. Képün-
kön jelenet a filmből. 

i i t n w i l á * m é v , , s , _ Filmművészeti folyóirat. Megjelenik minden 
f hónap 1-én és 15-én. — Főszerkesztő: Hámos György. — Kiadja 

a Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. — Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, vn. . Lenin körút 9—11. Telefon: 221-285. — Terjeszti a Magyar Posta. Elő-
fizethető a Posta Központi Hírlap-Irodánál (Bp., V„ József nádor tér 1.). Előfizetési 
díj: V« évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61 238; közületi 61 066. vagy átutalás s 
MNB 8. sz. fiókjánál vezetett folyószámlára 

70.3822 Egyetemi Nyomda mélynyomása, Budapest. I V I I P V . 9ftfi 
Felelős vezető: Janka Gyula igazgató U t w t A . _<J._oo 



Lét Mutari cs Gerard Gartigau 

AZ ÉLET DOLGAI 
Claude Sautet francia rendező új filmjének címe: Az élet dolgai. Főszere-
peit Romy Schneider, Michel Piccoli, Gérard Lartigau és Léa Massari játsz-

szák. 

Michel Piccoli és Romy Schneider 
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