


Jelenet Francesco Maselli: Nyílt levél egy esti újsághoz clmü rímjéből 

C A N N E S - 1 9 7 0 
A cannesi fesztiválon bemutatták Sharon Tate 12+1 című, utolsó filmjét, 
amelyben Vittorio Gassman, Orson Welles, Vittorio de Sica partnereként 
szerepel; rendező: Nicholas Gessner. A fesztivál egyik olasz versenyfilmje 
Francesco Maselli alkotása: Nyílt levél egy esti újsághoz. (Telefonjelentésünk 

a cannesi fesztiválról a 15. oldalon.) 

Vittorio dé Sica és Sharon Tate a 12+1 cunú filmben 

m i k I M \ k - l r » Fiirstenberger játssza a főszerepét az olasz Mario 
b 1 i l l n l i I V 11 1 1 . Bava : ö t cicababa az augusztusi holdhoz című filmjében. 



N. N. A HALÁL ANGYALA 
H A T EZ MEG MI 7 

Mi ez? Bűnügyi film? Annak pa-
ródiája? Burleszk? Abszurd komé-
dia? 

Is-is-is és se-se-se. 
Herskó János ebben a munkájában 

(ismét Bíró Zsuzsával, mint forgató-
könyv irótárssal) továbbfejleszti azt 
az esszé-szerű körképet, amit a Pár-
beszédben a történelmi közelmúlt, a 
Szevasz Verában az ifjúság csodál-
kozó szemszögéből mutatott meg. 
Mindezt azzal d bájjal és találékony-
sággal teszi, amit a Két emelet bol-
dogság című vígjátékából ismerhe-
tünk meg. Ebben a filmben — min-
den célzatos elrajzoltság nélkül — 
kitapintható társadalmunk teljes 
hierarchiája: a vezetőktől le egé-
szen az öntudatjaveszített munkás-
figurákig és még tovább, a lumpeni-
zálódott rétegekig, akiknek megél-
hetéséhez szükséges a mindennapi 
sikkasztás vagy szélhámolás. Köl-
csönkérhetnénk belső címül Tadeusz 
Rozewicz színdarabjának gúnyos cí-
mét: A mi kis világunk, hogy 
jelezzük az irányt, merrefelé fordí-
tott fejjel kell ezt a filmet nézni. 
Herskó ebben a filmjében pontosan 
ábrázolja a demokráciánknak azt a 
fontos és furcsa vonását, hogy az 
osztályok és társadalmi rétegek kö-
zött valóban ledőlnek a kortátok: 
különféle emberek összekeveredett-
ségben érintkeznek egymással (van 
kapcsolatuk és jó kapcsolatuk „föl-
felé" és érintkezésben vannak az al-
világgal s mindazzal, ami társadal-
mi-helyrajzilag e kettő között elte-
rül). 

Miközben elragad a rendező ele-
ganciája és játékos könnyedsége, 
mert faljáróként közlekedik a stílu-
sok és a műfajok között, természe-
tes magátólértetődöttséggel löki le 
magáról a stílusegység idejemúlta 
ortodoxiáját: hol egy pikáns bohó-
zat, hol egy bűnügyi kergetőzés, hol 
egy lélektani dráma, hol egy Godard-
osan elkészített szociológiai beszél-
getés hosszú-hosszú beállítása olvad 
össze egységes világképpé — életér-
zéssé; 

miközben Zsombolyai János ope-

ratőri művészetének segítségével a 
képpé és mozgássá fogalmazás nem 
hivalgó, értelmes szépsége marad 
meg (Lamorisse: Piros léggömbje 
óta színes filmen nem volt látható 
a szürkéknek ilyen gazdag sokasá-
ga); 

miközben lefegyverez a nagyokra 
emlékeztető Midász-ság, hogy ami-
hez csak hozzáér Herskó keze (kel-
lék, bútorzat, raktár, kórházi iroda, 
szalmakazal, terasz, tv-stúdió) ter-
mészetes és élő anyaggá változik, 
nem moziskodássá, „érdekes" hely-
színekké, műteremkedéssé; 

miközben magyar filmen ritkán 
látható mélységű és teátralitástól 
megfosztott színészi játékot látha-
tunk (nemcsak Vilt Tibor, Vitray Ta-
más, Szabó Árpád, e sűrűegyénisé-
gű „civilek" lágy elkeveredését a 
„hivatásosak" között), hanem Törő-
csiknek megint egy új — fáradt — 
arcát, Mensárosnak egy súlyos ala-
kítását, Ruttkainak minden modo-
rosság nélküli asszonyiságát, légió-
ként pedig Gábor Miklóst, aki sze-
mélyes izgalmú emberi mondaniva-
lóival vesz részt a főszerep megte-
remtésében; 

miközben némi aggályt érez a né-
ző: miről is szól ez a film? 

Illetőleg, hogy miről szól, az nem 
kétséges. Ezt csak az nem hajlandó 
észrevenni, aki reggelenként meg-
látván magát a borotválkozótükör-
ben: legszívesebben szájoncsókolná 
saját magát. Elfecsérelt alkalmakról 
és elfecsérelt erőkről szól. Egy zűr-
zavaros és cseppfolyós életről, ahol 
csak átmeneti szilárdság található. 
Az ideges — társadalmi — tévcse-
lekvésekröl szól. Mellékutakról, hiú-
ság-vágta, gőg-törte, érvényesülés-
taposta utakról szól, amik csupán 
egy gúnyos és kaján művészi önítél-
kezés folytán vezetnek oda, hogy 
bugyborékolva merüljön el a Volks-
wagenes vándor a folyóba a film 
végén. 

Hogy tehetséges ember-e dr. Ko-
rín György, a film hőse, vagy üres-
fejű törtető; zseni vagy akarnok: ez 
csak egy tételes dramaturgia kánon-
kérdése. Egy művelt és tevékeny 
emberrel van dolgunk, aki érzéke-



nyen viseli magán a kor nyomait és 
aki szívesen menekül bele mellék-
utcákba, hogy kevesebbszer kelljen 
találkoznia önmagával és megfeszí-
tetten szembesülnie saját erejével, 
képességeivel. Hiányzik belőle a ro-
mantikus vegytisztaság, a vagy-vagy 
sarkított tételessége, a zseni vagy 
szélhámos végletessége. Tehetséges 
is meg létraharcos is, egy ellen-Du-
govits Titusz, aki nem leveti, hanem 
a várfalon fölfelé küzdi magát, le-
lelökve néhány törököt és kitartá-
sával magával húzva fölfelé néhány 
embert. 

Igen, mindez fölfogható az elmés 
párbeszédekből, a gúnyos jelenetek-
ből és az okos és sűrű részletekből. 
De mi a film cselekménye? Nagyon 
valószínűtlen mese ez — ha részle-
tei egy stilizációs síkon mindig be-
lülről hitelesítettek is. Zavaros me-
se ráadásul. Teli szeszélyes kitérő-
vel és hisztériás véletlenekkel. 

De ez a hajszolt dramaturgia, a 
végzetnek (amit itt a társadalmi kap-
csolatok képviselnek) ez a zaklatott, 
vak és nevetséges kiszámíthatatlan-
sága, majdnem bohózatian valósze-
rűtlen működése sok újat ad: min-

denek előtt egy társadalmi rajzot, 
határozott véleményt mindennapja-
ink káoszáról és arról a káoszról, 
amit magunk teremtünk magunk-
nak: folytonos párhuzamos cselek-
vésekkel, félfigyelemmel, megosz-
tott koncentrálással, kapkodással és 
egyszerre több sínen futó életünk-
kel. 

S Z E R E L E M ! 

Már a Párbeszédben is nemi kap-
csolatokban fejeződött ki a közéleti 
bizonytalanság. A kötődni nem tu-
dás. a belső bizonytalanság, a cél-
talanság és á morális lazulás 
megfelelőjét most Korín György za-
varos (de világosan áttekinthető) sze-
relmi kapcsolataiban találjuk meg. 
Nem fölháborodott, szemforgató el-
ítéléssel. hanem gúnyos elemzőkész-
séggel követi nyomon Herskó az 
őszinte párhuzamos szerelmek, a fu-
tó kalandok, az ideges lefekvések 
(rossz szokás!), a pohár víz kiivásá-
ra csökkent, egymást keresztező tar-
tós viszonyok és az egymást megér-
tő, „felvilágosult" házastársi kapcso-
latok szövevényét. 

A magyar filmdramaturgia „sze-
relmi modellje" A császár parancsara 
című színes, történelmi mozgókép-
sorozatban lelhető föl — de még az 
új magyar f i lm kapcsolataiban is 
kánonizálódott ez —, a hősnek van 
egy előremutató és egy visszahúzó 
szerelmi kapcsolata. A szerelemnek 
ez a romantikus, kizárólagos osztály -
tartalommal fölruházott tartalma so-
káig kísértett és csak mostanában 
számolódik föl végképpen filmjeink-
ben. Herskónál talán legsikereseb-
ben deromantizálódik a férfi-nő 
kapcsolat. S bár kedélyes elnézéssel 
mutatja be a paralizálódott emberi 
viszonylatokat, a boldog-boldogta-
lan promiszkuitást: nem hiányzik 
belőle a kritikai távoltartás gúnyos-
sága sem. 

I I E L Y S Z I V E K 

Szövetkezeti házak, új rendelőin-
tézet. modern kutatóközpont, luxus-

Törör-sik Mari és Gábor Miklós 



Kuttkai Eva és Darvas Ivan 

villa, korszerű üzlet- és irodanegyed. 
Mégsem a mozi lakkozás szokvány-
helyszínei ezek. Átgondolt és jelké-
pes erejű arcát mutató háttér ez, 
ahol az új építkezések még nincse-
nek készen, ahol minduntalan föl-
botlik az ember egy be nem fejezett 
padlólerakás akadályaiba, belelép 
egy festékesvödörbe, belezuhan egy 
meszesgödörbe. Útját, mozgását ne-
hezítik a mindenhol meghúzódó és 
jelenlevő állványzatok: egy be nem 
fejezett, munka alatt levő társada-
lom, átmeneti félkészségének cselek-
vő szimbólumai. 

„M E S Z E S G O D 0 R" 

Korin. a pszichológus látszathalá-
lát egy meszesgödörbe hullva leli. 
Ez a meszesgödör sok mindent tud a 
filmben. 1.) naturális játékkellék, a 
cselekménybonyolítás része, 2.) szo-
rosan kapcsolódik a fent már emlí-
tett jelképrendszerhez, 3.) filmtör-
téneti utalás, belső vízjegy, 4.) nem 
utolsó sorban pedig irodalomtörté-
neti-irodalompolitikai kategória, 
amit cselekvőképesen épített bele 
Herskó a f i lm jelrendszerébe. (A 
„meszesgödör-nemzedék" a hatvanas 
évek elejének irodalomkritikusi jel-
szava, egy olyan nemzedéket bélye-
gez meg. amelyik részt vett a „ne-
héz évek" közéleti munkáiban, ezért 
a történelem meszesgödrébe hullot-
tak és bízvást halottnak tekinthet-
jük őket. Ennek a nemzedéknek alsó 
határain foglal helyet Herskó János 
hőse: Korin György is. Részt vet-
tek az 56 előtti közéletben. „Besáro-
zódtak" — nem úgy, mint azok, akik 
életkoruknál fogva vagy elegáns 
passzív ellenállásuk, apolitikus visz-
szahúzódásuk. ellenséges önkirekesz-
tésük, ostoba kirekesztettségük kö-
vetkeztében megőrizhették intaktsá-
gukat, „tisztakezüségüket" és most a 
morál bajnokaiként kérik-követelik 
az elmaradt életjáradék befizetését 
és a jutalmat azért, hogy nem tet-
tek semmit azokban az években.) 

K U L C S D R A M A ? 

Milyen értelmetlen is volt a hab-
zó vita a szerzői filmek körül! Meny-
nyire fölösleges! Hiszen minden drá-
ma kulcsdráma, minden f i lm szer-
zői film, ha valóban fi lm és nem 
csupán ledér mozi. Az N. N.-ben a 
főbb figurákhoz megtalálhatja az 
ember a kulcsot, kit rejtenek az ala-
kok, filmművészetünk egyik vagy 
másik kiemelkedő alakját sejthet-
jük a szerepek színes bőre alatt. De 
ez a kulcs — álkulcs. Ha így néz-
zük: nem kulcsdráma, csak sperhak-
ni-dráma ez a bölcseleti bohózat. 

Nem érdemes pletykákért turkál-
ni a mesében. Sokkal gazdagabb 
zsákmányt találunk, ha a szereplök 
és a mese filozófiáját vigyázzuk. 
Olyan gazdag találatokra bukkanha-
tunk így, mint az Iglódi István által 
remekül megmintázott karrierista 
Rapoch Zoli és a Mensáros-termtet-
te Matheidesz Máté, Korin egyetlen 
és igazi ellensége, az egyetlen, aki 
megrendül ellenfele halálán, szem-
ben a többiekkel: hálás tanítványok-
kal és protezsáltakkal, munkatár-
sakkal és barátokkal, akik örülnek, 
undorkodnak és elárulnak. Szép és 
bölcs gondolat ez: nincs megbízha-
tóbb és hűségesebb barátunk mint 
egy méltányos ellenfél. 



Jelenet a filmből 

U T A L A S O K 

A meszesgödör Herskó egyik mun-
katársának filmjéből, a Hamis Iza-
bellából származik, Dayka Margit 
vezetésével a huligáncsoport mintha 
egyenesen Gyarmathi Lívia filmjé-
ből masírozott volna át. A tv-erny">-
jű indítás Szabó István Álmodozá-
sok korára utal. Mert egyik sem plá-
gium, képátvétel, eredetietlenség. 
hanem szoros bekapcsolódás a ma-
gyar filmművészet egyik irányzatá-
ba. Belső vízjelek ezek, rokonszenv-
tüntetések, ugyanúgy, ahogyan Sza-
bó utalt Herskó filmjére vagy ahogy 
Ágnes Varda a Cleo-ban Bunuelt 
idézi. Ezek a finom képi idézetek 
fölgazdagítják a film belső légkörét 
és közelítik az N. N.-t ahhoz az an-
tológiaszerű teljességhez, amit Louis 
Malle Zazijában úgy megcsodáltunk. 

T R Á G Á R S Á G 

A sajtóvetítésen még a csonkítat-
lan kópiát vetítették. Azóta kikapar-
ták a trágár kifejezéseket. A négy-
betűs szavakat meglehetősen gyak-
ran (de sosem fölöslegesen) ejtették 

ki a szereplők. Nem volna helyes 
most és itt fölmelegíteni a Nagyvi-
lág lezajlott vitáját, de lehetetlen 
nem hivatkozni arra, hogy mind-
azokban az irodalmakban — a szá-
zadvégi franciáknál vagy az ameri-
kai beat-nemzedékeknél például —, 
ahol sűrűbben fordulnak elő a pol-
gárhökkentő vaskosságok, prüdéria-
mentes kifejezések összeszövetkez-
nek a társadalombírálattal. E pol-
gártbotránkoztató trágárságok — 
amiket egyébként ma már minden 
úriasszony kötelességszerű stílusfor-
dulatként sző bele csevegésébe — 
nem az erkölcsök eldurvulását, a 
kapcsolatok elvadulását jelzik. Sok-
kal inkább azt a harcot, amit a nő-
egyleti-lelkületű álszemérem, a ki-
ne-mondja-farizeusság, a nemzeti 
szemforgatás, a testi és társadalmi 
realitások kimondását az illetlen-
ség, a szobatisztátalanság körébe 
utasító jólneveltség, az „amiről nem 
beszélünk"-tilalmai közé kergető ha-
misság ellen folytatnak a művészek. 

A szabadszájúság — bizonyos ese-
tekben — a gondolkodás- és a véle-
ményszabadság előharcosa. 

MOLNÁR GÁL PETfiR 



MIKI EGER A HABORUB AN 
O B E R H A U S E N 1970 

Az elmúlt évben pu-
bertás-fesztivál címmel 
számoltam be az ober-
hauseni rövidfilm-na-
pokról. Az „elöregedés-
sel" vádolt fesztivál ta-
valy erőteljes fiatalító 
kúrának vetette alá ma-
gát, olyan sikerrel, hogy 
úgy tetszett, visszalépett 
a pubertás korba. Való-
színűleg a fesztiválok 
titkos belső organizmu-
sa sem vonhatja ki ma-
gát az időmúlás törvé-
nyei alól, mert idén az 
oberhauseni szemle ki-
nőve ezt a zavaros és 
kiegyensúlyozatlan ser-
dülő-állapotot, szem-
mel láthatóan megko-
molyodott. 

Tavaly Oberhausen 
megnyitotta kapuit a 
bebocsátást követelő ra-
dikális baloldali — vagy 
inkább anarchista? — 
ifiúság előtt, s a rebel-
lis sereg jobbára pol-
gárbotránkoztató hap-
peninggé formálta át a 
programot. Gyakran az 
volt a benyomásunk, a 
fesztivál igazi esemé-
nyei nem is a filmvász-
non, hanem a nézőtéren 
és a folyosókon zajla-
nak. Kamaszos extremi-
tásókat, idegtépő formai 
játékokat, a pornográ-
fia és a politika külö-
nös ötvözetét láthattuk 
a filmekben, zabolázat-
lan, szélsőséges indula-
tokat a magatartásban. 
Mi történt tavaly óta? 
Teljesen kicserélődött a 
közönség, s egy másik 
generáció filmjei vettek 
részt a versenyben, 
vagy ezek ugyanazok a 

Kovásznál György: 
Gloria mundi 

fiatalok voltak egy év 
múltán, megkomolyod-
va és lehiggadva? Ki 
tudja? Annyi bizonyos, 
a válogatás koncepciója 
tudatosan háttérbe szo-
rította a „forradalmi-
ság" külsőségeit, s a fe-
lelősségteljesen társa-
dalmi fogantatású alko-
tásokat juttatta elsőbb-
séghez. 

Egy korszak kétségte-
lenül lezárult a rövid-
filmművészetben. s ezt 
a tendenciát az idei 
oberhauseni műsor hí-
ven tükrözte. Jelképes 
jelentőségűvé nőtt sze-
memben az egyetlen öt-
letre épített, alig egy-
perces amerikai rajz-
film, a Mickey Mouse 
Vietnámban (Lee Sa-
vage munkája). A f i l-
mecske nem szól több-
ről, mint hogy Walt 
Disney legendás Miki 
egere amerikai katona-
ként megérkezik Viet-
námba. s azonnyomban 
elesik a háborúban. 

Mickey Mouse, s vele 
együtt egy egész meses 
illúziókkal teli korszak 
pusztul ott Vietnámban, 
a politikai erőszak fe-
szült légkörében, melyet 
ma Vietnám neve szim-
bolizál a világban. 

A kedves Miki egér-
rel úgy látszik eltemet-
ték a rövidfilm játékait 
is. az a kép, amely 
Oberhausenben elénk 
tárult, szinte teljesen 
nélkülözte a vidámság 
és a líra oldottabb szí-
neit. Ha így utólag 
visszagondolunk a fi l-
mek egymásbamosódó, 
áttekinthetetlen árada-
tára, összefüggő sziget-
ként csak a latin-ame-
rikai és a nyugat-német 
program emelkedik ki 
emlékezetünkből. Az 
idei oberhauseni feszti-
vál műsora a forrongó 
Latin-Amerika problé-
máit állította elsősorban 
az érdeklődés közép-
pontjába. A versenyen 
kívüli vetítéseken teljes 



ségről, amely részben 
felelős az országban 
uralkodó állapotokért. 
A pap azonban hívatja 
a rendőrséget, akik kö-
rülveszik a templomot, 
s az egész társaságot 
börtönbe kísérik. 

A nyugat-német rö-
vidfilmesek valóságos 
szociográfiai felmérést 
végeztek a legkülönbö-
zőbb foglalkozású fia-
talok körében, s szinte 
egybehangzóan a jelen-
legi társadalmi beren-
dezés megváltoztatását 

Jan Spata: 
Az utolsó felvonás 

Santiago Alvarez: Ciklon 

áttekintést adott a for-
radalmi kubai filmmű-
vészet tíz esztendejéről, 
s ez az érdekes retro-
spektív sorozat megha-
tározta a műsorban sze-
replő filmek alaptónu-
sát is. A zsűri által ju-
talmazott Egytál étel 
egy argentin filmes cso-
port anonym alkotása, 
a kapitalista kizsákmá-
nyolás képtelenségének 
lázító példájaként Tucu-
mán vidékére kalauzolja 
el a nézőt, ahol embe-
rek s kisgyerekek éhez-
nek tömegesen, noha 
ezt a tartományt neve-
zik Argentína éléskam-
rájának. A Santa Te-
resa című venezuelai 
riportfilm (Alfredo J. 
Anzola készítette) 1969 
június 15-én Caracas 
központjában levő Santa 
Teresa templomban le-
zajlott eseményről tudó-
sít. Itt a katolikus fia-
talok egy csoportja a 

szószékről dialógust 
akart folytatni a latin-
amerikai egyház és a 
hatalom közötti szövet-

követelik. Ideológiájuk 
meglehetősen zavaros, 
változó arányokban ke-
verednek a marxista, 
maoista és anarhista el-
képzelések, de szinte 
valamennyiüknek közös 
vonása a komolyság, 
amellyel szembenéznek 
a társadalmi, politikai 

kérdésekkel. Horst 
Schwaab filmje A for-
radalom vakondjai Go-
dard filmesszéiből me-
rítette ihletét, politikai 
tételeket elevenít meg 
direkt és szellemes mó-
don. Helma Sanders do-
kumentumfilmje az An-
gelika Urban, egy áru-
házi eladónő mindenna-
pos életét kíséri végig, 
aki gondolatvilágában, 
s életstílusában tökéle-
tesen elfogadja a kapi-
talista fogyasztói társa-
dalom általánosan köte-
lező normáit. A Bonn és 
környékének közigazga-
tása című film (rende-
ző: Manfred Vosz) ki-
merítő tárgyilagossággal 
mutatja be sorra azokat 
a minisztériumokat, 
magas hivatalokat, ahol 
vezető beosztásokban 
dolgoznak a náci rezsi-
met is kiszolgáló tiszt-
viselők. 

„Forradalom!" „For-



Santiago Alverez: Most 

radalom!" — visszhang-
zik dühös szenvedéllyel, 
vagy írónikus hetyke-
séggel a különböző nyu-
gat-európai országok 
fiataljainak filmjeiből, 
de hogy milyen elkép-
zelések húzódnak meg a 
súlyos szavak mögött, 
ezt tulajdonképpen nem 
sikerült megfejtenünk. 
Mégis, a különböző bal-
oldali diákmegmozdulá-
sok valóságos társadal-
mi tényezőt jelentenek 
ezekben az országokban, 
s az oberhauseni feszti-
vál figyelemre méltó 
művészi fórumot bizto-
sít ezeknek a lényegé-
ben haladó törekvések-
nek. Elgondolkoztató 
persze a dán Chr. 
Braad Thomsen (akinek 
versenyfilmje csak így 
egyszerűen és szerényen 
a Forradalom címet vi-

seli) nyilatkozatának 
egy részlete, amely ér-
dekesen tapint rá az el-
lenzéki filmek csala-
finta szerepére: „Nem 
tudom, vajon lehetsé-
ges-e forradalmi filmet 
alkotni egy nem forra-
dalmi társadalomban. 
Minden film, amely a 
középosztály társadal-
mának keretén belül 
készül, elkerülhetetlenül 
alibiként szolgál a ha-
tóságoknak, hogy ezt 
mondhassák: „Lám, mi-
lyen liberálisak va-
gyunk. Olykor-olykor az 
ellenzékünknek is meg-
engedjük, hogy elmond-
ja, amit akar." Hiába 
irányul az ilyen film a 
rendszer ellen, mégis 
kockáztatja, hogy végsó 
soron a rendszert szol-
gálja." 

Az angol, a kanadai, 

a francia műsor az idén 
a szokottnál gyengébb 
volt, a legérdekesebb 
amerikai filmet azon-
ban francia rendező ké-
szítette: Ágnes Varda. 
A Fekete Párducok 
csaknem félórás doku-
mentumfilm a közismert 
néger faji mozgalomról, 
amely a faji megkülön-
böztetés ellen, s a szí-
nesbőrűek politikai ha-
talmáért harcol. Varda 
f i lmje vélemény és íté-
letformálás nélkül, a 
dokumentumfilm tárgyi-
lagos eszközeivel lehe-
tőséget ad a mozgalom 
vezetőinek, kulcsfigu-
ráinak, hogy kifejtsék 
politikai nézeteiket a 
fegyveres felkelésről, 
osztályuk kultúrájáról, 
s az elnyomott népek-
kel való szolidaritásról. 
A filmnek külön politi-

r*f 
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Vas Judit: Módszerelt 

kai érdekességet ad, fejlődés dehumanizáló ces animációs filmje, a 
hogy a Fekete Párdu- fenyegetéséről beszél, kitűnő Glória mundi. 
cok csak nagyon ritkán Az NDK részvétele az Huszárik Zoltán és Tóth 
hajlandóak elképzelé- oberhauseni filmnapo- János lírai Capriccio-ja 
seíkről nyilatkozni. kon, a fesztivál állandó számára nem a legalkal-

A szocialista országok jelszavának az „Üt a masabb volt a fesztivál 
műsoraiból többek kö- szomszédhoz" reményt- légköre, az a forrada-
zött két szovjet filmet keltő megvalósulását je- lom, amelyet a tavasz 
jutalmaztak Arthur Pe- lenti. Idén Karlheinz hoz a téli természetbe, 
leschjan Mi és Ivan Mund a görög politikai nem illett bele a közön-
Dulgerov és Njamdova emigráció kérdéseivel ség politikai érdeklődé-
Hordókészítő című mű- foglalkozó Oxi-Nein cí- sébe. Lakatos Vince szép 
vét. Érdeklődés fogadta mű filmjét tüntették ki. portréfilmje, a Magány 
Mihail Romm Lenin- Végül a magyar fii- a primitív körülmények 

dokumentumfilmjét, mek fogadtatásáról sze- között élő, ízes beszédű 
melyet nálunk is ját- retnék beszámolni, ösz- öreg parasztasszonyról, 
szanak filmszínházaink, szeíoglalóul csak ennyit: és Csányi Miklós televí-
A kitüntetettek közül a Népfőiskolák zsűrije a ziós filmje a Hagyomá-
említsük meg a cseh- magyar műsort nyilvá- nyok — mely a modern 
szlovák Jan Svankma- nította a legjobb nem- életforma és az anakro-
jer Csöndes hét a ház- zeti programnak. Film- nisztikus szokások kép-
ban című szürrealista jeink közül kétségtele- telen ellentmondásáról 
eszközökkel élő, nyo- nül Vas Judit Módsze- beszél áttételes iróniá-
masztó atmoszférájú rek című alkotása ré- val — rokonszenvesen 
filmjét, amely a gro- szesült a legmelegebb képviselték a magyar 
teszk és ijesztő csodák- fogadtatásban, a nagy- rövidfilmművészetet. A 
r.ak ugyanabba a vilá- zsűri és a Népfőiskolák magyar műsorban be-
gába vezet el, mint a zsűrije is díjjal jutal- mutatták még a főisko-
tavaly nagydíjat nyert, mazta, de a hivatalos lás Negrelli Andrea fi-
talán sikerültebb alko- fesztivállal párhuzamo- gyelemreméltó filmes 
tása. A lakás. A len- san zajló öntevékeny intelligenciával készített 
gyei műsor legfigyelem- filmszemle, a fiatalok első vizsgafilmjét a Mi 
reméltóbb rövidfilmje fesztiválja is a legjobb és én-1, Jankovics Mar-
Az Invázió volt (rende- filmnek találta. cell Hídavatás című 
ző: Stefan Schabenbeck). Az evangélikus film- rajzfilmjét és Vajda 
amely az emberek nél- zsűritől diplomát kapott Béla két kis frappáns 
kül működő óriásgépek Kovásznai György és filmötletét A tojós-t és 
látomásával a technikai Bélai István másfélper- A moz i-t. LÉT AY VERA 



L É Q Y F O Q Ó 
ANDRZEJ W A J D A ÚJ FILMJE 

Háziipari módszerekkel fusizott, 
bár a modern életforma divatjaitól 
is támogatott manipuláció karikatú-
rájának indul Wajda kétórás film-
szkecse. Egy derékbatört karrier fél-
szeggé és kicsit oktondivá formál 
egy fiatalembert, ám egy szabályta-
lan szépségű, modern divatlapokból 
és filozófiai zsargonból kilépő 
lány megpróbálja „felszabadítani" 
nemlétező tehetségét, átformálni az 
átformálhatatlan karaktert s vele sa-
ját ambícióit is valóra váltani: betör-
ni a Nagy Művészek Világába. Irina 
privát kedvtelése, amellyel a bu-
tuskává aszalódott fiatalemberből 
mindenáron — és főként minden 
pszichológiai-manipulatorikus esz-
közzel — nagy művészt akaf faragni, 
szinte katalógusát adja szellemi és 
szociológiai divatfogalmainknak, sőt 
a manipuláció gyakorlatának is. A 
háziiparivá banalizált társadalmi je-
lenség így egy ideig fanyar mulat-
ság, s ébren is tartja érdeklődésün-
ket: nemcsak furcsa páros ez, de 
groteszk szatíra is a hűvös szépség 
és a szürke kisember pár játéka; 
groteszk ötlet amint a telekommuni-
káció és agymosás modern zsargon-
ja, ez a Nagy Manipulátor — szép 
testként és üresen is megkapni szö-
szi divatfotóként elevenedik meg. 
Aztán egyszercsak óránkra kell néz-
nünk, majd reménykednünk kell, 
hogy lassan vége lesz a filmnek, s 
most már alig tud lebilincselni ez a 
ragyogó fogsorú csodálatos kosz-
tümökben pompázó, öntudatlanul 
Frankenstein-t játszó lány, és áldo-
zata-tanítványa, a szürke egér, Wlo-
dek, bújócskája korunk sztereotip 
fogalmai és a köznapok gusztusta-
lan apróságai között. De hiába druk-
kolunk Wajdának: a filmnek nem 
lesz még vége. az ötlet elpukkan, 
bár ezerszeres variációsoron ismét-
lődik, amíg végre megjelenik a 
légyfogó, a zárókép, amelyre min-
denki ráragad, legyek és emberek, 
butaság és szépség, néző és rendező. 

Malgorzata Braunek f s Daniel Olbryrhski 

A banalitást úgy tűnik, nem lehet 
banalitással ábrázolni. 

Mindez persze Wajda olykor döb-
benetes, majd fanyar humorral kom-
ponált képnyelvén, embereket, hely-
zeteket lemeztelenítő, olykor meg-
szégyenítő hangján szólal meg, — az 
ujjgyakorlatokon újra meg újra ér-
ződik az autonom művész. Csak az 
összkép nem emlékeztet rá, amin az 
sem segít, hogy a f i lm vége felé még 
egy álombéli csatorna képe is feltű-
nik. Pedig Wajda szándéka tiszte-
letre méltó vállalkozás: vitába száll-
ni a neonaturalizmus filmirányzatá-
val, a banalitást, a köznapit egy-az-
egyben megjelenítő, konyhaszagú, 
degusztáló ál-realizmussal. Számára 
— úgy tűnik — nem is a fő cselek-
ményszál, az átnevelési procedúra, 
volt az izgalmas, hanem a minden-
napi élet közegének ma már tenden-
ciává érett ábrázolási-konvenciót 
igyekszik kritizálni, pontosabban: 
szatirizálni. Azt a közeget, amely a 
családi élet elviselhetetlen kicsi-
nyességeitől, a tv-nézés monotóniá-
ján át, a mindennapos házasélet, a 
munkahelyi viszontagságok banali-
tásán át a szerelmi élet sztereoti-
piáig valami furcsa, taszítóan mulat-
ságos, leleplezően stupid patentté 
vált a neonaturalizmus eszköztárá-
ban. Nemcsak a festészetben jelent 
meg ez a tendencia, más arccal, a 
filmművészetben is áramlattá érett: 
a köznapok agresszív unalmát, a kö-
rülmények szürke-nyálkás terror-
jait, a tárgyak, hozzátartozók, főnő-



kök és ismeretlen ismerősök gusz-
tustalan — bár megszokottságuk mi-
att fel sem tűnő — bélcsatornáját 
fedezte fel ez a törekvés, amelyben 
a nézőnek — ha van hozzá türelme 
— önmagát és köznapjai „elidege-
nedettségét" kellene felismernie. 
Csakhogy ez a banalitás annyira 
üres, annyira taszító és iszapszerűen 
formál hatatlan, hogy mint ábrázo-
lási közeg alig használható. Éreztük 
ezt már a forrásoknál, Godardnál 
vagy más problémafonal bizonyító-
anyagaként Ulrich Schamoninál, 
(Minden évben újra) Solannál (Mi-
előtt az éjszaka véget ér), ha olykor 
sikeres megoldásokkal is találkoz-
tunk (Sziget a szárazföldön. Hétköz-
napi bátorság) Wajda most ezt a do-
kumentumtörekvések és a cinema 
direkt révén előtérbe került ábrázo-
lási közeget kérdőjelezi meg: lehet-e 
a közhelyeket, a mindennapok unal-
mát ebben a közvetlen és alakítha-
tatlan „tárgyszerűségben" művészi-
leg megjeleníteni és kritizálni? Waj-
da válasza egyértelmű lehetne: sze-
rinte ez az életanyag, a konyha-
szagű és iszapszerű szerkezete miatt 
nem emelhető fel a művészi általá-
nosítás szintjére. Elvi ellenérzését és 
gyakorlati vitáját azonban egy indi-
rekt bizonyításra bízza: addig mu-
tatja a szűk lakásban kiaggatott 
légyfogókat, a bogaras nagypapát, a 
kocsonyásra fagyott esti élvezetet, 
amíg ez a kisszerűség és banalitás 
önmagát járatja le. Csakhogy éppen 
ez az automatizmus nem működik: 
ezek az eszközök ugyan nevetséges-
sé válnak, amennyiben nemcsak a 
sztori, hanem az az egész életanyag, 
mint ábrázolási szféra is lejáratódik 
— de a film meg is áll ezen a p>on-
ton. Pontosabban: rendező és néző 
egyaránt foglya marad a felbontott 
csirke kulináris kép>einek, a Jakob-
sont, strukturális antropológiái, 
mélylélektant bugyborékoló csodála-
tos ívelésű szájnak, cippzáros csiz-
mának, a piszkos kávépoharaknak 
— tehát a köznapiságnak, a minden-
napok eklektikájának. így aztán meg-
roppan ez a kísérlet és kritika: Waj-
dát is lehúzza ez a tehertétel, a köz-
napi banalitások fűzére. A köznapi-
ság degusztáló jelenetei, a csirkebél-
től a piszkos lep>edőig tartó leltár 
nem emelhető a művészi általánosí-
tás szintjére — még a cáfolat gesz-

tusával sem. Wajda olyan hendi-
keppet vállal e filmnyelv indirekt 
leleplezési szándékával, melyet nem 
tud átlelkesíteni: be kell öltözni el-
lenfele kosztümjébe, — de ebben a 
ruhában már nem tud mozogni. Ez 
a neonaturalista közeg szinte min-
den szimbolikus, vagy áttételes köz-
lendőt elnyel, s elmossa magát a 
kritikai láttatást is. Végül győz a ba-
nalitás unalma. 

A filmen ez a kísérlet, ez a tilta-
kozási exp>erimentum az érdekes: 
egy olyan fimtendencia első — saj-
nos bátortalan — kritikájának pró-
bája, mely a mai filmművészet 
egyik, egészséges mozzanatokból ki-
nőtt beteges tendenciáját térképez-
hetné fel. Wajda a nagy művész ér-
zékenységével sejti meg ennek a 
közegnek művészietlenségét, de eb-
ből a természetes averziójából nem 
sikerül valóban átütő szatírát, egy 
filmnyelv karikatúráját előhívnia. 
Persze lehet, hogy ez a kudarc csu-
pán időzavar következménye. Ha 
ugyanis az alapsztori, a Nagy Mani-
puláció, a maga mulatságos kissze-
rűségében rövidebb lenne, ha a szel-
lemi divatmániák és a házi ember-
idomítás bonyodalma koncentráltabb 
lenne, úgy talán még ez a neonatu-
ralista közeg is a szatíra témájává 
emelkedhetne. Az ötletek azonban 
túlperegnek, elfáradunk burjánzá-
sukban, megunjuk ismétléseit és fő-
ként: elveszítjük a szatírához nélkü-
lözhetetlen kívülállásunkat ezen a 
konyhaszagú, kicsinyes érdekekbe 
gabajodott világon, s a végén már 
csak azon fáradozunk, nehogy ránk 
csavarodjon ez a ragacsos légyfogó. 
Hiába. 

Kísérlet tehát ez az új Wajda-
film, s csak fájlalhatjuk, hogy meg-
torpan félúton. Egy árnyékban nőtt. 
és távlataiban már kétes erényekkel 
csillogó irányzat ironikus bírálata 
lehetett volna, mely a nevetés gyógy-
tornájával ébresztett volna fel eset-
leges illúziónkból. így azonban csak 
annak tanúi lehetünk, hogy az una-
lomnak milyen széles skáláját te-
remti meg társadalmilag és művé-
szileg egyaránt. S hogy az unalmat 
semmiképp sem lehet unalommal 
elűzni, még akkor sem. ha az ásítást 
pazar ötletek szürke végtelenje vált-
ja ki. 

ALMÁS1 MIKLÓS 



FIATÁL OPERATŐRÖK - MUNKÁJUKRÓL 
A filmkritikákban általában egy-

két mondat erejéig méltatják mun-
káikat: X. Y. képei híven valósítot-
ták meg a rendező elképzeléseit, 
vagy hangulatos képekben tolmá-
csolták a mondanivalót. Többről 
van-e szó, mint a tolmács szerepé-
ről, mit akar, merre keresgél a fia-
tal operatőrnemzedék — ezt kérdez-
tük három fiatal, de már több je-
lentős filmet leforgatott operatőrtől. 
Mindhárman Illés György osztá-
lyába jártak a főiskolán, egybehang-
zóan dicsérik és hálásak tanáruk-
nak, aki szabadon engedte dolgozni 
őket, kialakítani saját egyéniségü-
ket, sőt most, a főiskola befejezése 
után is rajtuk tartja a szemét. 

Z S O M B O L Y A I J Á N O S 

Nemcsak tanítványa volt, de ta-
nársegédje is lett Illés Györgynek a 
főiskolán. 31 éves. hatvanegyben fe-
jezte be a főiskolát vörös diplomá-
val, a televízióhoz került operatör-
nek. Az első nagy kiugrás az Utak 
című tévéfilm, majd az Utcán, ami 
igencsak nagy vitát váltott ki az új-
ságokban újszerű mondanivalójával 
és fényképezési technikájával: köny-
nyed, közvetlen képeivel. Első já-
tékfilmje hatvanhatban a Szevasz 
Vera, majd a Nyár a hegyen, Fej-
lövés, Bohóc a falon, Tiltott terület. 
Szeressétek Odor Emíliát, s a leg-
utóbbi a most elkészült N. N., a ha-
lál angyala. Zsombolyai Jánost fia-
tal operatőr-társai bizonyos érte-

lemben úttörőnek tekintik a fényké-
pezés területén, ő volt az első, aki 
lendületet, fiatalos mozgalmasságot, 
köznapiságot vitt képeivel a fil-
mekbe. 

— A főiskola befejezése után a 
filmgyárba helyezték, de ön a tévé-
hez kérte magát. Miért? 

— Ügy láttam, ott több lehetőség 
van arra, hogy állandóan dolgoz-
hassak. Mindenfélét, kisfilmeket, 
tévéjátékot, dokumentumfilmeket 
helyszíni közvetítéseket csináltam. 
Egy operatőr számára elengedhetet-
len az a szakmai biztonság, sokolda-
lúság, amit itt el lehet sajátítani. 

— A televízióban eltöltött évek 
munkájáért Balázs Béla-díjat ka-
pott. Mit kapott a tévétől mint ope-
ratőr? 

— Könnyedséget, közvetlenséget, 
„életszerűséget" tanultam a tv-ben, 
ami a tévésműfaj jellegéből követ-
kezik. Ezt a fajta fényképezést 
akarta átültetni játékfilmbe Herskó 
János, amikor meghívott a Szevasz, 
Vera operatőrjének. 

— Azóta sokfajta filmet csinált, 
sokféle rendezővel: Bacsóval, Sándor 
Pállal, Gábor Pállal, s most leg-
utóbb ismét Herskóval. Ha egymás 
mellé tesszük az Odor Emíliá-t és a 
Tiltott terület-et, szembeötlő a stí-
lusbeli különbség... 

— Az operatőr csak egy film ere-
jéig lehet sajátos egyéniség. Egy 
film keretein belül kell egyfajta 
stlusegységben fényképeznie, de ez 
minden film esetében más és más. 

Szeressétek Odor Emiliát. Operatőr: Zsombolyai János 



Mindig a téma, a film gondolatvi-
lága határozza meg a képi megoldá-
sokat. Példa erre éppen a Tiltott te-
rület. A téma megtalálásától kezdve 
együtt dolgoztam a rendezővel. 
Igyekeztünk elkerülni mindenfajta 
látványosságot, emberre koncent-
rálni. Bár ezt sokan a film rovására 
írták. 

— Zsombolyai János alig idősebb, 
vagy éppen egykorú azokkal a leen-
dő operatőrökkel, akiket a főiskolán 
tanít. Hogyan fogadják el tanáruk-
nak, hallgatják meg tanácsait? 

— Az operatőr-oktatásra is Illés 
György tanított meg. Nálunk a fő-
iskolán az az elv érvényesül, hogy 
mindenki a saját munkájából, hibái-
ból tanul. Végig kell szenvednie, 
gyötrődnie azt az utat, amíg saját 
operatőri egyéniségét megtalálja. 
Nem valamilyen felsőbb utasításra 
dolgoznak a fiatalok, a tanárok csak 
segítik, tanáccsal látják el őket. Per-
sze, ha rossz operatőr lennék, nem 
lenne hitelem előttük. Tulajdon-
képpen engem is sokban segítenek, 
egyrészt állandó fejlődésre inspirál-
nak, másrészt tőlük is lehet tanulni. 

— Majdnem mindegyik filmje dí-
jat nyert valahol. A Bohóc a falon 
Karlovy Vary ban operatőri munká-
jáért különdíjat, Chicagóban pedig 
a legjobb fekete-fehér fényképezés 
díját kapta. Hol tart ma Zsombolyai 
János? 

— Még mindig a szakma elején. 
Minden filmemet úgy kezdem el. 
mintha ez lenne az első, azzal a kí-
vánsággal. hogy a legjobb legyen. 
Szerencsésnek érzem magam, hogy 
eddig csupa olyan filmet csináltam, 
ahol szívesen dolgoztam együtt a 
rendezőkkel. Izgatott a film Képte-
len vagyok úgy dolgozni, hogy ne 
érdekeljen az, amit csinálok. Nem 
vagyok kivitelező típusú operatőr. 
A rendezővel csak úgy tudok együtt-
működni, hogy ne puszta kiszolgá-
lója legyek, hanem bizonyos érte-
lemben alkotótársa. 

K E N D E J Á N O S 

Huszonkilenc éves. Jancsó Miklós 
operatőreként vonult be az opera-
tőrök közé, hatvanhétben a Csend 
és kiállítás-t fényképezte. A főiskolát 
hatvanötben végezte. Sára Sándor 
segédoperatőre lett. majd a Csend 

és kiáltás után a többi önálló filmje: 
Holdudvar, Sirokkó, Egy őrült éj-
szaka, Mérsékelt égöv. 

— Mit tart fontosnak és izgal-
masnak a ma operatőrének munká-
jában? 

— A dinamizmus, a mozgás meg-
értése, ami tulajdonképpen a kor lé-
nyegét jelenti. Én eddig nem sok-
fajta filmet csináltam, ezeket is 
nagyrészt „hullámvölgy"-nek szok-
ták nevezni. Szeretem őket, nemcsak 
azért, mert dolgoztam rajtuk, ha-
nem mert mindegyikük őszintén 
problematikus mondanivalóval je-
lentkezett. 

— Közismert Jancsó Miklós for-
gatási módszere, amely igen kevés 
„önállóságot" ad az operatőrnek. 
Hogyan beszélhetünk ebben az eset-
ben alkotó munkáról? 

— Sehogyan. Ez nem alkotó mun-
ka. Sehol a világon nincs olyan 
kultusza az operatőröknek, mint ná-
lunk. Az operatőr a rendező jó ki-
szolgálója. Operatőri mesterségről 
beszélhetünk, amelynek persze van-
nak művészi értékei. Én például 
megpróbálom végrehajtani azokat az 
instrukciókat, amelyeket a rendező 
ad. Ha valaki nekem előre azt 
mondja, hogy egy színes filmet kell 
fényképeznem, olyan bonyolult vilá-
gítással, fényekkel, mozgással, mint 
a Sirokkó esetében, biztosan meg-
ijedtem volna. De ott a helyszínen 
Jancsó partnereként együtt játsz-
hattam vele, együtt hoztukx létre a 
filmet, ilyen értelemben beszélhe-
tünk közös alkotásról. 

— Eddigi filmjeiből egy jellegze-
tes Kende-portré bontakozik ki: 
improvizatív hosszú beállítások, bo-
nyolult kameramozgás operatőre. 
Meddig lehet önálló stílusa egy ope-
ratőrnek? 

— Lehetséges, de nem előnyös. Én 
inkább azt mondanám, karaktere 
van. Illés György képei például, 
mindig valahogyan lágyabbak, pu-
hábbak, színeiben is, Szécsényi Fe-
rencé keményebbek, határozottab-
bak. Én nem csináltam még más-
fajta filmet. Pedig nagyon izgat 
sokfajta rendezővel sokfajta stílus-
ban dolgozni. (Erre most sor is ke-
rül, Banovich Tamással forgatom a 
Szép magyar komédia című, egy 
Balassi Bálintról szóló filmet.) Nem 
vagyok nagyon tudatosan dolgozó. 



a jeleneteket előre eltervező opera-
tőr, mint például Sára. Inkább a 
véletlenre, az adott szituációra, a 
rendezőre bízom magam. Ebből 
származnak a hibáim is: rosszul vi-
lágított beállítások, végig nem gon-
dolt képsorok, pontatlanságok. Ed-
digi filmjeim jellege is sajátos mó-
don valahogyan „segíti" vagy meg-
tűri ezeket a trehányságokat, elmen-
nek a hibák. 

— Mindössze huszonkilenc éves, 
több jelentős filmmel a háta mögött. 
A kritikák egybehangzóan dicsérték 
operatőri munkáját... 

— Én azt hiszem, ez egy kicsit 
divat kérdése is. Lehet, hogy holnap 
rájönnek, nem is vagyok jó opera-
tőr. 

B A G A L Y I E L E M E R 

Hármójuk közül a legfrissebben 
végzett operatőr, hatvannyolcban 
diplomázott. Harmadszori próbálko-
zásra vették fel, előtte is a film-
gyárban dolgozott, már ötvenhéttől, 
mint világosító, gyakornok, segéd-
operatőr, egyszóval mindenes. Első 
filmjeit Elek Judittal forgatta, a 
Meddig él az ember című nagysike-
rű kisfilmet, s az első nagy filmet, 
Sziget a szárazföldön-t. A Nagy kék 
jelzés után a Magasiskolá-t készí-
tette, majd legutóbbi filmje: az Arc. 

— Hogyan lett filmoperatőr? 
— Elhatároztam. Senki sem bizta-

tott és semmiféle belső elhivatottsá-
got nem éreztem erre, csak valami 

érdekeset akartam csinálni. Szép 
éles családi fotográfiákat exponál-
tam, és jelentkeztem a főiskolára, 
1957-ben. Sikerült is a felvételim — 
harmadszorra, 1963-ban. Közben vi-
lágosítottam, laboráltam, gyakornok 
voltam, asszisztens, segédoperatőr a 
filmgyárban. Valójában csak a főis-
kolán fogalmazódott meg bennem, 
hogy mit jelent az operatőrség — 
hála kitűnő tanárunknak, Illés 
Györgynek, és annak a közösségnek 
— Grunwalsky Ferenc. Maár Gyula, 
Pintér György —, kollégáimnak, 
akikkel együtt tanultam-dolgoztam. 
Illés György szellemi és szakmai ru-
galmassága, nagyszerű pedagógiai 
érzéke lehetővé tette, hogy a meg-
felelő technikai-szakmai biztonság 
megszerzése után saját egyéniségün-
ket próbáljuk kialakítani. Bará-
tainkkal négy évet vitatkoztunk vé-
gig és progresszíven elégedetlenek 
voltunk másokkal — és elsősorban 
önmagunkkal. Hogy hogyan akarok 
fotografálni, azt nem tudtam (most 
sem tudom), csak azt, hogy hogyan 
nem. 

— Mi változott meg az operatőri 
stílusban az utolsó évtizedben, s vé-
leménye szerint mi jellemzi a mo-
dern operatőri munkát? 

— Az operatöri stílus változásáról 
külön, önmagában nem lehet beszél-
ni. Következménye annak a stílus-
váltásnak, ami a filmgyártás egészé-
ben bekövetkezett. A stílusváltást az 
ábrázolandó anyag változása hozta 
magával. Semmiféle ugrásszerű fej-

Csend és kiáltás. Operatör: Kende János 



Arc. Operatör: RagJUyt Elemér 

lődésről nem lehet beszélni az ope-
ratőri stílussal kapcsolatban; leg-
feljebb arról van szó, hogy egy sok-
éves, fokozatos változási tendencia 
nagyjából a mi generációnknál je-
lentkezett minőségi ugrásként. Ez a 
változás hosszan és több operatőr-
nemzedéken át érlelődött. Kezdetét 
körülbelül a sematikus korszak vé-
gétől lehet számítani; Hegyi Barna, 
Illés György, Szécsényi Ferenc mun-
kásságától kezdve, Sára Sándor, 
Zsombolyai fellépéséig folyamatos a 
változás íve. Technikailag: lekerült 
a kamera a statívról, s megjelent a 
vgrio. Változott, egyszerűsödött a 
világítástechnika: a „lezserebb" vi-
lágítástechnika a dokumentumfil-
mekből átjött a játékfilmekbe is. 
Különösképpen pedig a televíziós 
könnyű technika elterjedésével, az 
olcsóbb filmkészítés módszereinek 
világszerte történt hódításával kide-
rült, hogy nem érvényesek azok az 
esztétikai tabuk, amelyeket addig 
kánonizáltak. S a látvány voltakép-
pen akkor került emberközelbe, 
amikor filmkészítők nemzedékei fel-
rúgták ezeket a tabukat. A magyar 
mozikba az elsők között Reichen-
bach fi lmje (Amerika egy francia 
szemével) hozott hírt erről a válto-
zásról; később megtudtuk, hogy egy 
egész iskola eredményeire épít ő is: 
mindarra, amit Leacock, Penneba-
ker, Cassavetes (New-York árnyai) 
és mások kezdtek el a filmkészítés-
ben. Más oldalról — mai szemmel 
— mindennek az előzményeként ér-

tékelhető Jean Vigo Nizzáról jut 
eszembe című filmjének képi stí-
lusa, majd későbbi követői: Truf-
faut-nak és Godard-nak azok a film-
jei, amelyeket Coutard fotograíált 
(Négyszáz csapás, Jules és Jim, Kí-
fulladásig, Eli az életét stb.). Ezzel 
szinte párhuzamosan jelentkezett az 
olaszok, mindenek előtt Gianni di 
Venanzo hatása (Édes élet, Nyolc és 
fél, Éjszaka, Kaland stb.). Az új 
operatőri stílus elterjedésének tehát 
ez a forrásvidéke: az amerikaiaktól 
próbáltuk eltanulni a kamerakezelés 
könnyedségét, Coutardtól és a fran-
ciáktól a korszerű világítástechni-
kát, di Venanzotól a modern fahrt-
technikát és a klasszikus világítás-
technika modernizálását. 

— Filmjei rokonságot mutatnak a 
dokumentarista iskola stílusával. 
Gondolt-e arra, hogy önálló filmet 
rendezzen, hiszen a dokumentaris-
ták között egyre inkább elmosódik 
az operatőr és a rendező szerepel 

— Talán egyszer dokumentumfil-
met Majd ha olyat látok, amit nem 
tudok mással megosztani, annyira a 
magaménak érzek. De játékfilmet 
soha. Ha az ember nem tud valami 
újat felfedezni, nem érdemes filmet 
csinálnia. Én pedig nemigen tudok 
kitalálni dolgokat, hanem a már lá-
tottakon elindulni. Inkább jó opera-
tőr szeretnék lenni. 

— Mi lett volna, ha nem lehetett 
volna operatőr? 

— Segédoperatőr. 
SZÉKELY GABRIELLA 



SZTÁROK, PÓZOK, FILMEK 
Telefonjelentés 
Cannes-ból 

Május 6-ón, a meg-
nyitó utáni ötödik na-
pon érkeztem a XXI I I . 
cannesi filmfesztiválra 
— hol van a tavalyi 
hó?! — jut eszembe, — 
pontosabban a tavaly 
előtti. Az akkori bot-
rányhullám és általános 
lázongás közepette a 
nyugati filmművészet 
néhány nem is akármi-
lyen reprezentánsa, sőt 
a filmcsinálás és a film-
üzlet néhány képvise-
lője is a fesztivál és a 
fesztiválok napjának le-
áldozásáról beszélt. Nos, 
nem áldozott le. A fesz-
tivál elevenebb, mint 
valaha. A két év előtti 
mozgalmak üdvös hatá-
sa azonban kétségtelen. 
Igaz, jeles művészek 
mellett most is sok itt 
a pózőr, a szerencse-
vadász és a naplopó, és 
mindaz, ami velük jár, 

dehát az ilyesmi nincs 
enélkül. Tény viszont, 
hogy jónéhány póz má-
sodrendű fontosságúvá 
degradálódott, hogy va-
lamivel nagyobb és ál-
talánosabb figyelem te-
vődik a jelentékeny fil-
mekre — és ez igazán 
üdvös. 

Kezdem talán a pó-
zokkal és egyéb mellé-
kes dolgokkal — nélkü-
lük a kép pontatlan. 
Mindjárt az első napok-
ban megvolt a Cannes-
ban úgylátszik elmarad-
hatatlan szenzáció: egy 
hölgy az egybesereglet-
tek szórakoztatására ez-
úttal is pucérra vetkő-
zött. Ezúttal a szabad-
téri sztriptiz-kezdemé-
nyezés nem teljesen 
egyéni elhatározásból 
született, hanem egy fo-
gadásnak volt, mond-
hatni, hivatalos mutat-
ványa ami ebben a mű-
fajban vitathatatlan fej-
lődés. 

A fesztiválpalotából 
kijövő közönség további 
szórakozás dolgában szá-
mos lehetőség között vá-
laszthat. Én itt csak az 
egyiket említem. Fiatal 
legények és leányok 
bébioroszlánokkal az 
ölükben állnak rendel-
kezésre. ha valaki iga-
zán sajátos fotót kíván 
készíttetni magáról az 
alkalom emlékére. Nem 
szorul talán bizonyítás-
ra, hogy az ekként ké-
szült kép valamivel drá-
gább egy oroszlán nél-
küli filmportrénál. 

A sztárok fényképe-
zése ezúttal is időleges 
forgalmi akadályt jelent 
a Croisetten. A mi fil-
münk örvendetes figye-
lemmel kísért esti gála-
vetítésén (előtte dél-
előtt és délután is si-
kerrel játszották a Ma-
gasiskolát), Marina 
Vlady megjelenése 
volt a nagy társasági 
esemény. A most is 

A román Lucián Pintilie f i lmje: a Rekonstrukció 



Sharon Tate utolsó szere-
pében, a lí-f-1 című filmben 

rendkívül szép és ked-
ves sztár immár „ma-
gyar" filmszínésznőként 
is megjelent a május 6-i 
esti előadáson, aminek 
őszintén örültünk. Még 
reklámnak sem rossz. 

Sok nevezetes film-
művész látogatott, illet-
ve látogat el az idén is 
Cannesba, köztük Kirk 
Douglas, aki tagja a 
zsűrinek (elnöke: Mi-
guel Angel Asturias, a 
Nobel-díjas guatemalai 
költő; további érdekes 
tagjai: Szergej Obraz-
cov a Szovjetunióból, a 
francia Félicien Mar-
ceau) és csak úgy kira-
gadva a sokból — az ér-
kezések sorrendjében — 
Monica Vitti, Homy 
Schneider, Catherine 
Deneuve, Michel Simon, 
Marcello Mastroianni, 
Marlene Dietrich és 

Michel Piccoll é l Homy 
Schneider — a francia 
Claude Sautet: Az élet 

dolgai című filmjében 

Az olasz Mauro Bolognini: i 
Metello című filmjének f 

egyik jelenete 

sokan mások. (Ha az 
utóbbiak közül valaki 
mégsem jelent meg, és 
itt mégis szerepel — an-
nak oka, hogy érkezé-
süket lapzárta utánra 
várják.) 

Valamit talán mégis 
a filmekről. Elképesztő 
mennyiségű filmet vetí-
tenek a fesztivál kere-
tében — komolyan ve-
hetőt és teljesen ko-
molytalant egyaránt. Ha 
valaki reggel háromne-
gyed kilenckor nekivág-
na és moziról mozira 
rohanva hajnali háro-
mig nem hagyná abba 
a mozizást (senki nem 
vállalkozik erre. képte-





Jelenet az olasz 

lenség is volna, harminc-
öt film fut naponta, van, 
hogy több), igencsak 
sokszinű képet kaphatna 
ennek a művészetnek a 
mai állásáról. 

Tényleg, hányadán is 
állunk vele? Hát, ve-
gyesen. Az üresség, ha-
táshajszolás, pornográfia 
itt is látható megnyil-
vánulásairól nem szól-
va is vegyesen. Mielőtt 
ezeket a sorokat rovom, 
például versenyen kí-
vül Jean-Luc Godard 
Keleti szél című film-
jét néztem. Van olyan 
gyanúm, hogy Godard 
mindinkább elfelejti, 
milyen művésznek in-
dult Nevezetesen, hogy 
filmművésznek. Képek-
kel támogatott, érdekes, 
gyakran értékes meglá-
tásokkal átitatott; lá-

zongó vezércikkei 

Maselll: Nyílt levél egy est 

ugyanis hovatovább ke-
véssé emlékeztetnek 
filmre. Sem ósdira, sem 
korszerűre. 

Ugyancsak versenyen 
kívül vetítették ugyan-
ezen a napon Ingmar 
Bergman Szenvedély cí-
mű új filmjét, amely vi-
szont nemes egyszerűsé-
gérvel és szépségével so-
kak apadó hitét megerő-
síti a filmművészetben. 

Amúgy sincs ok a pa-
naszra, hogy fokozato-
san haladjak az örven-
detes jelenségek felé. A 
fesztivál első napjaiban 
három jelentős verseny-
film is futott — többen 
már jóelőre a verseny-
győztes művet is köztük 
vélik látni. A kivétele-
sen hosszú cimú olasz 
film: Nyomozás egy 
minden gyanún felüli 

állampolgár ügyében 

újsághoz című filmjéből 

(Elio Petri) a hatalom-
mal való visszaélést tá-
madja nagy erővel. 
John Borrman angol 
rendező fi lmje Az utol-
só Leo (főszereplője 
Mastroianni) is őszinte 
dühvel támadja a jóra 
képtelen, minden rossz-
ra képes „urak" elalja-
sult erkölcsét. A The 
Strawberry statement 
lefordíthatatlan címen 
(francia címe alapján 
Eper és vér címen 
említették már ma-
gyarul) ugyancsak erő-
teljes társadalmi töltésű 
amerikai filmet látott a 
cannesi közönség a 
diák-sztrájkokról. 

Végezetül arról rövi-
den, hogy őszinte érdek-
lődéstől kísérve bemu-
tattuk versenyfilmünket, 
a Magasiskolá-t. A sze-
mélyesen jelenlevő fia-



tal alkotókat, Gaál Ist-
ván rendezőt, Ragályi 
Elemér operatőrt és a 
női főszereplő Meszléry 
Juditot a publikum 
mindhárom előadáson 
(délelőtt, délután és a 
gála-vetítésen este) me-
legen ünnepelte. 

A hazai közönség elé 
is még csak most kerülő 
mű rendkívül érzéklete-
sen, maximálisan képi 
eszközökkel idézi fel 
Mészöly Miklós kisregé-
nyét, s teljesértékű film-
élménnyé válik. Mint 
ilyen, fejez ki szenve-
délyes tiltakozást a jobb 
sorsra érdemes ügyek 
eltorzításával, elember-
telenítésével ellen, ki-
ált „apage"-t a sor-
vasztás, a gépiesítés, a 
kiszolgáltatás minden-
fajta módszere ellen. 
Fontos gondolatának 
közvetítésére olyan mű-
vészi eszközöket talál, 
amelyek tartalomban, 
formában egyaránt tisz-
tán és hatásosan közve-
títik mondanivalóját. A 
magyar versenyfilmet a 
kritikusok is tetszéssel 
fogadták. Sajtófogadá-
sunk iránt is nagy volt 
az érdeklődés. Az értő, 
de még az értetlen 
(nem rosszhiszemű) kér-
dések is azt bizonyítot-
ták, hogy a magyar fil-
met a cannesi közvéle-
mény a jelentékenyek 
között tartja számon. 

A magyar film sajtó-
visszhangjáról lapzár-
táig nem számolhatok 
be. Amikorra ezek a so-
rok megjelennek, olyan 
érdekesnek ígérkező 
versenyfilmek vetítésén 
is túl leszünk már, mint 
a többi között Az utolsó 
ugrás (Edouard Luntz, 
francia), Az élet dolgai 

Jelenet Andrzej Wajda : 
Tá jkép csau után című 

alkotásából 

(Claude Sautet, francia), 
A paradicsomi fák gyü-
mölcsei (Vera Chytilo-
va, csehszlovák), Wood-
stock (Michael Wad-
leigh, USA), Tájkép csa-
ta után (Andrzej Wajda, 
lengyel), Metello (Mau-
ro Bolognini, olasz), Re-
konstrukció (Lucián Pin-
tilie, román), Nyílt le-
vél egy esti újsághoz 

(Francesco Maselli, 

olasz), vagy a versenyen 
kívül vetítésre kerülő 
12 + 1 című vígjáték, 
Sharon Tate utolsó 
filmszerepe; sőt az is 
eldől akkorra, hogy 
mely filmek lesznek — 
remélhetően a legjobb 
hagyományok folytatói-
képpen — az 1970-es 
cannes-i díjak kitünte-
tettjei. 

RAJK ANDRÁS 

Gian Maria Volonté — az olasz Elio Petri: Nyomozás 
egy minden gyanún felüli állampolgár ügvében című 

filmjének főszerepében 



FILMKÉP, AVAGY AZ ESZTÉTIKA TIGRISE 
EGY MOZINÉZŐ NAPLÓJA V. 

Olyanféle társaságban töltöttem 
nemrég egyik estémet, amilyet a 
Falak című filmből sokan ismerhet-
nek. Vagyis olyan zaklatott lelkű, 
okos emberek közt, akik örökösen 
izgatottak és sértettek, mert úgy ér-
zik, ők jobban csinálnák ugyanazt, 
amit mások csinálnak nélkülük. Ott 
ücsörögtem köztük, amikor — mái-
éjfél után — filmekről esett szó, pró-
bálták meghatározni, mit is kell ér-
teni a mai filmművészeten. Csak 
sietve jegyezhettem fel, hogy a mo-
dern film cselekvő, direkt agitatív, 
vitázó, kísérleti, jelképes-parabolisz-
tikus, intellektuális, sőt abszolút ön-
álló művészi forma. E sokféle jelleg-
zetesség mögött azonban egy vala-
minek a gondolata merült fel újra és 
újra: a kép funkciója változott meg 
a filmben. 

És ekkor, a maga szeplőtelen bu-
taságában, megszólalt Ilonka, hogy 
őt ez a filmkép dolog egy régi, freu-
dizmus inspirálta viccre emlékezte-
ti, amelyben egy nő azt álmodja, 
hogy üldözi egy hatalmas néger, 
menekül előle kifulladva, rémülten, 
s amikor már nem bírja tovább, rá-
kiált: Mit akar tőlem? Mire a néger 
szelíd szemrehányással válaszol: 
Honnan tudjam? Én álmodom ma-
gát, vagy maga engem, asszonyom? 

Az okos társaságban néma csend 
támadt Ilonka szavai után, mint 
mindig, amikor olyan butaság hang-
zik el, amelyről mindenki érzi, hogy 
igaz. Mert aligha kétséges, hogy van 
valami ilyenféle viszony ma ember 
és filmkép, az ember és képi civili-
zációja között. 

Az angyalok, az analfabéták és 
még a tizenkilencedik század is az 
írásban hitt: „írva vagyon", mond-
ták, s ez elég volt nekik a bizonyos-
sághoz. A mi bizonyosságunk a kép. 
(Korunk többek közt a képipar ko-
ra is.) Mindaz, amit régen fáradsá-
gosan leírtak, most képekben lép 
elénk. A tévé előtt mindig hajlan-
dók vagyunk így fogalmazni Descar-
tes tételét: „Video me ergo sum", ti. 
ha beleképzelem magam a képbe, je-

len vagyok ott, ahol nem vagyok. 
Ebből aztán az is bizonyosággal kö-
vetkezik, ami nem bizonyos, (akár-
csak Descartes-nál!). 

8. Mindenekelőtt az következik be-
lőle — és ez bizonyos! — hogy a 
kép előtt kétféle módon lehetek egy-
szerre önmagam tudatában: mint a 
kép tárgya és szemlélője. Kivel nem 
történt meg már, hogy a tévén lá-
tott olyan eseményt, amelyben ma-
ga is részt vett? Meglepetése, hogy 
így „mennyire más minden", csak 
fokozódott, ha önmagát is megpil-
lanthatta a képen. <5 is más volt, 
hogy ne mondjam, idegen. 

Az életben sosem kell — vagy 
csak ritkán, túlfeszült pillanatok 
után — „felismernünk" magunkat: 
tudatunk azonos önmagunkkal. De a 
kép közbejöttével egyszerre lehetek 
én és az (aki szemlél és akit szem-
lélek): néző és a kép eseményének 
— esetleg csak képzelt — részve-
vője. Ez utóbbit nevezhetjük ima-
ginárius én-nek. 

E nem éppen veszélytelen jelen-
ség egyaránt érdekelheti a szocioló-
gust és a pszichológust. De a meg-
lepően újat az esztétikusnak szállít-
ja, aki mindeddig visszahökkent a 
filozófia egy kaján kérdése előtt: 
gyönyörködhet-e valaki egy ugró 
tigris testének formai szépségében, 
ha a bestia éppen őt szemelte ki cél-
pontjául. 

Az összes művészetek közül egye-
dül a film válaszol erre igennel. Sőt, 
titokban egész esztétikáját erre az 
abszurdumra építi. A filmkép leg-
erősebb effektusaiban mindig meg-
találhatjuk ezt az ugró tigrist. „Hi-
degvérű" filmkamerák végnélkül ré-
szeltetnek bennünket ilyenféle ka-
landokban, a világ olyan eseményei-
ben, — amelyben, ha álmodoztunk is 
róla, — nem tudtunk, vagy nem mer-
tünk részt venni. Kit ne ölne a kí-
váncsiság, hogy megtegye, ha veszély 
nélkül teheti? A film pedig éppen 
ezt kínálja nekünk. Persze azon az 
áron, hogy miközben üldöz a néger, 
vagy arcunkban érezzük a tigris 
forró lehelletét, ráadásul nekünk 



kell kitalálni e lidércnyomás, — a 
filmkép — értelmét is, (ami köny-
nyebb. amíg a rendező a képet alá-
rendeli egy prepotens logikának: 
sztorinak, előgyártott dramaturgiá-
nak). Szóval minden filmben imagi-
nárius én-ünk után rohanunk töb-
bé-kevésbé azon az úton, amelyet 
a képek és a film montázsa ír elő. 

9. A filmesztétikusok tudtak min-
dig is erről a szakadékról, melyet a 
kép támaszt bennünk. Áthidalására 
az irodalomból kölcsönöztek egy pal-
lót, az „azonosulás" elvét, amelyen 
aztán olyan szűzi ártatlansággal jár-
káltak át, mint a régi hittan-
könyvekben ábrázolt bekötött sze-
mű lányka, akit őrangyala vezet. Va-
jon az olvasó képzeletben nem azo-
nosul-e a regény alakjaival, tették 
föl a kérdést, s miután igennel kel-
lett válaszolniok, hozzáfűzték: hát 
azonképpen a filmben is! Az őran-
gyalnak erős marka volt, biztonság-
gal szállította az esztétikusokat a 
szakadék fölött. A tömeges képi in-
formációk, a képipar korában azon-
ban már mind kevésbé üzembiztos 
ez az avult szállítóeszköz. Ha film-
képről beszélünk, szembe kell néz-
nünk imaginárius én-ünkkel. 

Elég csak felütni és figyelmesen 
beleolvasni egy regénybe, hogy lás-
suk miről is van szó. Az író — akár 
személyes hangon, akár a kívülálló 
tárgyilagosságával meséli történetét, 
— érzékletes képet, szituációt csak 
úgy tud adni, ha azt „valakin keresz-
tül" közvetíti az olvasóval, legyen ez 
a valaki ő maga, vagy valamelyik 
regényalakja. Ki érezné magát ideg-
feszítő szituációban attól, hogy az 
író közli vele: egy balek lelépett a 
járdáról, és egy autó elütötte? Ez 
nem kép, nincs benne semmi érzék-
letes, nem szemlélhető. Hogy „reá-
lis" kép legyen, amelybe az olvasó 
beleképzelheti magát, az író kény-
telen azt valakinek a szituációjaként 
leírni, — a szituáció személyes, min-
dig valakié, — s az illető érzelmi és 
gondolati (morális) magatartásába 
szőve, megfogalmazva adni át az ol-
vasónak. Enélkül a kép szétesik kö-
zömbös dolgok leltári felsorolásává. 
Az élmény elmarad. 

De szükséges-e mindenképpen ilyen 
közvetítő a filmben? Nem érzéke-
lem-e, pusztán a kép hatása alatt, 
közvetlenül is a szituációt? Kell-e 

feltétlenül „azonosulnom" egy tig-
risvadásszal, hogy szembe talál-
jam magam egy bestia kinyújtott 
karmaival? Nem elég-e veszélyes 
szituációjának látványa, hogy azt 
magamra vonatkoztassam? 

Hogyan is viselkedünk az utcán, 
ha mondjuk, az előbbi balek éppen 
a mi orrunk előtt lép a robogó autó 
elé? Rémülten ugrunk hátra, fel jaj-
dulunk, lélegzetünk eláll, úgy te-
szünk, mintha az autó nekünk ro-
hanna. (Mint Lumiére-ék naiv kö-
zönsége!) Ügy látszik, mintha „azo-
nosultunk" volna azzal a szerencsét-
lennel ott az úttesten. De kivel? 
Ismertük azt a baleket? Még arcát 
sem láttuk soha. 

Vagy: hogyan „azonosulunk" az-
zal a gyerekkel, akit — megint az 
utcán sétálva gyanútlanul — egy ab-
lakpárkányon pillantunk meg vala-
hol fönt a hetedik emeleten? Ne-
künk lent a járdába gyökerezik a 
lábunk, tehetetlen rémület fog el, 
erőnket veszítjük. A gyermeken 
semmi ilyesmi nem látszik, sőt, ránk 
vigyorog, mutogat, mit sem tud ar-
ról, amit mi átélünk, még kevésbé 
arról, amit helyzetéről képzelünk, a 
fenyegető veszélyhez asszociálunk. 
Ha „azonosultunk" volna vele. époly 
keveset tudnánk a veszélyről, mint 
ő, aki most nyugodtan visszalép a 
szobába, magunkra hagyva még min-
dig fokozódó remegésünkel. 

10. Az eset mégoly érzékletes re-
génybeli leírására sem fogunk a 
fentiekhez hasonlóan reagálni: nem 
ugrunk hátra, nem takarjuk el a 
szemünket, (hiába is tennénk: a kép 
bennünk van). De ha az író kicsit 
is ügyes, a szituációt hiánytalanul 
át fogjuk élni. Mitöbb, éppen ennek 
az élménynek hatása alatt fogjuk 
látni a képet. És éppen mert már 
megfogalmazva, „valakinek" a szi-
tuációjaként kapom: a regényt ezért 
egész személyiségemmel élhetem át. 
A filmet — a film képeit — tulaj-
donképpen, a szó igazi értelmében, 
csak imaginárius én-emmel. Én 
mindig mindig egy lépéssel — mo-
dern film esetén akár száz lépéssel 
— mögötte loholok, igyekszem meg-
fogalmazni, értelmezni azt, ami a 
képen volt, megtalálni jelentését 
annak, amit átéltem. És néha csak 
egy parabolában találhatom meg. 
ami voltaképpen intellektusom ter-



méke, ha eléggé értem a rendező jel-
rendszerét. Az imaginárius én, amely 
a provokatív kép hatására keletke-
zik. s aligha áll hatalmam alatt, 
minőig, előbb fog együtt zabálni a 
képen a zabálókkal, szeretkezni a 
szeretkezőkkel, tocsogni a vérben, 
sírni és röhögni és meghalni — sem-
miért; mielőtt én megtalálhatnám 
azt az egyetlen érthető valamit, 
amiért mindezt tette. 

Ügy is mondhatjuk, — bár Ilonka 
ezt már nem fogja érteni, — hogy a 
film képei azokban a szituációkban 
hordozzák lényegüket, amelyekbe az 
imaginárius én-t kényszerítették, s 
abban a megfogalmazásban nyerik 
el értelmüket, amelyet a tudati 
(szemlélő) én „kényszerít" rájuk. 

11. Ez utóbbi helyett mondhattunk 
volna itt rendezőt, vagy alkotót ha 
a képek jelentése pontosan csak az 
lenne mindig, amit a rendező vélt 
beléjük ültetni. De a kép tartalmá-
ban örökké lesz valami, ami „füg-
getlen" marad ettől a jelentéstől, 
mint esetlegesség járul a prepotens 
logikához, (a cselekmény futószalag-
jához), amire a rendező a képet rá-
szerelte. Egy autós üldözés akkor is 
az üldözés szituációja, ha gengszte-
rek üldözik ártatlan áldozatukat, és 
akkor is, ha őket üldözik; egy sö-
tét géppisztolycső önmagában is je-
lentheti „a halál közelségét", füg-
getlenül attól, hogy ellenségre fog 
lőni, vagy védtelenek tömegmészár-
lására készül. A Diliinger halott cí-
mű filmben az imaginárius én rá-
érős pepecseléssel, derűs kedvvel ké-
szül. előbb tudat alatt, majd mind 
nyilvánvalóbban, egy aljas gyilkos-
ságra, s én csak a tett elkövetése 
után, annak sokk-hatására később 
ítélek úgy — ha akarok, — hogy 
mindez nem volt más, mint az el-
idegenedett, fogyasztói társadalom 
elleni tiltakozásom. És minél végle-
tesebben asszociál képzeletünk, — 
amit a filmkép és a montázs játszva 
irányít, — a szituáció átélése, ima-
ginárius énünkön keresztül, annál 
inkább megközelíti a realitást. 

De teljesen mégsem érheti el, sze-
rencsénkre. A tigris akármilyen ha-
talmasat ugrik, a kamera még 
Huxley hírhedt tapi-mozijában is 
meg fog óvni attól, hogy igazán vé-
rünk ömöljék. Nyugodtan ülhetünk 
a képek előtt, szemlélhetjük képzelt 

én-ünket a világ mégoly veszélyes, 
felháborító és abszurd kalandjaiban, 
a kívül maradó biztonságával és — 
kis közömbösségével. És a képipar 
tömeggyártása folytán, mi egyre na-
gyobb rutinra teszünk szert — e ket-
tős átélésben. 

12. Ne vádoljuk: ezt nem a mo-
dern film teremtette meg, csak fel-
használja, csiszolt kép-olvasó ruti-
nunkra épít. (És imaginárius énün-
ket hecceli.) Mi pedig egyre kevésbé 
vagyunk kényesek arra, hogy ez a 
felheccelt én-ünk milyen kalandok-
ban vesz részt, — olyanokban is, 
melyekben, ha egész személyisé-
günkkel kellene elkötelezni magun-
kat, felháborodva tiltakoznánk. De 
a világ helyett csak a képe jelenik 
meg, és vele „feloldozó skizofréni-
ánk". 

Az esztétika régi elve, mely még 
egész személyiségünket kívánta el-
kötelezni e filmképeken, elválaszt-
hatatlan volt a cselekmény ún. lo-
gikus kifejtésétől, sztoritól, jellem-
fejlődéstől. A képet — mégha az 
önmagában nagy erőt képviselt, még-
oly láttató volt is, (a némafilmben 
például!) — alárendelte a már kép 
léte előtt eldöntött dramaturgiának. 
A modern film ellenkező irányba 
törekszik: emancipálja a képet, 
igyekszik felszabadítani korábbi 
alárendeltségéből, a kép „mé-
lyebb" mondanivalójának rendeli 
alá a cselekményt. Vezérfonalául a 
kép belső tartalmát, sajátos asszo-
ciációs logikáját, szituáció-gazdagsá-
gát teszi meg, s igyekszik érvényre 
juttatni megszokott logikánk és sok-
szor morális magatartásunk ellené-
re is. Az „azonosulás" esztétikai el-
ve helyett, — imaginárius én-ünk 
számára sosem sejtett új lehetősége-
ket kínálva, — a szituáció-élményt 
viszi be művészi koncepciójába. S e 
törekvésében — ebben biztosak le-
hetünk — imaginárius én-ünk liheg-
ve fogja mindig támogatni. 

És a régi, naiv „hősökre", mint el-
avult kellékekre nézhetünk majd 
vissza. 

A kevéssé hiú, s igazán bölcs iste-
nek mindig tiltották, hogy az ember 
képet faragjon róluk. Tudták, miért. 

Bár sorsukat így sem kerülték el. 
A kép elnyelte őket. 

HEGE-ZO 



F I L M E K A V Á L S Á G B A N A V Á L S Á G R Ó L 
(Római filmlevél) 

Itáliában a tavaly 
nyár óta húzódó politi-
kai váltság egybeesik a 
filmgyártás válságával. 
S jóllehet a kettő kö-
zött nincs szerves össze-
függés, mindkettő rá-
nyomja bélyegét az 
olasz filmművészetre. 
Az eredmény: meglepő, 
váratlan. Joggal lehetett 
tartani attól, hogy a kö-
zel egy éve tartó poli-
tikai bizonytalanság és 
a szakma fokozódó gaz-
dasági nehézségei meg-
bénítják a filmet. Azok-
nak azonban, akik erre 
számítottak, rövid az 
emlékezetük. Elfelejtet-
ték, hogy az olasz film 
fénykora a háború utá-
ni esztendők rendkívüli 
társadalmi és politikai 
feszültségének évei-
ben bontakozott ki, igen 
gyér anyagi és techni-
kai feltételek között. 
Visszatekintve azt is 
megállapíthatjuk, hogy 
a stagnálás egybeesik az 
úgynevezett olasz „gaz-
dasági csoda" kezdeté-
vel. 

A válság szűkebb ér-
telemben a produkció 
terén jelentkezett. Ami-
kor az USA filmmágná-
sai felismerték az olasz 
filmben rejlő üzleti le-
hetőségeket, felvásárol-
ták a legnagyobb itáliai 
filmgyártó vállalatokat 
és amerikai típusú cé-
gekké alakították át 
őket. Most, amikor az 
Egyesült Államokban is 
válságba sodródott a 
hagyományos termelés 
és Hollywood produktu-

Giuliano Gemma — Silvio 
Corbari megszemélyesítője 
Valentino Orsini filmjében 

mainak nézői az 1949-es 
esztendőhöz képest egy-
negyedére csökkentek, 
a szakma depressziója 
természetesen kihat az 
olasz leányvállalatokra 
is. A Cinecittá hatalmas 
stúdiói a legnagyobb 
gyártók, Ponti, De Lau-

rentiis vállalkozásai 
ugyanúgy sorra-rendre 
bezárták kapuikat, mint 
Hollywoodban a Met-
ro—Goldwyn—Mayer, a 
Paramount és a Fox. 
Ezzel azonban valójá-
ban csak az amerikani-
zált olasz filmgyártás 
jutott válságba, amely a 
fogyasztói társadalom 
igényeinek megfelelően 
a külsőségekre, a monu-
mentalitásra, a szexre, 
krimire, az olcsó szóra-

koztatásra koncentrált. 
A politikai helyzet ki-
éleződése, a megoldat-
lan társadalmi és gaz-
dasági problémák elő-
térbe kerülése viszont 
egyre élénkebben foglal-
koztatta az igényes, tár-
sadalmi és művészi am-
bícióktól áthatott alko-
tókat. Ezek sorában ta-
láljuk egyébként azokat 
a rendezőket is, akik 
már évek óta lázadoz-
nak az amerikanizált 
olasz filmipar ellen és 
külön utakat keresnek. 
A régi struktúrák meg-
ingása most új lehetősé-
geket nyit számukra ön-
álló alkotómunkára. 
Igaz, a költségvetés sok-
kal szerényebb, de a fi-
gyelem ezáltal a külső-



ségekről és a kassza-si-
kerről inkább terelődik 
a tartalmi kérdések felé. 

Korai lenne azt állí-
tani, hogy ez az új ori-
entálódás — pontosab-
ban a régi, legjobb ha-
gyományok felelevení-
tése — újabb sikerek 
záloga lesz. Annyi azon-
ban bizonyos, hogy a 
második világháború 
utáni olasz film törté-
netében egy — nem ép-
pen dicsőséges — feje-
zet lezárult, és új feje-
zet előtt állunk. 

Az új filmek felsoro-
lását kezdjük olyan ren-
dező művével, aki évek 
óta lázadozott a kiala-
kult struktúrák ellen és 
nem volt hajlandó be-
illeszkedni a Cinecitta 
kereteibe. Valentino Or-
sini filmjei: Az égetni-
való ember, A házasság 

törvényenkívülije, 
A föld megátkozottjai 
alig kerültek a forgalma-
zásba. Inkább filmklu-
bokban, munkásottho-
nokban, baloldali kö-
rökben leltek otthonra. 
Most az olasz ellenállás 

egyik legendás figurájá-
nak, Silvio Corbarinak 
hősi életét eleveníti fel. 
Toscanában és Emiliá-
ban ma is úgy beszél 
róla a nép, mint Zapa-
táról, Pancho Villáról 
vagy Rózsa Sándorról. 
Kalandjainak feleleve-
nítése alkalmul szolgál 
Orsininek oly emberi 
erények bemutatására 
— hősiesség, barátság, 
hűség, önfeláldozás, for-
radalmiság —, amelyek 
értéke elhalványodott a 
„jóléti társadalomban". 
Orsini filmjének fősze-
replői Giuliano Gemma 
és Tina Aumont. 

Elsőfilmes alkotás 
Zuffi: Perzselő csapás 
című műve. A kábító-
szerek áldozatainak nyo-
masztó világában játszó-
dik. Ennyiben nem új, 
sőt a téma egyike az 
utóbbi esztendőkben 
legfelkapottabbaknak. A 
megoldás azonban több-
re törekszik a naturalis-
ta ábrázolásnál. Az al-
kotó igyekszik rávilágí-
tani a romboló szenve-
dély üzleti hátterére. 

Marta Callas — Pier Paolo Pasoltaii: Medea-Jínak 
fŐMwrepébm 

m 



Jelenet Zuf f i : Perzselő csa-
pás című filmjéből 

Leleplezi azt a világot 
átfogó hálózatot, amely 
busás haszno.t húz a 
fiatalok megmérgezésé-
ből. 

Különösen élénk kri-
tikai visszhangot váltott 
ki Elio Petri filmje, 
amelynek címe: Nyo-
mozás egy minden gya-
nú felüli állampolgár 
ügyében. A filmet, 
amelynek főszereplői 
Florida Bolkan és Gian 

Susanna Martinkova a Per-
zselő csapás című filmben 



Maria Volonte, olyan 
időben mutatták be, ami-
kor a polgári sajtó nem 
győzte dicsőíteni a 
sztrájkoló munkások és 
a diákok ellen brutálisan 

fellépő rendőrséget. A 
fi lm pedig egy agyon-
reklámozott, önmagát er-
kölcscsősznek beállító, a 
kérlelhetetienség látsza-
tában tetszelgő bűnös 

Mingy Farmer ég Klaus 
Grfinberg — Bar bet Schroe-
der: More című filmjében 

rendőrfőtisztviselőről, a 
rendőrség manipulációi-
ról és a nyomozás meg-
engedhetetlen módsze-
reiről szól. A film mű-
vészileg egyenetlen. Esz-
meileg is tisztázatlan, de 
időzítése folytán mégis 
nagy hatást gyakorolt a 
nézőkre. 

A társadalmi szatíra 
eszközeivel leplezi le a 
látszólag kiegyensúlyo-
zott, elégedett polgári 
rendet Dino Risi a Nor-
mális fiatalember-ben. 

A kép teljességéhez 
tartozik, hogy nemcsak 
fiatalok, kezdők, vagy 
eddig be nem vett láza-
dók alkotnak önálló 
produkciókban. Erre tö-
rekednek a beérkezett, 

Glan Maria Volonté — EUo Petri: Nyomozás egy minden gyanún felüli állampolgár 
ügyében cfmű filmjének főszerepében 



Jelenet a Perzselő csapás című filmből 

nemzetközi hírnévre 
szert tett mesterek is. 
így például Viseontí is 
saját produkciójában 
akarja filmre vinni Tho-
mas Mann Halál Velen-
cében című novelláját. 
Pasolinit nem kedvetle-
nítette el, hogy a kriti-
ka egy része kedvezőt-
lenül fogadta Maria 
Callas-szal készített első 
művét, a Medeat. Most 
a világhírű operacsil-
laggal a címszerepben 
Brecht Kurázsi mamá-
ját akarja forgatni. De 
Sica is önálló vállalko-
zásban készíti elő Gior-
go Bassani világsikert 
aratott regényének, a 

Jelenet Dlno Risi: Normális 
fiatalember című filmjéből 

Finzi Continik kertjé- ni, Sokratészről szóló 
nek megfilmesítését, tv-filmjének befejezése 
Rossellini pedig, aki után, a Caligula című 
már hosszú évek óta tv-film elkészítéséhez 
nem hajlandó a film- fog hozzá, 
gyártás számára dolgoz- K. R. 



„A háború könyörtelenül betör a 
gimnázium békés falai közé" — ol-
vasom a filmről írott ismertető-
ben . . . A téma: a fiatalok és a há-
ború — ha más, más töltéssel is — 
igen sok filmalkotót ihletett meg; a 
Magasabb elv című csehszlovák, az 
Ötödikesek voltunk című jugoszláv, 
A nagy érettségi című francia fil-
mek jutnak a most látottakról 
eszembe. Talán azért, mert Georgi 
Sztojanov bolgár rendező filmje is 
felsorakoztatja e típusfilmek kellé-
keit: diákcsínyek, eleinte naiv, iz-
galmas, játékszerű ellenállás, gonosz 
rendőrfőnök, csinos összekötőnő, 
bontakozó diákszerelem — s végül, 
mint felkiáltójel: az értelmetlen ha-
lál. Miben más mégis ez a film, 
miért érdemes beszélni róla, a ha-
sonló hangolású ellenállási filmek 
sorában? Immár ismét tiszteletre-
méltó az a bátorság, mellyel a de-
heroizáló filmek áradatában hősöket 
mert bemutatni; pátosszal és kicsit 
elérzékenyülve. S ami ennél is több: 
a filmben szereplő nagyon jó és na-
gyon rossz emberek el tudták hi-
tetni magukat. 

A meseszövés szokványos, a for-
dulatok előreláthatóak. mégis a szí-

vünkbe zárjuk a film diákszerep-
lőit. Már a bevezető filmkockák, a. 
jól érzékeltetett élet képiekkel: hatá-
sos légkört teremtenek. Egy kisvá-
ros hétköznapjait látjuk: a békés 
idillben fúvószenekar és verkli rin-
gatja-mozgatja a korzózó polgáro-
kat. Ezt a gyanúsan nyugodt képet 
az agarak hosszú, nyújtott léptei 
már izgalommal, nyugtalansággal 
töltik meg. A film furcsa udvarias-
sággal, szinte etikettszerűen: már a 
legelején bemutatja a szereplőket. 
Gyors egymásutánban, látszólag bé-
kés mindennapjaikban. S ha a cse-
lekmény még nem is: a váratlan 
vágások már izgalmat sejtetnek. 

A film a második világháborúban 
játszódik; főszereplője néhány diák, 
aki ezekben a napokban rendszere-
sen találkozik, valahol a város szé-
lén. Vidámak, olykor bohókásak, a 
vezérük Marxot olvasta fel nekik, és 
az Internacionálét éneklik. A film 
még mindig csak sejtet: nem tud-
juk, hogy hőseink valóban a kom-
munista tanokért lelkesednek-e. 
vagy csak az izgalmas szituációért 
— amikor egy Marx kötettel fény-
képeztetik le magukat, vagy piedig 
sarló-kalapáccsal díszített sárkányt 



eregetnek, egy városi elöljáró szó-
noklata közben. 

A játék — művészi meghökken-
téssel — hirtelen drámává vált át. 
A gyerekek találkozásai egyre ko-
molyabbak lesznek, vezetőjük egyre 
gondterheltebb, már felelősségteljes 
akciókra vállalkoznak, csatlakoztak 
az ellenállási mozgalomhoz, felnőt-
teknek való munkát végeznek: azt 
akarják, hogy legyen vége a hábo-
rúnak, és hogy sokan ismerjék meg 
a tiltott eszméket. De valaki lelep-
lezi őket és a kisváros ijedt és ke-
gyetlen rendőrkapitánya szörnyű 
vallatásokra fogja őket: az ügyész 
pedig halált követel a fejükre. 

A film alig több, mint a története. 
A szokványosság ellenszeréül a ren-
dező a filmidő felbontásával mu-
tatja be az eseményeket. Hol a meg-
kínzott diákokat látjuk, hol az 
ügyészt, amint a tükör előtt pró-
bálgatja a bírósági tárgyalásra a 
hatásos gesztusokat, hol pedig — 
ügyes ellenpontozással — a még bé-
kés diák-hétköznapokat. A fiata-

lok összejöveteleinek bemutatásánál 
nyújt a legtöbbet a rendező. Ezek a 
jelenetek nélkülöznek minden teát-
ralitást, rendkívül életszerűek, hite-
lesek. 

A film sokat bíz az operatőr szim-
bólumteremtő képességére. A szépen 
megkomponált képek gyakran töb-
bet mondanak a lényegről, mint a 
szokványos párbeszédek. Mint egy 
halálraítélt világ statisztériája el-
úszik, ellibeg a kisváros cselekvésre, 
tiltakozásra képtelen közössége a 
valóban halálraítélt diákok előtt. A 
rendőrfőnök agarai pedig — mint a 
vérebekkel védekező társadalom 
szimbólumai — továbbsétálnak a 
korzón. De az égre madarak száll-
nak hirtelen. 

A film forgatókönyvét Vaszil 
Akov írta Akasztottak lázadása cí-
mű elbeszéléséből. A hatásos film-
zene Kiril Doncsev munkája. A fi l-
met Viktor Csicsov fényképezte. 
Neki és a rendezőnek köszönhetjük, 
hogy egy szép, őszinte filmet lát-
tunk. GYARMATI KLÁRA 

Jelenet a filmből 



Ifjúsági Filmnapok Kőszegen 
Április 24—29. között 

rendezték Kőszegen a 
TV. Ifjúsági Filmnapo-
kat. A fiatal magyar 
filmesek újabb alkotá-
sai közül Kósa Ferenc: 
Ítélet, Rózsa János: Bű-
bájosok, Simó Sándor: 
Szemüvegesek, Sándor 
Pál: Szeressétek Odor 

. v ' —"í"~ --^W V 

Vietnami szereplőkkel, vietnami helyszíneken forgatta 
Raoul Coutard, az ismert operatőr, H o a - B i n h elmű 
játékfilmjét. Frangolse Lorrain A h a m v a k o s z l o p a 
cimü regényéből. 

s 
Karri Zeman — S e r v a d e c ú r b á r k á j a cimen 

forgat filmet Verne Gyula regényéből. Képünkön a fő-
szereplő: Magda Vatarvova. 

Emiliát, Kézdi-Kovács 
Zsolt: Mérsékelt égöv, 
és Zolnay Pál: Arc cí-
mű filmjei szerepeltek a 
filmnapok műsorán. A 
kőszegi filmnapokon ez-
úttal a szocialista orszá-
gok fiatal filmművészei-
nek nemzetközi találko-
zójára is sor került. Ve-
títették a szovjet Pop-
lovszkaja: Dzsamila sze-
relme, és Ismuhamedov: 
Szerelmesek; a lengyel 
Kristóf Zanussi: Egy 
kristály szerkezete, Ja-
nusz Majevszki: A bű-
nöző. aki ellopta a bűnt, 
és Szokolovszka: Júlia, 
Anna, Genovéva; az 
NSZK-beli Lothar War-
necke: Sommer doktor, 
a román Ser ban Crean-
ga: A szeretet melege; 
a bolgár Milán Nikolov: 
Akinek tiszta a lelkiis-
merete; a szlovák Ludo-
vits Filan: Mieink a ka-
pu előtt; a jugoszláv 
Branimir Tori-Janko-
vics: Véres rege című 
alkotásait. A filmnapok 
programját a Balázs 
Béla stúdió, a Doku-
mentumfilm Stúdió, a 
Pannónia Rajz- és Báb-
filmstúdió és a Katonai 
Filmstúdió rövidfilmjei-
ből rendezett vetítésso-
rozatok egészítették ki 
A filmnapok egyik ke-
rekasztal konferenciájá-
nak témája: Fiatalok áb-
rázolása huszonöt év 
filmjeiben. Kétnapos 
szimpózium folyt B. 
Nagy László vitaindító-
ja nyomán, a második 
film problematikájáról. 

A IV. Ifjúsági Film-
napok díjaival Kósa Fe-
renc: ítélet és Simó 
Sándor: Szemüvegesek 
cimü játékfilmjeit, illet-
ve i f j . Schiffer Pál: El-
lenérvek című rövid-
filmjét jutalmazták 



Ugo Tognazzi és Milena Vukotic — Alberto Lastuada 
G y e r e , i g y u n k e g y k á v é t cimü filmjében. 

M e z t e l e n s é g * címe Vaclav Matejkz. fiztál cseh-
szlovák renderő első filmjének, amelynek a forgató-
könyvét is ó irta. A főszereplők Petr Cepek és a képün-
kön látható Kristvns Hanzaiova. 

V o l t e g y s z e r e g y c s a l á r d e m b e r címen 
forgatja Joseph Mankiewicz ú j filmjét. Főszereplők: Kirk 
Douglas (középen), továbbá Lee Grant (jobboldalt) és 
Pamela Hensley. 



Jerzy Kawalerowicz len-
gyel rendező, Olaszország-
ban forgatja új filmjét, 
Magdaléna ci men, Li-
sa Castoni-val a főszerep-
ben. 

• 
Arthur Penn, a Bonnie 

és Clyde rendezője nyilat-
kozott a szex mai, filmi 
ábrázolása ellen. „Csak ak-
kor forgatok ágyjeleneteket 
fi lmjeimben — jelentette ki 
—, ha azokra dramaturgiai 
szempontból szükség van." 
A vér és erőszak alkalma-
zása a filmben csak akkor 
indokolt — mondotta —, 
ha azzal a kort jellemzik. 
Legújabb filmje, a Little 
Big Man (Kis nagyember) 
száz évvel ezelőtt játszó-
dik, de mondanivalója a 
mának szól, a mai Penta-
gont birálja. 

Két szereplője van mind-
össze: Jean Yanne és Sté-
phane Audran, — Claude 
Chabrol legújabb filmjének. 
Cime: A m é s z á r o s . 

Ingrid Thulin — Ingmar 
Bergman számos filmjének 
főszereplője, Milánóban. 
Strindberg Alom című 
művének bemutatója alkal-
mából közölte az újság-
írókkal : annyira megsze-
rette Olaszországot, hogy 
ott fog végleg letelepedni. 

A Piros léggömb rende-
zője, Robert Lamorisse A 
szerelmesek szele címen 
készítette el legújabb film-
jét. A forgatás Iránban tör-
tént, javarészt egy heli-
kopterről. A film főszerep-
lője — mint a rendező 
mondotta — a szél. 

Ötödször viszik filmre 
Verne Gyula S t r o g o f f 
M i h á 1 y-át. A filmet Eri-
prando Visconti rendezi, a 
férfi főszereplő Jobn Phi-
lip Law. A női főszerepet 
— a képünkön látható — 
Delia Boccardo alakítja. 

f t f m t r ' ú c r xm. évf. 10. sz. — Filmművészeti folyóirat. Megjelenik minden 
r ' 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 Hirlap-Irodánál (Bp., V., József nádor tér 1.). Előfizetési 
dí j : */« évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61 238; közületi 61 066. vagy átutalás a 
M N B 8. sz. fiókjánál vezetett folyószámlára 
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liyöngyossy Kati és tsiky András 

ÉRIK A FÉI\Y 
Kamondy László forgatókönyvéből készíti új filmjét Szemes Mihály, Erik a 
fény címmel. Főszereplők: Gyöngvössy Kati. Csikv András, Szirtes Adám, 

Bánffy György. Operatőr: Somló Tamás. 

Csiky András és Szegedi Erika <B. Müller Magda felvételei) 
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