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CSENDESEK A HAJNALOK 
Borisz Vasziljev kisregénye — A 

hajnalok itt csendesek — két éve je-
lent meg magyar fordításban. Most 
érkezett hozzánk a Szovjet Filmhétre 
a regény filmváltozata, Sztanyiszlav 
Rosztockijnak, a Korunk hőse és a 
Visszavárlak rendezőjének alkotása. 
Vasziljev elbeszélése annak idején 
nagy sikert aratott, mi sem bizonyít-
ja ezt jobban, minthogy hamarosan 
megszületett színpadi változata is, 
mely versenyezni tudott az eredeti 
elbeszéléssel. Egy háborús regénnyel, 
amelynek látszólag minden feszült 
fordulata, izgalmassága, drámája egy 
erdei gerillaharc cselekményébe van 
sűrítve; szépségéhez, lírájához hozzá-
tartozik a megnyugtató, csendes észa-
ki táj; s a színpad mindezt csak átté-
telesen, stilizált jelzésekkel nyújthat-
ja! Kell lennie Vasziljev regényében 
valami másnak is a cselekmény for-
dulatosságán, a táj megejtő vará-
zsán kívül, ami vonzerőben vetek-
szik ezekkel. Kétségtelen, hogy az 
elbeszélés sikeréhez hozzájárult szí-
nes, lírai stílusa, epikájának lendü-
lete, de valódi értékét alakjainak 
gazdag, sokszínű jellemábrázolása, 
különös sorsuk szorongó együttérzést 
fölkeltő, tömör rajza adja, Vasziljev 
katonalányok frontszolgálatáról ír, s 
nem is átfogó történetet, csupán a 
háború — ha úgy tetszik — jelen-
téktelen epizódját, egy olyan napon, 
amelyen nem történt semmi lénye-
ges a vonalban, amikor csendesek 
voltak a hajnalok; s ebben a „nem 
történt semmiben" valahogy mé-
lyebbről, szívhez szólóbban érezzük 
meg az emberi tragédiát, a háború 
esztelenségét, kegyetlenségét, mint 
annyi más, a férfi hősiességnek-
vakmerőségnek méltán emléket állí-
tó regényben. 

Talán azért van ez így, mert ezek 
a fiatal lányok, egy légvédelmi üteg 
tüzérei, nem hősökként érkeznek 
közvetlenül a front mögé, a parancs-
nokság sem erre küldte őket; elszán-
tak, bátrak, de cserfes, tébláboló, 
bugyijaikat szárítgató, kissé kétbal-
kezes katonák, mosolyogtató ellen-
tétben a front szigorával, veszélyei-

vel, a fegyverek és a szabályzatok 
komorságával; s az emberi szív ér-
zékeny a kontrasztok iránt. És ebben 
a kezdetben kedélyesnek, olykor hu-
morosnak tetsző ellentétben kifeje-
ződik egy mélyebb, igazi mondaniva-
ló: a béke, az otthon, az élet vidám-
fájdalmas üzenete. Ezeknek a lá-
nyoknak minden szava, gondolata, 
emléke és vágya a békés élethez, az 
otthoni környezethez, örömhöz, szere-
lemhez kötődik, egy szebb, boldogabb 
sors színeit idézi. Rosztockij filmje, 
mint Vasziljev regénye is, egy tragi-
kus epizódot mesél el a háborúról, de 
lányalakjainak minden mozdulatá-
ban, szavában, emlékében a békéről, 
az élet öröméről beszél, s minél in-
kább rávetődik erre a dráma sötét 
színe, annál erőteljesebb ez a hang; 
a kontraszt révén, mely a bátran, 
megingás nélkül vállalt hősi halál, 
s e halálban megsemmisült asszonyi 
életvágy közt feszül. 

Rosztockij nem formál szigorú ér-
telemben vett, zárt drámát a törté-
netből: egészében vállalja kétrészes 
filmjében a regényt — Vasziljev 
társszerzője a forgatókönyvnek is —, 
egyetlen mozzanatát, részletét sem 
akarja indokolatlanul elveszíteni; az 
epikus-lírai hangban érzi kifejeződni 
a legteljesebben a komplex monda-
nivalót, melyhez éppúgy hozzátarto-
zik a táj vágyakat keltő, titokzatos-
bánatos szépsége, mint a lányok em-
lékezésében folytonosan, álomszerű-
én visszatérő múlt, az égető vágy; 
éppúgy hozzátartozik vidám fecsegé-
sük, fürdési és fehérnemű gondjaik, 
gyakorlatlan balkezes kiskatonasá-
guk, erős elszántságuk és bátor ön-
feláldozásuk a tragédia pillanatában, 
mint a baljós véletlen sorsuk alaku-
lásában. A rendező nem sietteti a 
drámai pillanatot, nem törekszik fe-
léje céltudatosan, sőt, mintha igye-
kezne minél messzebbre kitolni, el-
hitetni, hogy a halál elkerülhető, a 
tragédia nem következik be. Hosszan 
elidőz izgalmas részleteken, érdekes 
vagy éppen csak hangulatos mozza-
natokon, s nemcsak a film első ré-
szében, mely front mögötti életkép-



nek is tekinthető, s melyben lassan 
kirajzolódik a lányok jelleme, sorsa, 
a lirikus hangulatot nyújtó tá j titok-
zatos szépsége és sok derűs momen-
tumban a helyőrség férfi parancsno-
kának zavara a gondjaira bízott, 
egyszerre vonzó és bosszantó, tapasz-
talatlan katonalányokkal szemben; 
ugyanezt az epikus részletezést, li-
rai hangot őrzi meg a rendező ak-
kor is, amikor a cselekmény a dráma 
színterére ér, amikor minden pilla-
nat közelebb visz már a tragédiá-
hoz. 

De Rosztockijnak oly tiszta és 
őszinte a lírai hangja, oly erős az ér-
zelmi hatása, telítettsége, érdekes a 
folyamatos epikus meseszövése, s 
érzékenysége a mindig újat mondó 
részletek, árnyalatok iránt, hogy ez 
a szándékosan lelassított ritmus alig 
észrevehető; nem oltja ki a figyel-
met, ellenkezőleg, rátereli mondani-
valója lényegére: hőseinek kiteljese-
dő jellemére, eszményeik és értük 
hozott áldozatuk nagyságára, s a 
sors vakságára, a háború értelmet-
lenségére, mely pusztulásra ítélte 
őket. Rosztockij vállalhatja filmjé-
ben azt a dráma elleni „vétséget" is, 
hogy a fordulat az életképből a 
drámai cselekménybe éppen egy vé-
letlen folytán következik: az egyik 
lány egy hajnalon két német ejtőer-

Jelenet a filmből 

nyós diverzánst lát meg az erdőben. 
Föltehetően szabotázsakcióra ké-
szülnek. Vaszkov törzsőrmester-pa-
rancsnok öt lánnyal haladéktalanul 
elfogásukra indul. Talán van ebben 
a vállakózásban valami férfi vakme-
rőség, hiúság, kockázatvállalás, talán 
mást kellett volna tennie, jelenteni 



a fölöttes parancsnokságnak. A fel-
adat könnyűnek látszott. De amikor 
a diverzánsok elébe vágtak a mo-
csáron át, s kiderült, hogy az el-
lenség nagy számbeli fölényben van, 
már késő. Meghátrálni nem lehet. 

Egy ilyen gerillaharcnak sokféle 
fortélya van. S a parancsnok, hogy 
óvja a lányokat, mindenfélét kieszel, 
hogy a német diverzáns csoportot 
zavarja, s közben alig veszi észre 
azt a változást, amelyen a lányok 
keresztülmennek, hogyan válnak ta-
pasztalatlan kiskatonákból valódi 
hősökké. Mindegyikük a maga sor-
sának, jellemének indítékaiból, fe-
szültségével, érzelmi motívumaival, 
ö t lány, öt különböző sors, jellem, 
vágy és remény, öt különböző múlt, 
emberi kapcsolat, öt halál. S mégis 
egyetlen közös végzet, a háború, a 
kegyetlenség, az erőszak. S mert nők, 
telve a béke, az otthon, az igazi élet 
vágyaival és reményeivel a halál pil-
lanatáig, szimbólumai is az életnek. 
Áldozatuk, hősiességük ezért na-
gyobb, pusztulásuk ezért fájdalma-
sabb minden más halálnál. És a há-
ború embertelenségét leleplezőbb. 
Rosztockij filmje az élet, a béke 

Andrej Martinov, Irina Sevcsuk, Olga 
Osztroumova, Jelena Drapeko, Irina 
Dolganova és Jekatyerina Markova 

halk, lírikus, mégis erős, messze-
csengő kiáltása az emberhez. 

ö t kitűnő fiatal színésznő játsza 
végig a katonalányok nehéz karak-
terszerepét, tele bájjal, gyöngédség-
gel, lírával, s jellemfejlődésük csú-
csán, a harc veszélyei közt is művé-
szi hitelességgel. Az öt fiatal lány 
Irina Sevcsuk, Jekatyerina Markova, 
Olga Osztroumova, Jelena Drapeko 
és Irina Dolganova. Az őrmester sze-
repét egy sokoldalú, a nagy szovjet 
némafilmek alakjaira emlékeztető, 
nagyszerű színész, Andrej Martinov 
játssza. Vjacseszlav Sumszkij opera-
tőr sokban hozzájárult Rosztockij 
lírájának, epikai izgalmasságának 
képi megvalósításához, anélkül hogy 
szépelgővé, keresetté válna. Talán 
csak a beszőtt álom és vágyképek 
tekintetében estek túlzásba mindket-
ten. Ezek a képek édeskések, felette 
meseszerűek, biedermeieres-álnaí-
vak, aligha lehetnek jellemzőek e lá-
nyok álmaira, reális vágyaira. 

HEGEDŰS ZOLTÁN 



Álljon meg a menet! 
Gyári öltözők, munkatermek, kül-

városi lakótelepek modern házóriá-
sai, múltból itt felejtődött, rozoga 
kis kalyibák, a magát szegényesnek 
mutató természet kopott fűvű, gyér 
tisztásai, sekély vízpartjai szolgálnak 
színteréül Gyarmathy Lívia filmjei-
nek. A többesszám mindössze két 
játékfilmet takar, de ez a két film 
máris kialakult érdeklődésről beszél. 
Az Ismeri-e a szandi-mandit? és most 
az Álljon meg a menet! ugyanazt a 
groteszk szemléletet tükrözi, ugyan-
azt a témavilágot, ugyanazt az ábrá-
zolási módszert, mely szeretetteljes 
távolságtartással, mosolygós szomo-
rúsággal figurázza ki a mai munkás-
élet kancsal helyzeteit. 

A tartalmi összefoglalóba nehezen 
sűríthető történetek középpontjában 
egy-egy közösségi ünnepség áll, a 
groteszk emberi megnyilvánulások 
ősidők óta hálás vadászterülete. Bi-
zonyára nem véletlen, hogy Gyar-
mathy filmjeinek legemlékezetesebb 
stíluselőzményei, a hatvanas évek 

híres cseh filmgroteszkjei is oly 
gyakran játszódtak stilizáltán, vagy 
naturális hitelességgel megelevení-
tett ünnepségek keretei között. Az 
ünnepségekre nem csak a résztve-
vők, de általában a szavak, a gesz-
tusok is ünneplőbe öltöznek, s a fel-
lengzős, nagyzoló külsőségek és a 
tartalom ürességének gyakori ellen-
téte a komikum jól jövedelmező, 
biztos forrása. 

Az Álljon meg a menet! gyárának 
vezetősége is jubileumi ünnepségre 
készül. A gyár legöregebb nyugdíjas 
munkásának és még két társának 
aranygyűrűt szándékoznak átnyújta-
ni, természetesen a televízió ilyen al-
kalmakra mindig meghívott képvise-
lőinek jelenlétében. A hivatalos fő-
ünnepség előestéjén az igazgató su-
gallmazására meghittebb jellegű al-
ünnepséget is rendeznek a bácsika 
horgásztanyáján, a lakatlan dunai 
szigeten. Komp szállítja ide a zon-
gorát, a söröshordókat, a „beterve-
zett" jókedv kötelező kellékeit. Min-

Markovich Miklós 



denki jol érzi is magát, legkevésbé 
talárt maga az ünnepelt, aki nem ér-
ti, hogy az őt köszöntő szónok miért 
az amerikai imperializmusról beszél, 
amelyhez személy szerint semmi kö-
ze sincs, s miért nem a régi kőbá-
nyai sztrájkról, amelynek fiatalko-
rában egyik szervezője volt. A lélek-
telen jubileumi cécó csupán ürügyet 
szolgáltat a nótázásra, ivászatra, a 
szép nemmel való incselkedésre, s 
jelképes értékűvé válik a történet 
csattanója, hogy éppen a bácsikát 
felejtik kint a hűvös éjszakán a szi-
geten. Ez is csak akkor tűnik fel, 
amikor nem jelenik meg az. üzemi 
gyűlésen a televíziós felvevőgép 
előtt, hogy a „tisztelet és megbecsü-
lés" aranygyűrűjét átvegye. 

E kesernyés anekdóta tanulságánál 
nem igen mond többet Gyarmathy 
Lívia filmje. Az Álljon meg a me-
net! tulajdonképpen a rendezőnő si-
keres dokumentumfilmjének, a Tisz-
telt cím.'-nek játékfilmmé dúsított 
változata. A Tisztelt cím .'-ben egy 
öreg postást búcsúztatnak nyugdíjba 
vonulása alkalmából munkatársai, s 
maga az élet olyan gazdagságát vo-
nultatja fel a mosolyogtató, megható 
és dühítő abszurditásnak, hogy a mű-

vészi képzeletnek meglehetősen ne-
héz versenyre kelni vele. Gyarmathy 
Lívia és Böszörményi Géza forgató-
könyve megpróbálja a gegek soro-
zatütéseivel kierőszakolni a győzel-
met, a végeredmény azonban még-
sem szól meggyőzően a játékfilm ja-
vára. Újabb divat ez, hogy a témát, 
amelyet egyszer már sikerült rövid-
filmben sűrítetten kifejezni, „feltu-
pírozzák" az egész estét betöltő já-
tékfilmek kötelező hosszúságára, azt 
képzelve, hogy a terjedelem növelé-
se, az árnyalatok bőkezűbb adagolá-
sa szükségképpen a tartalom mély-
ségének alaposabb kiaknázásával is 
jár. Pedig a háromkötetes regény 
nem okvetlenül mond többet a vi-
lágról, mint egy vakító aforizma, a 
zsúfolt freskó nem feltétlenül jelen-
tékenyebb egy hevenyészett tollrajz-
nóL 

Gyarmathy Lívia rendelkezik a 
ritka tehetséggel, hogy képileg sűrít-
sen szélesen gyűrűző gondolati és ér-
zelmi mondanivalót egy-egy groteszk 
film jelenetbe. A fehér bukósisa-
kos gyári srácok államfőnek járó 
motoros díszkísérete az igazgatói 
gépkocsi körül, amely az öreg mun-
kást a belvárosi ékszerüzletbe szál-

Jelenet a filmből 



Gyurcsánszky Ági és Rajta István 

lítja, hogy méretet vegyenek az 
aranygyűrűhöz, nem csak hatásos 
filmes-ötlet, de humánus érzelmi 
töltésű művészi véleményformálás 
is. A hevenyészve pótolt, elkallódott 
oklevél, amely a kritikus pillanatban 
természetesen megkerül, szavak nél-
kül is szenvedéllyel szól a kiürült 
formák lélektelen gesztusai ellen. 
Két azonos szövegű, azonos rajzú 
oklevél százszor kevesebb egyetlen 
oklevélnél, mert kajánul kiabálja, 
hogy az ilyenfajta kitüntetésekhez 
csak üres papínyomtatvány kell, 
tustinta és redisztoll, mindkettőt ol-
csón árulják a papírboltban. Ez a 
képi matematika a legvonzóbb saját-
ja, emberséges tanulsága Gyarmathy 
Lívia filmjének, erre a groteszk 
számtanórára mindig készségesen 
beiratkozunk. 

A rendezőnő nyilatkozatában 
Jacques Tátit vallja művészi pél-
daképének, az ő legendás igényessé-
gét, a hosszú évekig tartó előkészítő 
munkát, amellyel a gegek láncolatát, 
a mikromozgások világának legap-
róbb rezdüléseit is megtervezi. Az 
Álljon meg a menet! képi szöveté-
nek erősségét valóban a kifejező 
filmgegek alkotják. Tátinál azonban 
ezek a gegek sűrű láncszemekként 

kapcsolódnak egymásba, mindig a 
lényeg anyagából ötvöződve, mindig 
a lényeget körbefogva. Az Álljon 
meg a menet.'-ben azonban a nemes 
értelemben vett gegeket jellegtelen 
töltelékanyag fogja közre, a tárgy-
hoz csak kevéssé tartozó mellékcse-
lekmény. A munkapad mellől irodai 
segédmunkára „kiemelt" kislány, 
Gyurcsánszky Ági és kamasz lovag-
ja, Rajts István egymást kergető 
szemérmes és dühös szerelme fél-
szeg amatőrszínészek közjátéka csu-
pán, a magyar filmekben gyakori 
vértelen szerelmi vonalat képviselik. 
A fiatalok nagy nehezen hallják meg 
egymás érzékeinek hívását, s amikor 
a dunyhával kibélelt ladikban végre 
belekezdenek a „Hol a piros? Itt a 
piros!" játékba, türelmetlenül kíván-
juk, találjanak már rá arra a kétsze-
mélyes társasjátékra, amely feltehe-
tően mindkettőjüket jobban érdekli 
a kártyánál. A társadalmi mondani-
való az új „osztálykülönbségról", 
amely a munkásból vezetővé emel-
kedett kgder lányát a munkásfiútól 
elválasztja, eléggé közhely-gyanúsan 
hangzik. 

Gyarmathy Lívia a színészeitől 
azt az amatőr-természetességet kö-
veteli meg, amit csak a legkiválóbb 
hivatásos színészek képesek nyújta-
ni. Az olyan jelentős színészegyénisé-
gek, mint Horváth Sándor, Madaras 
József, Bulla Elma, Szirtes Ádám, 
Szilágyi Tibor és a vendégként sze-
replő tüneményes humorú Eva Ras, 
hitelesebben „hitelesek", mint az al-
kalmilag kamera elé tessékelt eredeti 
szereplők. Koltai Lajos képei akkor 
frappánsak igazán, amikor nem csíp-
hető rajta az igyekezeten, hogy eleve 
groteszk szemszögből fényképezze a 
látnivalókat. 

A temészetesség igénye munkál a 
forgatókönyv laza építkezésében is, 
a szándékos idegenkedés a túlságo-
san megkomponált történet filmes 
dramaturgájától. Ez jellemezte már 
a „szandi-mandi" esetlegesen ka-
nyargó képsorait is, ez okozta rit-
mus döccenőit, bőbeszédűségét is. Az 
Álljon meg a menet! lényegesen cél-
ratörőbb építkezésű Gyarmathy első 
filmjénél, mégis úgy érezzük, keve-
sebbet mond annak átfogóbb igényű 
és mélyebbre hatoló társadalmi és 
emberi megfigyeléseinél. 

LETAY VERA 



Chaplin a pályájáról, 
a művészetről és önmagáról 

Reneszánszát éli a Chaplin-kultusz. Az egyébként sok 
helyütt elnéptelenedő mozikban világszerte telt há-
zak előtt vetítik a nagy komikus műveit a kis egyte-
kercses szkeccsektől az immár klasszikus rangra emel-
kedett nagy vígjátékokig. A francia Positif című fo-
lyóirat Chaplin külön számot állított össze. Ennek ke-
retében dossziét közöl, amelyben különböző korszakai-
ról maga Chaplin nyilatkozik meg a filmről, pályafu-
tásáról és arról, hogyan bontakozott ki a sajátos, im-
már jelképpé nőtt Chaplin-figura. Az alábbiakban 
részleteket ismertetünk Chaplin írásaiból. 

AZ INDULÁS 

Mack Sennett fedezett fel. Azok-
ban az özönvíz előtti időkben ván-
dor-társulattal jártain Amerika váro-
sait. Fred Karno együttesében kis 
szerepet alakítottam az Egy éj egy 
angol music hallban című zenés ko-
médiában. Egy előadásra betoppant 
Sennet, s — mint később elmond-
ta — első pillanatban felismerte ben-
nem a született pantomimszínész 
adottságait és technikáját. Hat hó-
nap múlva meghívott színházába 
Los Angelesbe, heti huszonöt dol-
láros gázsival, ami akkoriban nagyon 
magas díjazásnak számított. Ha nem 
hallgatok hívására, alighanem örök-
re elveszek a vászon számára, visz-
szatérek Angliába és egy életre el-
jegyzem magam a színpaddal. Az 
igazság az, hogy csak a magas fizetés 
vonzott. Az első időben alig figyel-
tek föl rám és meghívásomat vala-
hogy úgy könyvelték el, hogy a Gaz-
da (t. i. Sennett) valamiért „kiszúr-
ta" ezt a kis angol komikust. Sem-
mire sem vittem, amíg rá nem talál-
tam igazi vígjátéki egyéniségemre. 
Amikor azonban első alkalommal je-
lentem meg, azóta jellegzetessé vált 
ruházatomban a rivaldafényben, 
mindenki hangos hahotára fakadt. 
Ezzel indult útjára film pályafutá-
som. 

(Pour Vous, 1929. VIII. 22.) 

A CSAVARGÓ ALAKJÁRÓL 
Filmjeim legnagyobb részét ma-

gam írtam. És mindig tanulok. Egy 
filmvígjátékban a legfontosabb fela-
dat az alapvető adottságok tanulmá-
nyozása. Mert végül is az életben is 
ez a legfontosabb és megismerésük-
höz egy egész élet kell. Elismerem, 
hogy a komédia bizonyos technikai 
normáknak is alá van vetve, de nem 
hiszem, hogy ezek kodifikálhatok. 
A komikum a világ legkomolyabb 
dolga. Amikor nekilátok egy ú j film-
történet kidolgozásához, először fel-
vázolom a cselekményt, majd félre-
teszem az írott szöveget és megkere-
sem az életben történetem alakjait 
Legelőször természetesen azt a fi-
gurát kell megtalálnom, amelyet ma-
gam alakítok. Miután rátaláltam, kö-
vetem a mindennapi életben, meg-
figyelem munka kőiben, szabad ide-
jében, a terített asztalnál és minde-
nütt, ahol közelébe férkőzhetek. Ál-
talában úgy alakul, hogy a történet 
legötletesebb és legérdekesebb moz-
zanatai egy tényleges szituáció tói-
hajtásaiból születnek. Mindig arra 
törekedtem, hogy elkerüljem a bur-
leszket, vagy legalábbis ne legyek 
ráutalva. Magatartásomban a termé-
szetesre törekszem. Filmjeim meg-
születésének példájaképpen hadd 
említsem meg a Csavargót. 

Az ihletet egy véletlen találkozás 
szülte. San Franciscóban az utcán 
összeakadtam egy csőlakóval. Éhes 
volt egy kicsit és szomjas — de na-



Monsieur Vcrdoux (1947) 

gyon. Betértünk egy olcsó kis étkez-
débe. Megetettem, megitattam. Ettől 
megvigasztalódott és arcán megje-
lent a gondtalan életnek az a meg-
elégedettsége, amely csak a nincste-
leneknek és a nomád vándormada-
raknak sajátja. Elmondotta nekem 
élete történetét, a hosszú vándorlá-
sokat, a potyázás kalandjait, a vi-
szontagságokat és csínyeket. Határ-
talan örömmel hallgattam szavait, 
belehatoltam egyéniségébe, megfi-
gyeltem mozdulatait és arckifejezé-
sét. Amikor elváltunk egymástól, 
hosszan hálálkodott. Nem is sejtette, 
hogy sokkal többet adott nekem, 
mint amennyit kapott. 
(The Theatre. 1915. szept.) 

MIÉRT VÁLASZTOTTAM TÍPUSKÉNT 
AZ EMBERISÉG 

MOSTOHAGYERMEKÉT? 

Milyen élményeket idéz fel az ut-
ca emberében az én nevem? 

Emlékezetében egy apró, rosszul 
öltözött, patetikusan kis figura buk-

Modern idők (1936) 



kan fel. Fején elnyűtt keménykalap. 
Széles szárú, lötyögő nadrág, óriás 
méretű cipő és egy nagyképű séta-
pálca. Ez a sétapálca egyéniségem 
rendkívül fontos, tartozéka. Kiáltó el-
lentéte elégedettségemnek. Egész 
életfilozófiám plasztikus kifejezője. 
Nemcsak tiszteletet parancsoló, ha-
nem ezzel hívom ki a sorsot és az el-
lenséges környezetet. Mert az a sze-
gény, vézna, félénk, rosszul táplált 
kis emberke, akit én személyesítek 
meg a vásznon, valójában sohasem 
hódol be azoknak, akik gyötrik és 
üldözik, ö fölülemelkedik szenvedé-
sein, s bár a kedvezőtlen körülmé-
nyek összeesküsznek ellene, a ve-
reségbe sohasem törődik bele. Mi-
dőn vágyai, álmai, törekvései szerte-
foszlanak az értelmetlenségbe és a 
semmibe, egyszerűen megvonja a vál-
lát és sarkon fordul. 

Eléggé paradoxnak tűnik, hogy ez 
a tragikus maszk több kacagást fa-
kasztott, mint a színpad vagy a vá-
szon bármely figurája. Ám ez csak 
azt bizonyítja, hogy a nevetés meny-
nyire közel áll a síráshoz. Lehet, 
hogy a kritikusok számon kérik tő-
lem, hogy én magam miért nem mo-
solyodom el soha azokban a nevetsé-
ges szituációkban, amelyekbe belebo-
nyolódom. Ezzel azonban szétrom-
bolnám éppen azt a benyomást, ame-
lyet kelteni akaróik. Én ugyanis min-
dig arra törekszem, hogy megnyer-
jem az emberek rokonszenvét és 
együttérzését. Bármilyen lehetetlen, 
nevetséges helyzetbe kerüljek is. 

Példaképpen hadd említsem a 
Chaplin, mint katona című kisfil-
mem egyik epizódját. Emlékeznek 
arra a jelenetre, amikor szomorúan 
ácsorgok a lövészárokban, mert ott-
honról nem kaptam semmi postát, 
még egy levelezőlapot sem? Aztán a 
vállán keresztül belékukucskálak 
egy bajtársam levelébe, amelyet az 
féleségétől kapott. Elmosolyodom, 
amikor a gyermekszáj kiszólásait ol-
vasom, megsiratom a tarka tehenet, 
amely egy heti betegség után elhul-
lott és könnyeim bajtársam nyakára 
csöppennek, ö dühösen megfordul, 
megrázza vállamat, én pedig búsan 
elballagok, hisz való igaz, nem volt 
jogom részt venni sem örömében, 
sem bánatában. Kis elcsent örömök, 
másodkézből hullajtott élmények — 

Modern idők (1936) 

ennyi jut a magamfajta szegény ör-
dögnek. A nincstelenek csendes re-
zignóciójával törődök bele sorsomba. 
Ebben a képsorban sűrűsödik össze 
az emberiség mostohagyermekeinek 
filozófiája, azé a típusé, amelyet 
igyekeztem a vásznon megörökíteni. 
(Le Petit Provencal. 1931. VI. 2.) 



áradatával szemben. Ez azonban egy 
pillanatra sem jelenti azt, mintha a 
némafilm befejezte volna a pályafu-
tását. Ennek ékes bizonyítéka a 
Nagyvárosi fények, amelynek a na-
pokban lesz a bemutatója New York-
ban. Ez hangos, de párbeszéd nélküli 
film. 

Miért tartok ki a némafilm mel-
lett? Elsősorban azért, mert kifeje-
zési eszköze egyetemes. A beszélő 
filmnek elkerülhetetlen korlátja a 
nemzeti nyelv. Biztos vagyok benne, 
hogy a jövőben a párbeszéd nélküli 
filmek újra visszanyerik népszerűsé-
güket, mert az emberiség nem mond-
hat le egyetemes kifejezési eszközről. 
Félreértések elkerülése végett szeret-
ném tisztázni, hogy én a beszélő fil-
met, korlátai ellenére, úgy értéke-
lem, mint fontos hozzájárulást a drá-
mai kifejezési eszközök kelléktárá-
hoz. De funkciója csak kiegészítő jel-
legű, s nem helyettesítő. Sohasem 
helyettesítheti azt a filmművészetet, 
amely két évtized alatt oly meggyő-
ző módon fejlesztette a pantomimt. 
Mert végül is a pantomim a legősibb 
egyetemes kommunikációs eszköz. 
Sokkal korábban született, mint a 
nyelv. A primitív népek a jelek 
nyelvezetét használták, mielőtt még 
egyetlen értelmes szét formáltak vol-
na. 

Az emberek általában könnyebben 
értenek a cselekvésből, mint a szóból 
Egyetlen szemöldökrándítással töb-
bet lehet kifejezni, mint száz szóval. 
Én komikus színész vagyok és ezért 
azt vallom, hogy a pantomimnak 
nagyobb a jelentősége a vígjátékban, 
mint a drámában. A néma vígjáték a 
nagyközönség számára teljesebb szó-
rakozás, mint a beszélő. A komikum 
ugyanis elsősorban a cselekmény 
gyorsaságától függ és egy esemény 
sokkal gyorsabban következik be és 
nevettet, mint amennyi idő ahhoz 
kell, hogy azt szóban elmeséljük. 

Azt is meg kell említenem, hogy a 
párbeszéd a filmekben sok színé-
szünknél háttérbe szorítja a színját-
szás alapéleméit. Mert változatlanul 

Charlie 

PANTOMIM ÉS KOMÉDIA 

Igaz, hogy a néma, vagyis a pár-
beszéd nélküli film, átmenetileg hát-
térbe szorult a beszéd hisztérikus 



A diktá tor (1940) 

azt vallom, hogy a pantomim az, 
ami minden színészi siker elenged-
hetetlen előfeltétele. 
{The New York Times. 1931. I. IS.) 

FILM ÉS MŰVÉSZET 

Manapság sokan szeretik hangoz-
tatni, hogy a film nem művészi alko-
tás, mert kommerciális jellegű; a 
mozik ezreit kell megtölteni és ez 
eleve arra kényszeríti, hogy minden-
kinek tessék. Más szavakkal, a film-
nek a tömegek ízlését kell szolgálnia, 

s ezért le kell mondania a művészi 
rangról. Ezt így nem fogadhatom el. 

A film a szem közvetítésével kelt 
élményt. Ezt közvetlen módon éri el. 
Valamennyi művészi kifejezési esz-
köz közül a film látszik előttem a 
legközvetlenebbnek. Olyan élménye-
ket kelt, amelyek a szépség varázsát 
váltják ki. Miért ne volna ez művé-
szet? Persze a filmek java része va-
lóban nem művészi. Ez azonban nem 
azon múlik, hogy a film népszerű és 
népszerűségre törekvő kifejezési esz-
köz. 
Cinéa Ciné. 1924. XII. 15. 



A HONG KONGI F 7 0 -JÁRVÁNY 
Már tavaly az Egyesült Államok-

ban föltűnt, hogy szinte valamennyi 
nagyvárosban a legelőkelőbb film-
színházak játsszák A halál öt ujja 
című, Hong-Kongban készült filmet, 
és a moziba olyan nehezen becsalo-
gatható amerikai közönség sorba áll 
a pénztárnál, de amikor idén a Gyil-
kos című, azonos eredetű filmet fel-
fedeztem a londoni műsorban, Ve-
ronában pedig a San Franciscoból 
már ismerős plakátról szegezte ne-
kem hatalmas öklét a főszereplő, és 
ugyanez fogadott athéni szállodánk 
mellett 'is az utcán, rádöbbentem, 
hogy a mozgalmas távolkeleti város-
ból megint olyan járvány indult el, 
mely méltó párja a világméretű 
hong-kongi A2-influenzának. 

Ezek a filmek először Hong-Kong, 
Tajvan, Bangkok és Singapore film-
színházaiban hódították meg a — fő-
leg tizenéves — közönséget, majd 
eredeti, kínai nyelvű kópiájuk elju-
tott az Egyesült Államokba is, mely-
nek több városában nagy lélekszá-
mú kínai közönség él. A siker min-
denütt óriási volt. A forgalmazó cé-
gek fölbuzdultak a minden rekordot 
megdöntő bevételen, és a hetvenes 
évek kezdete óta angol, francia, né-
met és cdiasz nyelvre szinkronizálva 
folytatják diadalútjukat a hong-kon-
gi kalandfilmek az angol nyelvterü-
leten és Nyugat-Európában. 

Az anyagi siker valóban fantaszti-
kus. A halál öt ujja az USA-ban 
négy hónap alatt 7,5 millió dollárt 
jövedelmezett. Az őrjöngés öklei 
idén a londoni West End egyetlen 
mozijában még soha nem látott töme-
get vonzott; a kéthetes haszon 13 000 
font. És míg a filmgyárak világszer-
te nehézségekkel küzdenek, a hong-
kongi filmipar tulajdonosainak ez-
évi bruttó jövedelme előreláthatólag 
meghaladja a 75 millió dollárt, ami 
a tavalyi bevétel háromszorosa. Mi 
a magyarázata annak, hogy a bűn-
ügyi- és szex-filmek áradatával te-
lített amerikai nézők, akiknek ezen 
kívül minden ujjára óránként leg-
alább egy, hasonló tévé-műsor is 
akad, hajlandók voltak órákig sora-
kozni a mozipónztárnál, hogy bejut-
hassanak A halál öt ujja vetítésére? 

A távol-keleti gyárakból kikerülő 
filmek legfőbb — szinte kizárólagos 
— vonzereje az izgalmasság. Két, 
önmagában is népszerű irányzat jel-
legzetességei ötvöződnek ezekben a 
filmekben: a japán szamuráj-filmek 
naturalista kegyetlensége, és az 
amerikai western mozgalmassága, 
feszültsége. A történet vérszegény, a 
látvány azonban annál véresebb. A 
hős, aki a kung-fu, az önvédelem 
kínai művészetének mestere, puszta 
kézzel és lábbal összever néhány tu-
cat állig felfegyverzett banditát. 
Tégla-aprítástól megedződött jobb-
ja olyan erős, hogy az ujjheggyel 
mellbe döfött ellenfél hátán jött ki 
a tenyere {!). A „jó" mindig győz, a 
,rosszak" megbűnhődnek — ez ön-
magában még nem volna baj, ső t . . . 
Sajnos, a szadista ösztönökre épített 
fogások mellett ezek a filmek a faji 
uszítás legrosszabb eszközeit is 
gyakran fölhasználják; például Az 
őrjöngés öklei-ben te. „jók" hong-
kongi kung-fu bajnokok, a „gonoszt" 
pedig japán karate-szakértők képvi-
selik, akiket az előbbiek látványosan 
agyonvernek a film végére. 

Igaz, Az őrjöngés öklei-ben a ke-
mény csapások és rúgások mellett a 
kung-fu mesterei a nunchaku segít-
ségét is igénybe vették az ellenfél 
megsemmisítéséhez. Ez az egzotiku-
san hangzó szerszám valójában igen 
egyszerű eszköz, és sokoldalúan fel-
használható. Ha a film hőse, Bruce 
Lee cséphadaróként megforgatja a 
feje fölött, többet nem kér enni az, 
akit eltalál vele. 

Igen jellemző, ahogy e filmek si-
kere óta tömegmanipuláció segítsé-
gével ez az „egyszerű" és' förtelmes 
fegyver fogyasztási cikké vált. Los 
Angelesben egy cég heti ezer dara-
bot csinál belőle, és a minőségtől 
függően 6—15 dolláros áron adja el. 
„Csak karate klubok számára" — 
hirdeti a reklám, de mind több ban-
da használja a járókelők ellen, vagy 
a csoportok közötti leszámolásra, 
ahogy azt a moziban látták. 

Érdekes az is, ahogy a hong-kongi 
filmgyártás — sajátságos, fölgyorsí-
tott módon — újratermelte a „klasz-
szikus" hollywoodi sztárkultuszt. 



Lee Hsiao-lung, vagyis Kis Sárkány 
— amerikai nevén Bruce Lee — San 
Franciscóban született, és már gyer-
mekkorában sok tévé-darabban sze-
repelt, később pedig saját iskolájá-
ban tanította az önvédelem forté-
lyaira azokat, akik úgy érezték, hogy 
ugyancsak rászorulnak az ilyesmire, 
mikor 1970-ben Raymand Chow 
hong-kongi mozi mágnás fölkínálta 
neki a Nagyfőnök című film fősze-
repét. Az izmos, hatalmas ökölcsapá-
sokat osztogató Lee — stílusosan — 
„egycsapásra" hihetetlenül népszerű 
lett. ö t film és három év után több-
szörös milliomosként emlegették, 
imádói elől el kellett rejtőznie, és 
kék luxus Mercedese mellé egy Rolls-
Royce kocsit is rendelt, melyen 
arany lap hirdette, hogy külön Bruce 
Lee számára készítették. 

De a hong-kongi fák sem nőnek 
az égig. A sors tréfája— ha a tréfa 
megjelölése egyáltalán alkalmazha-
tó itt — hogy Bruce Lee ez év jú-
niusában, sikerének csúcsán — szó-
szerint — „nem bírta tovább gyo-
morral" a saját filmjeit, mert a dé-
lelőtti forgatás közben elszenvedett 
hasüiregi sérülések következtében az 
utcán összesett és pillanatok alatt él-
vérzett. Kezében szorongatva az ön-
védelem biztonságot adó szerszámát. 
A filmnek csak egyharmada készült 

Bruce Lee — a 

el; tervezett címe: A halálos játék... 
A hong-kongi filmgyártást Bruce 

Lee tehetsége a kritikusok szerint 
nemzetközi színvonalra emelte — 
ami ugyan nem jelent olyan túlsá-
gosan sokat. Kétségtelen, hogy az 
utolsó években forgatott filmek a mo-
dern technika minden eszközét al-
kalmazzák a hatáskeltésre. A színes, 
szélesvásznú történetekben minden 
egyes ütést vagy rúgást élethű hang-
effektusok kísérnek, és ezeknek a 
„vadkeleti" filmeknek a készítői 
gyakran élnek a neves „vadnyugati" 
filmrendező, Sam Peckinpah jól be-
vált eszközeivel: a viharos verekedé-
si jelenetek közben időnként lassí-
tott felvételként úsznak egymás tor-
kának az ellenfelek vagy váratlanul 
megmerevedik a kép. 

A nyugati filmgyártók is szeretné-
nek tanülni a távol-keleti konkur-
renciától. Nincs olyan producer, aki 
ne olvasná irigykedve, mennyire 
gazdaságosan, milyen kis költséggel 
csinálják ezeket az óriási hasznot 
hozó filmeket. Ha azonban közelebb-
ről megvizsgáljuk a költségvetés 
adatait, kiderül, hogy az ott kiala-
kult gyakorlat aligha utánozható 
Angliában vagy az USA-ban. 

Hong-Kongóban a legnagyobb 
gyár a Shaw-testvérek „Filmvárosa", 
melyben csipkés tetejű pagodák, kí-

„Kla Sárkány" Bruce Lee — a „Kis Sárkány" 



zik. Ö fedezte fel Bruce Lee-t, és a 
műfaj legnagyobb sikerét, a már em-
lített Őrjöngés ökleit is Chow készí-
tette. Idén tavasszal — a hong-kon-
gi filmgyártás történetében először 
— az Arany Szüret forgatócsoportja 
külföldre utazott. Rómában dolgoz-
tak, és két filmjüket a kereskedelmi 
műsor keretében Cannes-ban is vetí-
tették. 

A verseny mind élesebb, és sok 
fiatal filmes is igyekszik még vére-
sebb kalandfilmekkel betörni a piac-
ra. A kung-fu mozi divatja — mint 
minden divat — valószínűleg nem 
lesz hosszú életű. A kereslet egyelő-
re még megfelelő, de a kínálat a sok 
kis stúdióban összefércelt filmek 
miatt igen gyorsan növekszik. Vár-
ható, hogy a hong-kongi filmcsi-
nálók közötti küzdelem — ha a pro-
ducerek nem is gyilkolják egymást 
olyan artisztikusan, mint színészeik 
— aligha lesz kíméletesebb, mint az, 
amit a népszerű szereplők vívnak a 
moziban. 

MATOS LAJOS 

nai utcák és gipszből öntött erődít-
mények biztosítják a megfelelő dísz-
letet a futószalagon készülő produk-
ciókhoz. Az alkalmazottak —a vi-
lágosítótól a női főszereplőig — vala-
mennyien bent laknak a filmgyár-
ban, és napi nyolc-tíz órát dolgoz-
nak, évi 362 napon át, mert csak a 
kínai Oj Év számít ünnepnek Egy-
egy filmet átlag három hónap alatt 
fejeznek be. A produktivitás ennek 
megfelelően igen magas: a Shaw-
fivérek műhelyéből 1972-ben 40 film 
•került ki és a tiszta haszon 4 millió 
dollár volt. Az 1924-ben alapított 
cégnél a gyártás és forgalmazás za-
varó kettőségét is megoldották, mert 
a 65 éves Run Run Shaw vezeti a 
filmgyárat míg 73 éves bátyja igaz-
gatja a tulajdonukat képező 140 mo-
zit. 

A busás bevétel másokat is föllel-
kesített. A legnagyobb rivális, Ray-
mond Chow három éve alapította a 
hangzatos nevű Arany Szüret stú-
diót ahol évi 10—12 filmet állít elő, 
viszont elsősorban exportra dolgo-



Sznobizmus vagy intellektualizmus 
MUNKATÁRSUNK BESZÁMOLÓJA A NEW YORK-I FILMFESZTIVÁLRÓL 

A New York-i Film-
fesztivál sokkal inkább 
New York, semmint film 
vagy fesztivál. Nem 
fesztivál ugyanis a szó 
látványos, ünnepélyes 
értelmében, mint példá-
ul San Sebastián a maga 
virággirlandjaival és 
népviseletbe öltözött le-
ányzóival. És nem is át-
fogó filmseregszemle, 
mint Cannes, melynek 
többtucat versenyfilm-
je, és a százat is sok-
szor meghaladó verse-
nyen kívüli vetítése már 
a nagy számok törvé-
nyénél fogva is sok kü-
lönböző tematikát és 

megközelítésmódot 
nyújt, továbbá komoly 
nemzetközi presztízst je-
lentő díjaival sok nem-
zetet, s valamennyinek 

legfrissebb, legjava ter-
mését csalogatja oda. 

A most lezajlott, XI. 
New York-i Filmfeszti-
vál arányai ós jellege 
egészen más volt. A 18 
film mindössze kilenc 
országot képviselt, s kö-
zülük csupán kettő volt 
ősbemutató, a többiek 
nagy része más fesztivá-
lok után került csak 
New Yorkba. Ám ennél 
is sokkal jellemzőbb, 
hogy a fenti 18 film kö-
zül az amerikai közön-
ség csak négyet fog lát-
ni: három kerül az or-
szág mozihálózataiban 
kereskedelmi forgalma-

Jean-Pierre Leaud és Dani 
— Francois Truffaut : La 
nuit americaine című film-

jében 

zásra, s egyet az ABC 
televízió vásárolt meg. 
A fennmaradó 14 csak 
megszállott filmnajongó-
kat érdekel. Márpedig 
ezek, diákság és értelmi-
ség, s a nagyvilág dol-
gai iránt érdeklődő, ha-
ladó szellemű polgárság 
koncentráltan csakis és 
kizárólag New Yorkban 
található meg az Egye-
sült Államok nagyváro-
sai közül. Rendkívül ér-
dekes, hogy míg a hi-
degháborús manipuláció 
hatására a „kommunis-
ta" néhány éve még szi-
tokszónak számított (a 
détante utóbbi 1—2 esz-
tendeje csak enyhítette, 
de alapvetően nem vál-
toztatta meg a helyze-
tet), a fesztivál vezető-
sége két filmet is „mar-



DennIs Hopper és JanIce 
Rule — James Frawley: 
Kid Blue című filmjében 

xista" jelzővél illetett, 
egyiket a hivatalos prog-
ramfüzetben, a másikat 
a New York Tlmes-ban 
közzétett nyilatkozatban. 

És most fordítsuk meg 
a gondolatmenetet: nem 
csupán az az igazság, 
hogy New York az 
egyetlen amerikai város, 
amely egy ilyenféle 
fesztiválnak otthont ad-
hat, hanem a fesztivál az 
egyetlen alkalom, ahol 
az említett New York-i 
rétegek megtalálhatják 
az általuk igényelt, a 
hollywoodi sémáktól el-
térő, hol valóban ran-
gos, hol öntetszelgően 
avantgardista filmeket. 
A fesztivál gazdájának, 
a Lincoln Center Film-
társaságnak tehát első-



rendű törekvése az, hogy 
szűkös költségvetéséből 
(a fesztivál egyébként 
súlyosan deficites vál-
lalkozás, az idei veszte-
séget is több, mint száz-
ezer dollárra taksálják) 
a New York-i filmínyen-
ceket juttassa néhány jó 
falathoz, még néha ezek 
is csak morzsák más 
fesztiválok dús asztalá-
ról — és semmiképpen 
sem az, hogy díjakkal, 
parádékkal a maga ve-
títéssorozatát nemzetközi 
eseménnyé tegye. 

Miért érdekes mégis 
nekünk, nem New 
York-iaknak ez a fesz-
tivál? 

Azon az eléggé nyil-
vánvaló magyarázaton 
túlmenően, hogy az 
egyéni és esetleges is 

mindenkor tükröz vala-
mit az általánosból, s 
így ez a helyi igények-
hez szabott filmsereg-
szemle is mond valamit 
a filmművészet jelenlegi 
helyzetéről, három spe-
cifikus ok is kínálkozik : 

1. a közönség igen in-
tenzíven, kirobbanó 
tapssal vagy pisszegés-
sel, hurrogással reagált 
a látottakra, s a vetíté-
sek után rendezett vi-
tákon konkrétan is sza-
vakba foglalta vélemé-
nyét, ítéletét. így a fesz-
tivál laboratóriumi pon-
tossággal mutatta meg, 
hogy ez a korlátaival és 

Jelenet az indiai Satyaji t 
Ray: Distant Thunder cí-

mű filmjéből 

negatívumaival együtt is 
kétségtelenül „jobbik 
Amerika" milyen mér-
cékkel és elvárásokkal, 
érzelmekkel és gondok-
kal közelít a filmhez, 
annak legújabb vívmá-
nyaihoz. 

2. ez a fórum alkal-
mas arra is, hogy némi 
figyelemfelkeltéssel elő-
segítse olyan új ame-
rikai művészfilmek el-
terjesztését, amelyek 
mondandójuk komoly-
sága vagy újszerűsége 

Fassbinder f i lm je : Petra 
von Kant keserű könnyei 



miatt nem bírnak tö-
megvonzerővel. Koráb-
bi New York-i Filmfesz-
tiválokról indult például 
Az utolsó mozielőadás 
és az öt könnyű darab, 
s a mostani fesztivál két 
amerikai ősbemutatója, 
valamint a harmadik 
amerikai film is (ame-
lyet csak rövid ideig 
játszottak néhány kisvá-
rosi moziban, s így gya-
korlatilag szintén ősbe-
mutatónak tekinthető) 
ugyanebbe a kategóriá-
ba tartozik. 

3. Az amerikai néző jó-
szerivel nem is lát szocia-
lista országban készült 
filmet — csakis a New 
York-i filmfesztiválon; a 
kereskedelmi forgalma-
zásra kerülő egynéhány 
film is mind itt kezdi 
útját: szívünkhöz legkö-
zelebb álló példa erre a 
Szerelem című Makk 
Károly-alkotás, mely a 
tavalyi fesztivál nyomán 
sikeres szériát futott az 
ország művészmoziai-
ban. Egyébként az első, 
1963-ban rendezett fesz-
tiválon mutatták be Fe-
jér Tamás Kertes házak 
utcája című filmjét, 
majd a későbbiekben 
három Jancsó-múvet, a 
Szegénylegények-et, a 
Csillagosok, katonák-at, 
és a Még kér a nép-et, 
Szabó István filmjét, az 
Apá-t, Elek Judit alko-
tását, a Sziget a száraz-
földön-t, s végül a már 
említett Makk-filmet. A 
többi szocialista ország 
rendezői közül Jerzy 
Skolimowski négy, Krvs-
tof Zanussi (aki az idén 
Megvilágosodás című 
filmjével, valamint sze-
mélyesen is jelen volt a 
fesztiválon) ezt megelő-
zőleg két filmmel szere-

pelt, s játszották Kozin-
cev Hamlet-jét, Mark 
Donszkoj és Gleb Pan-
filov műveit, s még meg-
annyi mást. 

A mostani, legna-
gyobbrészt harminc éven 
aluliak által látogatott 
fesztivál estéi, délutánjai 
leginkább az Egyetemi 
Színpad vitával egybe-
kötött filmvetítéseinek 
hangulatát idézték, 
egyetlen kivétellel: a 
megnyitó gála jellegű 
volt, az estélyiruhás kö-
zönséget Lindsay pol-
gármester üdvözölte, a 
bal egyes oldalpáholy-
ban pedig a bemutatás-
ra kerülő Trufíaut-film, 
a La nuit americaine két 
sztárja, Jacquelime Bis-
set és Jean Pierre Leaud 
mellett a 77 éves Lilian 
Gish foglalt helyet, az 
amerikai filmgyártás el-
ső igazi naivája, 1915-
ben és 1917-ben készült 
D. W. Griffith filmek 
hősnője, kinek Truffaut 
a legutóbbi filmjét aján-
lotta. 

A Cannes-ból ideérke-
zett La nuit americaine 
a fesztivál legnagyobb, 
osztatlan sikere. Ügy 
jellemezhetném, hogy 
ez Truffaut 8 és Vi-je, 
film a filmről, a rendező 
vívódásairól, mindenna-
pi gondjairól. Ám ez egy 
olyan rendező vallomá-
sa, akinek eszményképe 
az itteni lapokban meg-
jelent nyilatkozatai sze-
rint Alfréd Hitchcock, 
ol̂ _an rendezőé, aki — 
mint elmondotta — szí-
vesen elvállalta volna a 
Keresztapa megrendezé-
sét, egyszóval aki a fil-
met legalább annyira 
mesterségnek, mint mű-
vészetnek tekinti. Mind-
ezzel nem kisebbíteni 
akarom Truffaut ér-
demét, hiszen éppen-

séggel bravúros dolog, 
amit e filmjében véghez-
vitt. Ügy tud mindvégig 
szórakoztató és közért-
hető lenni, hogy közben 
három síkon mozog: a 
filmbeli film, a Bemuta-
tom Pamelát összefonó-
dik, kölcsönhatásban 
alakul a stáb életével, 
szerelmi kalandjaikkal, 

érzelemkitöréseikkel, 
féltékenységi és családi 
drámáikkal, s a két tör-
ténet közötti határvonal 
éppoly illékony, mint 
az, amely magának a 
La nuit americain-nek a 
valóságát elválasztja a 
hús-vér valóságtól, 
Francois Truffaut életé-
nek a filmre rákopíro-
zódó eseményeitől, ta-
nulságaitól. Bevallottan 
önéletrajzi fogantatású 
például az a jelenet — 
amelyre egyébként nyílt-
színi taps tört ki a né-
zőtéren, s amelyet egyet-
len kritikus sem mu-
laszt el megemlíteni — 
amikor a rendező, Truf-
faut-Ferrand álmában 
kisfiúként ellopja a he-
lyi mozi hirdetőtáblájá-
ról az Aranypolgár fo-
tóit. 

A másik nagy érdek-
lődéssel várt, de már 
korántsem ilyen egyér-
telműen sikeres alkotás 
Ibsen Nóró-jának Joseph 
Losey-féle filmváltoza-
ta. Losey csupa kétélű 
fegyvert alkalmazott: ki-
tágította a darab hori-
zontját, a behavazott 
norvég kisvárosban, Ro-
rosban és környékén 
forgatta a filmet renge-
teg külső felvétellel, 
aminek következtében 
kapott néhány bókot az 
amerikai kritikusoktól 
csodálatosan megkompo-
nált tájképeiért, csak 
éppen a nagy tágasság-
ban odalett a „babaház" 
fullasztó zártsága, az a 
klausztrofóbiás légkör, 



amiből Nórának szük-
ségszerűen ki kell tör-
nie. A címszereplő Jane 
Fonda pedig olyan iz-
galmas, erőteljes színé-
szi egyéniség, aki min-
denképpen szerez élve-
zetes perceket, de éppen 
modernül szabálytalan 
szépségével, ízig-vérig 
huszadik századi be1 

szédmodorával, gesztu-
saival, az egész lényé-
ből áradó céltudatos ke-
ménységével ellentmond 
a cserfes, naiv kislány-
ból lassan emancipálódó 
Nóra-képnek. A házas-
társi konfliktus motivá-
lása egyébként is olyan 
gyenge, a zárójelenet 
előkészítése olyan hiá-
nyos, hogy szinte érthe-
tetlen, miért is megy el 
Nóra — noha a-talpra-
esett Jane Fondát látva 
mindaddig inkább azon 
töprengtünk, hogy mi-
ért is van ott egyálta-
lán. 

Gianni Amico Haza-
térés-e nemes szándékú, 
szép és igaz, de nem 
nagy film. A Rómában 
élő házaspár a férfi ap-
jának haldoklását hírül 
adó távirat nyomán le-
utazik szülőfalujába, s 
noha a hír valótlan volt: 
a papa pompás egész-
ségnek és étvágynak ör-
vend, az otthon töltött 
néhány nap mégis meg-
rázó élményt jelent a 
fiataloknak. Minden 
egyszerre sivárnak tű-
nik, a régi szerelmeikkel 
való találkozás során 
fakón kopognak a sza-
vak, a családi élet vad, 
mohó evészetekre re-
dukálódik, s az egykori 
iskolatárs idealizmusa 

Stanislaw Latallo — Krzysztof Zanussi : Megvilágosodás 
című f i lmjének főszerepében 

Jane Fonda — Ibsen Nórá- jának filmváltozatában. 
Rendező: Joseph Losey 



fájdalmas emlékeztető 
arra, hogy az ifjúkori 
ábrándokból mily keve-
set sikerült megvalósí-
tani. 

A fenti kategóriába, a 
szándékaiban és eszkö-
zeiben egyaránt igényes, 
de nem átütő erejű fil-
mek közé tartozik a ka-
nadai Denys Arcand 
műve, a Réjeanne Pado-
vani, mely egy autóút 
építése kapcsán a felső 
körök, politikusok, vál-
lalkozók és tányérnya-
lóik korruptságát mu-
tatja be megkapó rea-
lizmussal. 

A két Ohabrol-film 
egyike a Mielőtt leszáll 
az éj elegánsan szelle-
mes tragikomédia, mely-
ben egy férfi megfojtja 
a szeretőjét, ám mind a 
saját felesége, mind ál-
dozatának férje, aki tör-
ténetesen az ő legjobb 
barátja, megbocsát neki. 
Stephan Audran játéka 
nagy értéke a filmnek, 
csakúgy, mint a másik 
Chabrol-műnek, a Sza-
kításnak, amely a szí-
nészi alakításokon kívül 
más erényekkel nem is 
igen dicsekedhet. „Nagy-
ra törő film, mégis csu-
pán deprimáltságot, s 
türelmetlenséget ha-
gyott bennem" — je-
gyezte meg a New York 
Times kritikusa, majd a 
Newsweek bírálójával 
egybehangzóan hozzá-
tette, hogy sem ez, sem 
pedig a sokkal sikerül-
tebb Mielőtt leszáll az 
éj nem ér fel a rendező 
korábbi alkotásaival, A 
hűtlen asszony-nyal és 
az Unokafivérek-kel. 

A szocialista országo-
kat ezúttal két mű kép-
viselte, a Locarnóból 
frissiben importált Meg-

világosodás és a szovjet 
Andrej Rttbljov. Az 
előbbi film rendezője, 
Krysztof Zanussi maga 
is részt vett a vetítés 
után rendezett vitán, 
ahol a kérdések özöne 
jelezte: a közönség kö-
zelállónak, izgalmasnak, 
húsábavágónak érezte 
a fiatal fizikus útkere-
sését. Tarkovszkij And-
rej Rubljou-jából a 
New York Times a ha-
rangötés jelenetsoríft, s 
a vihar elől fedél alá 
húzódó parasztok ős-
erejű vigadozását emeli 
ki, a Newsweek „a ha-
zaszeretet és a huma-
nizmus sodró erejű epi-
kájának", a Washing-
ton Star News pedig 
Eizenstein és Pudovkin 
szellemében fogant „epi-
kus remekműnek" neve-
zi a filmet, s a tömeg-
jelenetek kompozíciós 
arányait és raontosságát 
a két nagy szovjet el 
höz, valamint D. W. 
Griffithhez hasonlítja. 
"S végül: a két ameri-

kai ősbemutató mind-
egyike ígéretes. Holly-
wood mammutproduk-
cióinak korában már a 
puszta tény is az, hogy 
a 30 esztendős Martin 
Scorsese rendkívül ala-
csony költségvetéssel, 
forgatókönyv helyett egy 
hozzávetőleges cselek-
ményvázlattal készítette 
el Gonosz utcák című 
filmjét a saját szűkebb 
pátriájában, New York 
olasz negyedében. Scor-
sese nem elsőfilmes, és 
így az amatőrizmus ve-
szélyét sikerült elkerül-
nie; a rögtönzés kizáró-
lag erényeket, a sponta-
neitás közvetlen hitelét, 
s egy felzaklató, sajáto-
san gyors ritmust köl-
csönöz művének. Baljó-

san sötét, riasztóan zajos 
világban mozog Scorse-
se önéletrajzi ihletésű 
hőse, a gengszterek kö-
zött is embernek marad-
ni igyekvő olasz—ame-
rikai fiú és a barátai. A 
bárok homályában ne-
héz nyomon követni 
mozdulataikat; szavai-
kat a fülrepesztően in-
tenzív háttérzene nyeli 
el, ám a mű szuverén 
és szuggesztív igazsága 
a sejtelxnességen át is 
utat tör és eljut a né-
zőhöz. 

Kid Blue a címe an-
nak a New York Times 
által „liberális, antifa-
siszta Western"-nek, s a 
fesztivál igazgatója által 
„marxista westernnek" 
nevezett filmnek, amely 
valóban csak a díszle-
teket veszi áf a régi 
műfajból, s azt ú j esz-
mékkel, másfajta hősök-
kel népesíti be. James 
Frawley filmjének cím-
szereplője (a Szelíd mo-
torosok-ból ismert Den-
nis Hopper alakítja) nem 
rettenthetetlen cowboy, 
hanem felsült vonat-
rabló, nem üldözi az in-
diánokat, hanem kita-
szítottságában velük ért 
szót legkönnyebben, s 
nem a szép hajadon 
lányt nyeri el tettei ju-
talmaképpen, hanem a 
barátja feleségét — egy 
lelkifurdalásokkal meg-
keserített kaland időtar-
tamára. 

A Kid Blue szereplői 
nem angyalok vagy ör-
dögök, hanem sok gyar-
lósággal küszködő embe-
rek, akiknek nagyon is 
gyarló társadalma szük-
ségszerűen meghiúsítja 
Kid Blue feltett szándé-
kát, hogy jó útra tér. 

ZILAHI JUDIT 



ELÁTKOZOTTAK 
Az idős olasz rendező rangjához 

méltó próbának veti alá művészetét, 
amikor nem kisebb feladatra vállal-
kozik, mint a fasizmus természetraj-
zának, pszichológiájának és társadal-
mi-gazdasági összefüggéseinek be-
mutatása. Méghozzá a német nagy-
polgárság, a hatalom birtokosai éle-
tének tükrében, Thomas Mann-i 
igénnyel: az Elátkozottakban éppoly 
kevéssé titkol a Buddenbrook ház 
aktualizált hatása, mint volt a Rocco 
és fivéreiben Dosztojevszkij Kara-
mazovjának ihletése. Csakhogy mig 
Thomas Mann művében az egymást 
követő nemzedékek harca és a csa-
lád hanyatlása ténylegesen és jelké-
pesen is a polgári társadalom har-
caival és hanyatlásával azonosítha-
tó, a Viscanti filmjében szereplő 
család ellentéteinek, fasdzálódásának 
majd széthullásának okait magában 
a magyarázni kívánt, de nem ma-
gyarázott, (hanem adott, külső és el-
lenállhatatlan hatalomnak tekintett) 
fasizmusban kell föltalálnunk. Vis-
conti kezéből kicsúszik a Thomas 
Mann-i szisztéma, s a visszájára for-

dul, nem a befolyásos és hatalmas 
fegyvergyáros családjában történtek 
tükrözik, jelképezik és fejezik ki a 
fasizmus természetét, be kell érnünk 
azzal a jóval kevésbé érdekes kép-
pel, hogy miként bomlasztja föl a 
mindent legázoló fasizmus még a 
nagyhatalmú fegyvergyáros családot 
is. 

Lényeges különbség van az ere-
deti Thomas Mann-i és a Visconti 
kezén visszájára fordult módszer kö-
zött. Nemcsák azért, mert a vizs-
gálódás tárgyául választott fasizmus-
ról nem tudunk meg többet annál, 
amit eddig is tudtunk, s mert a csa-
lád története Viscanti bemutatásában 
nem sokkal több szélsőséges kurió-
zumnál, hanem mert ahelyett, hogy 
filmjével tükröt tartva fölmutatná a 
német polgári társadalom fejlődésé-
nek szükségszerű fasizálódását, s fel-
tárná ennek okait, a fasizmus köré 
szőtt újabb mítosz teremtésére nyújt 
lehetőséget. 

Nevezetessen azzal, hogy a család 
tagjainak számára, egy kivételével, 
külső ellenséges hatalomként, al-

Jelenet a filmből 



kalmazkodásra kényszerítő erőként 
jelenik meg a fasizmus, amelynek 
így — végsősoron — mindannyian 
áldozatai. Hiába próbálja megfoszta-
ni a rendező az idős gyáros, Joachim 
bácsi halálát minden heroikusságtól, 
hiába mondatja ki egyetlen ellenálló 
hősével, Herberttel, hogy az ő gyá-
raikban készült az őrület, amelynek 
neve nemzeti szocializmus, ha a csa-
lád legsilányabb, legkészségesebben 
alkalmazkodó tagjainak sorsában is 
tehetetlenségük hangsúlyozódik, te-
hetetlenségük egy náluk is nagyobb 
és rafináltabb hatalommal szemben, 
amelynek legádázabb erőfeszítéseik 
révén sem képesek részesévé, gya-
korlóivá válni. Kik tehát akkor azok 
az emberek és kiket képviselnek, 
akiknek csak ideig óráig maradhat 
— gyanús — szövetségese Sophie, a 
hatalom birtoklásáért mindenre el-
szánt özvegy és Friedrich a vőle-
gény, aki Sophienak mindenben 
méltó partnere? A film nem ad ma-
gyarázatot. Aschenbach strumbahn-
führer a rossz angyalaként, ismerős, 
mégis mitikus alakként jelenik meg 
minduntalan, hogy jelenlétével ú j 
irányt szabjon az eseményeknek és 
a család sorstragédiájának. Való 
igaz, hogy Sophie, kijátszva a rész-
vények jogos örökösét, fiát, Martint 
is, párjával együtt a saját céljaira 
igyekszik felhasználni a nemzeti 
szocializmust, — ahogy azt a filmen 
Asohenbachtól megtudjuk. Dehat 
ezek a saját, személyes célok miben 
különböznek az SS-vezér céljaitól? 

Az új mítosz termelődésének alap-
ja Visconti filmjében, hogy nem vál-
lalja a polgári rend történeti-társa-
dalmi folytonosságát, (csak becsüle-
tes művészi szándéka szerint), a 
megvalósításban végül elllentmond 
ennek a szándéknak. A fasizmus, 
filmje mitizáló tendenciája szerint: 
megoldhatatlan vagy nem teljesen 
megoldható intervallum a fejlődés-
ben. Nem vállalja következetesen az 
Essenbeck család azonosítását a fa-
sizmussal: pszichologizáló részletes-
séggel inkább a különbségeket hang-
súlyozza. Nem is jutna eszünkbe 
számonkérni az azonosítást, hiszen 
ez árnyalatlanná és vulgárissá tenné 
a valóságot, ha Visconti módszere 
nem vezetne egy másfajta vulgarizá-
láshoz, az Essenbeck család törté-
nete ás a fasizmus története közti 

összefüggések hamis magyarázatá-
hoz. Mert bár igaz, hogy a romlandó, 
valódi szellemi ós morális tartalé-
kokkal már nem rendelkező polgári 
család szembesítése a mindent maga 
alá gyűrő fasizmussal kritikája a 
nagypolgárságnak, s a szembesítés 
tükrében még élesebben látszó képe 
annak a fasizmusnak, amelynek a — 
csak látszat-humanitásához ragasz-
kodó — nagypolgárság sem volt 
„elég jó". De ennek a fasizmusnak a 
létrejöttét, s ilyenné válását csak 
egyik részről indokolja a filmben a 
nagypolgárság immorális és szükség-
képpen létrejött kompromisszuma 
Hitlerrel. Másfelől a Visconti által 
adottnak vett rossz, perverz, szadis-
ta ösztönök elszabadulásának és 
uralmának tekintődik, olyan ural-
mának, amely magukban az elsza-
badult rossz ösztönökben leli magya-
rázatát. 

Ennek a misztifikációnák felel 
meg a filmben Martin alakja, Sop-
hie fiáé, aki végül is elpusztítja a 
család maradék tagjait. De Viscon-
tinak legjobb indulata ellenére sem 
sikerült Martin figuráját ítéletté for-
málni a gyűlölt fasizmus fölött. El-
lenkezőleg: kulcsfiguraként szerepel-
tetésével majdnem egészen a perver-
zió problematikájára redukálja a 
fasizmust. Ezzel pedig — lényegé-
ben — felmentést ad annak az osz-
tálynak, amely ellen vádiratot akart 
készíteni. 

Az Elátkozottakat mindennek el-
lenére a kitűnően megformált rész-
letek, az elsőrangú játék (Dirk Bo-
garde, Ingrid Thullin, Helmut Őriem 
emlékezetes alakításai), s néhány 
mesteri jelenetsor miatt, nehezen fe-
ledjük. A magáról már alig tudó, 
bábként rángatott Sophie és az ön-
maga elveszítésének árán is csak a 
pusztuláshoz jutott Friederich értel-
metlen, formális házasságkötése, mi-
előtt bevennék a számukra kimért 
és gondosan kikészített mérget, 
olyan jelképes erővel sugározza Vis-
conti legfontosabb gondolatát, hogy 
már-már felejtenénk addigi csaló-
dásunkat. De éppen ennek a képsor-
nak művészi hitvallása és szuggesz-
tív ereje szolgáltat alapot ahhoz, 
hogy számonkérhessük az olasz mes-
teren az egész film ideológiai és mű-
vészi kudarcát. 

VARGA VERA 



Ember a felvevőgéppel 
A VERTOVI FILMMŰVÉSZET 

A szovjet és az egyetemes film-
művészet egyik kimagasló alakjá-
nak, Dziga Vertovnak írásaiból, 
naplójegyzeteiből közöl kötetre valót 
a Filmtudományi Initézet Filmművé-
szeti kiskönyvtára. Az írások, cik-
kek 1922 és 1939, a napló 1924 és 
1954 között keletkezett, az írások 
mintegy fele és a napló a magyar 
kiadás alapját képező szovjet válo-
gatásban jelent meg először, amelyet 
Veress József és Misley Pál fordí-
tott 

A hézagpótló, tanulságos kötet 
Vertov elméleti műhelyébe enged 
izgalmas bepillantást. Felvillantja a 
Vertov filmjei körüli vitákat, von-
zódásokról és ellenszenvekről vall. 
A vertovi filmelmélet elismertetésé-
ért folyó küzdelem mögül kirajzoló-
dik az életút, a művészi pálya is, 
melyet betegség, mellőzés és igaz-
ságtalan kritikák kísérnek. Szaka-
datlan harc az ú j művészetért. 

Vertov fiatalon, 22 éves korában 
orvosi és zenei tanulmányok, irodal-
mi próbálkozások után, 1918-ban je-
gyezte el magát a filmmel. Nevéhez 
fűződik az agitatív erejű filmhíradó 
megteremtése és a rendszeres film-
híradó-szolgálat megszervezése. Leg-
ismertebb filmjei a Filmigazság 
(filmhíradó — ebből 23 számot ké-
szített), Filmszem, Ember a felvevő-
géppel, s két hangosfilm, a Lelkese-
dés, illetve a Három dal Leninről. 
Üjfajta művészetet, az „élet művé-
szetét" akarta a filmből megterem-
teni, a kamerát a való élet tényei-
nek rögzítésére, feltárására, az élő, 
eleven ember bemutatására, arra 
akarta felhasználni, hogy a „töme-
gek látását", az igazság felismerését 
előkészítse és elősegítse. A doku-
mentumfilm az ő kezében egy kí-
nok között születő ú j társadalom 
forradalmian új kifejező eszközévé 
vált, amihez a film formanyelvét, 

grammatikáját gyökeresen megújí-
totta, a montázs és ritmus, az idő és 
térkezelés szerepének és fontosságá-
nak felismerésével és felhasználásá-
val. 

Elméletének lényegét a „filmszem-
mel" és „filmigazsággal" (Kino-
pravda) foglalkozó írásaiban fejti ki. 
A filmszem „a tér legyőzése, vizuá-
lis öszekötő kapocs az emberek kö-
zött, a látható tények és filmdoku-
mentumok közötti állandó kölcsön-
hatás, mely lehetővé teszi, hogy a 
láthatatlant láthatóvá, a homályost 
világossá, a lappangó dolgokat nyil-
vánvalóvá tegyük, a leleplezettet 
tárjuk fel; a játékot nem játékkal, 
a nem igazságot igazsággal cseréljük 
fel. A filmszem a tudomány és do-
kumentumfilm összefogását valósítja 
meg a világ kommunista értelmezé-
séért folyó harc érdekében". 

A valóságot, a tényeket („filmté-
nyeket") tartotta kiindulópontnak, s 
ezért a kamerát kivitte az életbe. 
Legkülönfélébb trükköket, fogásokat 
— rejtett kamera, ellesett felvétel, 
mozgásból, felülről készített fel-
vétel stb. — talált ki, az addig moz-
díthatatlannak hitt kamerát hol szá-
guldó vonat vagy autó tetejére he-
lyezte, hogy a hétköznapok emberét, 
s reakcióit, az elsuhanó pillanatokat, 
a mozgást, a változást, a létezést 
egész dinamizmusában ragadja és 
örökítse meg; „vizuális-gondolati 
ritmikai sorba, látáskivonattá szer-
vezve" azt. 

Szerinte a dokumentumfilm-ren-
dező nem szorítkozhat a valóság 
passzív regisztrálására, s a kapott 
valóságdarabkák összeragasztására. 
Az alkotói beavatkozás már a téma, 
a megfelelő valóságdarab kiválasz-
tásánál megkezdődik. Folytatódik a 
forgatással, ahol az előre nem látott 
— tervezett történések és folyama-
tok közül választja ki a rendező a 



számára legmegfelelőbbet. Különö-
sen jelentős a szerepe a felvett 
anyag montírozásánál, cselekvési 
vágya a válogatás, értékelés munká-
jában, a filmdarabkáknak filmalko-
tássá, harmonikus, lekerekített 
egésszé szervezésében fejeződik ki. 
A montázs tehát „a való világ meg-
szervezése", amely az első megfigye-
léstől kezdve egészen a befejezett 
filmalkotásig jelen van. Vertov a 
filmszem (felvevőgép) és a montázs 
segítségével akarta az életet — szin-
te az orosz futuristák és konstrukti-
visták elképzeléséhez hasonlóan — 
újjáteremteni, „konstruálni". A 
montírozás azt jelenti, — írja, hogy 
„a felvett képkockákkal filmalkotá-
sokat írunk és nem a jelenetekhez 
(színházi jelleg) válogatunk filmda-
rabkákat". 

Haraggal, gúnyos kirohanásokkal 
(Mi. Kiáltvány változat — 1922; Ki-
nokok, Fordulat — 1923) támad a 
játékfilm ellen, amelynek semmi-
lyen kapcsolata nincs a valósággal, 
s hazug meséivel elbódítja és félre-
vezeti a nézőket. „A játékfilmgyár-
tás hatalmas erősítést kap, de ez 
sem mentheti meg. El fog pusztulni. 

A művészet bábeli tornyát a levegő-
be fogjuk röpíteni." 

A forradalom előtt, de utána is jó 
ideig, a hazai és nyugati kommersz 
filmek öntötték el a mozikat, s a 
közönség ehhez mért mindent. Ver-
tov ezért s a filmjeit kísérő támadá-
sok, csatározások miatt is fogalmaz 
ilyen élesen 1924-ben. Bár a túlzó 
szenvedély és a prófécia későbbi 
írásaiban alábbhagy, mindvégig 
szembeállítja a dokumentum- és já-
tékfilmet. „A filmgyártás alapvető 
feladata dokumentumok és tények 
filmszalagra való rögzítése. A játék-
film nem más, mint a színházat fel-
váltó valami, tulajdonképpen a jo-
gaiba visszahelyezett (restaurált) 
színház. Számolnunk kell még egy 
megalkuvó irányzattal, amely a két 
dolog egyesítését, keverését szorgal-
mazza. Mi mindezek ellen tiltako-
zunk." (1929) 

Vertov mellett és vele együtt új 
és ú j nevek tűnnek fel a szovjet 
filmgyártásban, akik mindnyájan a 
maguk módján és eszközeivel a 
szovjet film megteremtésén fáradoz-
nak. Ekkor kezdi pályafutását Eizen-
stein, Pudovkin, Kulesov, Dovzsen-

Dziga Vertov 1933-ban, a Három dal Leninről című film forgatása közben 



ko, Jutkevics, Kozincev, Trauberg, 
Ermler. Már Eizenstein korai film-
jeiben (Sztrájk, Patyomkin páncé-
los, Régi és új) megfigyelhető doku-
mentalitás és játékfilmelemek össze-
olvadása. (Filmjei dokumentatív hi-
telességgel ábrázolják az orosz és 
szovjet valóság eseményeit. Üj, ed-
dig szinte ismeretlen eszközökkel 
— különösen a montázs segítségével 
— a történelmi folyamatok emberi, 
pszichikai összetevőinek megérzé-
keltetésével akarta nézőit az igaz-
ságra rádöbbenteni.) Vertov nem 
szerette Eizenstein játékfilmjeit, a 
két alapvető műfaj elemeinek, esz-
közeinek semmilyen szintézisét nem 
tartotta lehetségesnek. „Szerintünk 
a dokumentumfilm eszközeinek a 
játékfilmgyártás szervezetébe való 
bevezetése természetellenes dolog" 
— írja 1939-ben. 

A szovjet avantgarde s később a 
filmtörténet sok rendezője, s irány-
zata — az olasz neorealizmus, majd 
a 60-as évek különböző filmmozgal-
mai, mint a New York-i iskola, a 
kanadai film, az ú j hullámok — 
igyekezett a játékfilm kifejezőeszkö-
zeit, formanyelvét a dokumentumfil-
mével gazdagítani. Ez az igény min-
dig akkor támadt fel a rendezők-
ben, amikor egyrészt a játékfilm 
veszedelmesen elszakadt a valóság-
tól, felmondva az annak" ábrázolá-
sára kapott „társadalmi megbíza-
tást", hogy helyette álomgyárat épít-
sen; másrészt az egyre bonyolultab-
bá váló társadalmi és egyéni lét kol-
lízióit és konfliktusait a filmek tar-
talmilag, formailag egyaránt képte-
lenek voltak közvetíteni. Az új — 
főleg fiatal — közönség és rendező-
gárda gyökeres változtatást kívánt 
(akár a rég elfeledett kifejezőeszkö-
zök felelevenítéséről — mint Vertov 
esetében —, akár újak szükségszerű 
megteremtéséről volt is szó). Ezeket 
a filmeket eredeti helyszíneken, 
gyakran amatőr szereplőkkel, a ci-
néma-vérité és cinéma-direkt mód-
szereit segítségül híva forgatták, ol-
dott-laza kameravezetés, s dialógu-

sok, de legfőképp a hétköznapok va-
lóságának, kapilláris mozgásainak, 
a kisember látszólag eseménytelen 
élete mögött megbúvó konfliktusok-
nak dokumentatív hitelességű és stí-
lusú feltérképezése jellemző rájuk. 
Ez Vertov szélsőséges álláspontjának 
némileg történeti cáfolata is. A já-
ték- és dokumentumfilm elemeinek 
keveredése és összeolvadása mindig 
termékenyítőleg hatott a játékfilm-
re, s a mai filmművészet egyik leg-
járhatóbb ábrázolási módjának, „stí-
lusának" tűnik. Ugyanakkor filmel-
mélete, gyakorlata alapvető igazsá-
gának bizonyítéka, hogy a doku-
mentumfilm — amelyben Vertov az 
elsők között ismerte fel a lehetősé-
get a valóság minél hitelesebb rög-
zítésére — mindig nagy szerepet 
játszott a film történetében. Sza-
kadatlan, meg-megújuló harc jel-
lemezte a dokumentumfilm útját, 
amíg a 60-as években eljutha-
tott — fogalmazzunk kiélezetten — 
szinte a vertovi kiindulóponthoz, 
hogy most már ezt a fejlődési sza-
kaszt meghaladva a dokumentum-
filmben rejlő kifejezési eszközök 
mind teljesebb kiaknázására kerül-
jön sor. Jean Rouch a cinéma-vérité 
(a filmigazság francia fordítása) ki-
emelkedő alakja a filmművészet 
egyik legfantasztikusabb úttörőjének 
nevezte Vertovot, akit a mozgalom 
elődjének tekint. Olyan módszereket 
talált fel — írja róla —, „amelyeket 
csak késő évtizedek múltán lehetett 
gyakorlatilag megvalósítani". 

Vertov harminchat évet töltött a 
dokumentumfilm szolgálatában, kö-
zel 200 film — a sajátjai és a má-
soké — elkészítésénél bábáskodott. 
1954-ben halt meg, de munkássága, 
szelleme újra ható, eleven erő. __ 

Játékos — ironikus — ma is" ak-
tuális — „napiparancsa" minden 
gyökértelenné vált, talaját vesztett 
filmművésznek szól: 

„Az aréna kicsi. 
Fáradjatok ki az életbe...!" 

GERVAI ANDRÁS 



IRGALOM 
NÉMETH LÁSZLÓ REGÉNYE TÉVÉ-FILMEN 

Más nyelvre is nehéz 
fordítani Németh 
László sűrű prózáját, 
más műformára 'epiká-
ját nyilván még nehe-
zebb. Saját plasztikus 
kifejezésével élve: „en-
gedve is ellenáll, mint 
az enyv". Ebből a kép-
lékenynek látszó, de ko-
héziójában makacsul 
masszív és engesztelhe-
tetlen anyagból épült 
hatalmas regénye, az Ir-
galom is. Vele birkózott 
hatrészes tévé-filmjében 
Hintsch György, mint a 
regény forgatókönyvre 
fondítója és mint a film 
rendezője. 

Vállalkozására az ok 
nyilvánvaló és tisztele-
tet érdemlő: az egyik 
legnagyobb kortárs ma-
gyar író művét filmen is 
megörökíteni. Vállalko-
zásához a kedv azonban 
egy illúzió szülötte: azé 
a hiedelemé, hogy egy 
külső cselekményében is 
gazdag regény bizonyos 
művészi megmunkálások 
révén, különösebb kül-
sérelmi nyomok nélkül 
átkölthető filmtörténet-
té. De a képlékenynek, 
más műformára fordít-
hatónak látszó epikában 
éppen a film-művészi 
munkálatok során je-
lentkeztek és konok mű-
ködésre serkentenek 

azok a kohéziós erők, 
amelyek végül is le-
küzdhetetleneknék bi-
zonyultak. 

Mik azok a belső gra-
vitációs erővonalak, 
amelyek az Irgalom cí-
mű regényt filmmé 
bonthatóvá nem, vagy 
alig-alig engedik? Nem-
csak a némethlászlói ki-
fejezésmód rendkívüli 
stiláris tömörsége, az a 
nehézkedés, amely egy 
mondatának olyan sok-
szoros súlyt ad, mint 
egy ' -nvencionális földi 
greu—nnak mázsányi 
nyomatékot a szaturnu-
szi vonzás. Hanem a 
gondolati zsúfoltsága 
egy-egy némethlászlói 
mondatnak, — hát még 
a teljes regénynek! — 
amelyben természettu-
dományos ismeretek 
éppúgy felhalmozódnak, 
mint rendkívül pontos 
pszichológia megfigyelé-
sek, történelmi, filozó-
fiai, társadalomtudomá-
nyi elemek éppúgy, 
mint szociológiaiak 
vagy akár folkloriszti-
kusak. Németh László 
világában mindez szo-
rosan és szétválasztha-
tatlanul, úgyszólván 
megbonthatatlanul él 
együtt, s ha egy művét, 
amely regénnyé szerve-
ződött és sűrűsödött, 

filmmé vagy akár film-
drámaivá oldják — s az 
Irgalom esetében az epi-
ka töményebb forma, 
mint a dráma — az ele-
mek egymásközti viszo-
nya döntően megválto-
zik, a molekulák szétla-
zulnak s támad egy más 
mű, melyből Németh 
László világa javarészt 
elpárolgott. 

Hintsoh epizódokká 
módosított egy nem-epi-
zodikus gondolkodásmó-
dot és gondolatmenetet 
s noha a regény képét 
— és ez művészi becsü-
lete és lelkiismerete 
mellett szól s javára 
Írandó — nem ejtette is 
szét, de mozaikossá tet-
te. Mozaikossá, melyben 
a szemcsék ha egymás-
hoz illeszkednek is, de 
hézagossan tartoznak 
össze, fúgázottan, s a fú-
gák közti rés szervesen 
még Németh László sa-
ját szövegének narráto-
ri beiktatásával sem tö-
möríthető. Sőt, éppen ez 
a szöveg emlékezteti 
az Irgalom nézőjét arra, 
hogy mit is, mi mindent 
is veszített el az Irga-
lom olvasójával szem-
ben. A filmből kimosott 
arany nagy része a 
könyvben maradt, mint 
drága, ritka, ragyogó 
üledék. 

A néző több-kevesebb 
csalódottságát kisebb-
nagyobb bosszúságok is 
árnyalták. A mintegy 
hatórás játékidejű tévé-
film első öt percéből 
merítve rájuk három 
példát: egy olyat, ame-
lyet a dramaturg (Deme 
Gábor), egy olyat, ame-
lyet a rendező (Hintsch 
György) és egy olyat, 
amelyet a díszlettervező 
(Varga Mátyás) oko-
zott, rövid egymásután-
ban. 

Az első dialógusok 
egyike a filmen így 



hangzott: „És hogy 
mentetek a frontra?" 
„Vilamossal." Egyik 
drámájába Illyés Gyula 
egész kis nyelvleckét 
iktat arról, hogy magya-
rul nem járművel jár-
nak az emberek, hanem 
járművön s természete-
sen Németh László is 
azt írja az Irgalom má-
sodik lapján, hogy „a 
farkasréti villamoson" 
mentek az egyetemisták 
a budaörsi csatába. Egy 
film, ha már egy stílus 
nagyságát nem adhatja 
vissza, legalább őrizze 
a tisztaságát. 

A regény utolsó mon-
data, amelyben Kérész 
Ágnes csodálatos, irgal-
mas érzelmi világa bete-
tőződik, ez: „. . . S közben 
úgy érezte, mintha nem 
is csak Ferit, de az any-
ját, apját, Bölcskeynét, 
a haldokló Matát, az 
egész elfekvőt, a nagy 
emberiséglet húzta volna 
a mellére — a sánta 
emberiséget, amelynek 
hitet kell adni, hogy 
futni tud s a lábára is 
vigyázni közben, hogy 
sántaságába bele ne ga-
balyodjék." Nos, ezt a 
sántaságot, a Halmi Fe-
riét, amely a végén 
szimbólummá tágul, a 
rendező a film legele-
jén premier planba hoz-
va olyan szűkösnek, 
egyszemélyesnek, jelké-
pessé többé nem emel-
hetőnek magyarázgatja, 
hogy ez a képi sablon 
eleve kétséget támaszt 
afelől, meg-meg tud-e 
majd jelenni ebben az 
éppencsakhogy elkezdő-
dött filmben a regény 
teljes, oly kivételes gon-
dolati sugárzású hold-
udvara? 

A harmadik példa 
sem nagyobb, nem dön-
tő, de nem is kevésbé 
bosszantó. Az első jele-
netsor az úgynevezett 

Széles Anna és Zenthe Ferenc 

budaőrsi osata idején 
játszódik, a földalatti 
villamos egyik megálló-
jában. A reklámtáblák 
között egy az Esti Kurír 
című, egykori napilapot 
hirdeti — egy olyan új-
ságot, amely akkor még 
nem létezett, hanem 
csak két évre rá jelent 
meg először. 

Egy teljes mű minő-
sége a részletei minősé-
géből kerekedik ki, s ha 
egy ilyen nagy terjedel-
mű tévé-filmre oly tisz-
teletre érdemes szándék 
indítja az alkotóit, Ho-
méroszuk egy-egy pilla-
natra sem szundíthat el 
s legyen a műgondjuk 
is olyan tiszteletre ér-
demes, mint az ok a 
vállalkozásukra. 

Az akadékoskodásnak 
is tetszhető észrevételek 
után azonban illesse tel-
jes elismerés az opera-
tőr Sík Igont és a színé-
szek odaadó, nagysza-
bású együttesét és a 
rendezői megválogatásu-
kat. Mensáros László a 
fogságból hazatért apa 
gyámoltalanságaira, té-
tovaságaira, csalódásai-
ra, egy lélek apró vér-

zéseire annyiféle kife-
jezést talál, amennyi-
vel az író jellemzi ezt az 
alakját és Törőcsik Ma-
ri is csodálatosan ösz-
szetett játékkal kelti 
életre az anyát, az asz-
szonyt, a szeretőt s zak-
latott, békétlen, kímé-
letlen és érzékeny külső-
belső világát egy jelleg-
zetes Németh László-i 
nőtípusnak. A nagyszerű 
Harsán yi Gábor, Ven-
czel Vera, Sztankay Ist-
ván mellett is emlékeze-
tes marad az olyan epi-
zódoké, mint Sulyok 
Máriáé, Péchy Blankáé, 
Schütz Iláé, Monori Li-
lié például, vagy Sinko-
vits Imre tartózkodó 
narrátori hangjaié. S 
mégiscsak jelen van a 
filmben a mű sugárzó 
gondolati magja az Ág-
nest játszó Széles Anna 
alakításától. Az ő játé-
kában érzi meg a néző, 
tőle érti meg igazán, 
hogy — Németh László 
szavával élve — mi-
lyen „hősi boldogtalan-
ság" szemtanúja volt a 
hat tévé-estén. 

MÁTRAI-BETEGH 
BÉLA 



Műhely 
- t i t k o k nélkül 

Lehet-e több hónap, 
söt esztendő lázas mun-
káját harmincöt percbe 
sűríteni; rajzolhat-e jel-
lemző képet az alkotás 
és a megvalósítás folya-
matáról a riportfilm? 
A kérdés bizonyára még 
azokban is felvetődött, 
akik már örömmel ta-
pasztalták a tévé két 
hasonló műsorának ele-
venségét és kedvcsináló 
erejét. Csakhogy ezúttal 
nem széles közönséget 
vonzó balettbemutatóról 
és egy jól ismert egy-
felvonásos opera felújí-
tásáról, hanem egész 
estét betöltő kortárs 
magyar opera ősbemuta-
tójáról, pontosabban: a 
zeneszerző céljáról, a 
mű értelmezéséről, a 
zene stílusáról, a törté-
net hátteréről, a dráma 
mondanivalójáról, to-
vábbá: a rendező és a 
karmesterek felfogásá-
ról, a díszlet felépítésé-
ről, a kosztümök, a 
maszkok tervezéséről, a 
zenekar ós a kórus 
munkájáról, a szólisták 
tanulásáról, a próbák 
menetéről, végül a pre-
mier hangulatáról, a 
közönség és a kritika 
fogadtatásáról kellett 
hírt adnia. S ha felso-
rolnám, mi mindenről 
még — a harmincöt 
perc máris szűkösnek 
bizonyulna. Az ég tud-
ja, hogyan sikerült a 
szerkesztőnek és a ren-
dezőnek mindezt tömö-
rítenie, de jóvoltukból a 
tévénéző mondhatni tö-
kéletes képet alkothatott 
nemcsak magáról a mű-
ről, hanem arról a te-

mérdek munkáról is, 
amely színpadi életét 
megelőzte és lehetővé 
tette. 

Humoros epizódok és 
elmélyült fejtegetések; 
ötletes vágások és ki-
tűnő, villanásnyi ripor-
tok színezték egységessé 
a műfajilag összetett 
filmet. Milyen tanulsá-
gos volt összehasonlítani 
az énekessztár és a lel-
kes, pályakezdő tehetség 
viszonyulását Delila sze-
repéhez; milyen izgal-
mas volt figyelemmel 
kísérni az utolsó jelenet 
rendelkező próbáját és 
színpadi előadását; visz-
szaemlékezni e zárókép 
díszletmakettjének ösz-
szeomlására, vagy a kó-
rus próbáját instruáló 
zeneszerző szenvedélyé-
re! A kiemelkedő doku-
mentum- és riporteré-
nyek előtt ezúttal, a 
magam részéről mégis 
a közművelési szándék-
nak és eredményénék 
ítélném a pálmát. A 
műhelymunka bemuta-
tása, a néző „beavatá-
sa", a „kulisszatitkok" 
felfedése, a színházi 
munka mindennapjai-
nak és a premier ünne-
pélyességének megis-
mertetése, a nézőtéri és 
a színfalak mögötti re-
akciók láttatása ugyan-
is a legjobb értelemben 
vett propagandát szol-
gálja csupán és önma-
gában nem elegendő 
ahhoz, hogy legyűrje az 
újdonságtól idegenkedő 
közönség ellenállását. 
Kármán György és Simó 
Sándor riportfilmje 
azonban — Szokolay 

Sándor főszereplésével 
— még a mű megér-
tetését is elősegítette: 
olyan zenei és tartalmi 
mozzanatokra hívta föl 
a figyelmet, amelyeket 
e magyarázat nélkül az 
operalátogatók többsége 
nem venne észre. Szo-
kolay „főszereplését" 
említettem, mert az ő 
fűtöttsége, izgatott ma-
gamagyarázó hajlama 
(ha nem félnék a pejo-
ratív kicsengéstől, a leg-
szívesebben azt monda-
nám: show-man tehet-
sége) csakugyan a leg-
lényegesebb tényezője 
lett a tévé ismeretter-
jesztő vállalkozásának. 
Zongorázása, éneklése, 
szöveghangsúlyozása, al-
kotói szándékainak 
elemzése magyarázatot 
adott komponista sike-
rére is: gátlástalanul, 
parttalanul adja át ma-
gát érzelmeinek és fel-
tétel nélkül hisz abban, 
amit csinál. S mert szug-
gesztivitása a tévé alko-
tó csoportját és az Ope-
raház gárdáját is magá-
val ragadta, nagyon va-
lószínű, hogy a közönség 
sem vonja ki magát ha-
tása alól. A tévénéző 
mindenesetre kellemes, 
tanulságos élménnyel és 
felcsigázott várakozás-
sal kelhetett fel készü-
léke mellől — no meg 
azzal a kívánsággal: vaj-
ha minden propaganda-
műsor ilyen szellemes, 
tehetséges és színvona-
las produkciót eredmé-
nyezne! 

FEUER MÁRIA 



A szüzek városa 
Nagyon messziről nem 

érdemes nekifutni a Ze-
nés Tévé Színház leg-
utóbbi bemutatójának 
— annyit hát csak, hogy 
remekművön alapszik. 
Mark Twain hetvenöt 
éve írta A lóvátett vá-
ros című elbeszélését, 
amellyel — Csehov jel-
képessé nőtt villámno-
vellájának megjelenése 
után másfél évtizeddel 
— Amerika „csinovnyik-
jainak" az erkölcsi ha-
lálát fogalmazta meg. 

A szüzek városának, 
Vincze Ottó és Vidor 
Miklós operettjének eh-
hez nincs sok köze. A né-
hány év előtti rádiós 
változat után (ezt nem 
ismertem) most elké-
szült televíziós verzió 
kölcsönveszi a remekíró 
brilliáns alapötletét, és 
gondos munkával, üveg-
gé csiszolja. Az alkotók-
nak, létrehozóknak és 
megvalósítóknak, az elő-
zetes szabadkozás sze-
rint nem is volt szán-
dékukban „vetélkedni" 
a nagy íróval, minden 
szempontból szándékkal 
tértek el a novellától. 
Rosszul tették. Korunk 
klasszikusokra épülő ze-
nés játékai közül egy 
sem érhette el az ere-
deti nívóját, mind el is 
tért tőle — de elsősor-
ban attól jó valameny-
nyi, hogy mércének te-
kintette azt, amiből ki-
indult, librettóban, ze-
nében, szcenikában, ko-
reográfiában. 

Nem az a hiba tehát, 
hogy az alapötletre épü-
lő mese jelentősen él-
tér az eredetitől (bár 
korszerű zenés játék 
igényével ezt sem érzem 
szükségszerűnek), ha-
nem, hogy karakterben 

is eltér. Ennek az lehet 
az oka, hogy java rész-
ben operett-eszközökkel 
korszerű zenés játékot, a 
Mark Twain ötlet meg-
felelő műfaji átültetését 
létrehozni nem lehet. 
Kivált akkor, ha még a 
latbavetett eszközöket is 
felületesen alkalmazzák. 
Csak ezzel magyaráz-
hatjuk a nevetségessé-
gig való ritmuseltérést a 
prózai színészek és a 
mögéjük dolgozó éneke-

sek között (adott eset-
ben maga a módszer is 
alkalmatlan. A hanggal 
behelyettesített prózai 
színészek ugyanis alig 
imitálják az éneklést). 
Hasonló tünetek mutat-
koznak az énekesek ön-
szinkronjánál, sőt, az 
énekkarrá is előléptetett 
tanckarnál is. Mindez 
nem tartalmi, de talán 
tanulságos „formai" ki-
fogás. 

Kissé szegényes és le-

Zentai Anna, Kazal László, Komlós Juci és 
Agárdy Gábor 



egyszerűsítő is a zseniá-
lis alapanyag átdolgo-
zása a librettóban. A 
kevés jó és több rossz 
komponense sajnos, 
semlegesíti egymást. 
Ahol a zene jobb (a My 
fair lady Doolittle vo-
nalát idéző utcaseprő in-
duló, a Whisky-szám, A 
nürnbergi mesterdalno-
kokig visszanyúló she-
riff-szerenád), ott a ren-
dezés, vagy a szcenika 
operettes esetlensége 
rángat más ízlésvilágba 
— és fordítva. Ennek ál-
dozata lett a finálé, 
amelynek — az alkotók 
szándéka szerint — egy 
girlandos, mézes-mázos 
operett-finálé karikatú-
rájának kellett volna 
lennie, Brechthez hason-
lítható modorban. Ezzel 
szemben félő, hogy a 
legállhatatosabb operétt-
rajomgók a legelégedet-
tebbek vele. Mintha a 
rendező megfeledkezett 
volna arról az eredeti 
szándékáról, amelyet az 
indításnál felsorakozta-
tott elemek, a mézeska-
lácsos környezet, a mo-
dern szobor, az Üdvhad-
sereg és a VAT 69 whis-
ky jól, tréfás lehetetlen-
ségben határozott meg. 

A sok közreműködőt 
sorolni felesleges, zene-
karok, együttesek, éne-
kes, táncos és prózai 
színészek sokasága vett 
részt a jobb megoldásért 
kiáltó teljesítményben. 
A színművészek közül 
Komlós Juci kiemelése 
indokolt és fontos. Az ő 
modorában tartva köze-
lebb juthattak volna^ah-
hoz, amit a Zenés Tévé 
Színháznak ez — a ma-
ga állította mércéje 
alatt maradt — előadása 
zenével, játékkal, szín-
paddal ki akart fejezni. 

RAJK ANDRÁS 

Hasonlíthatatlan Hasonmás 
A Dosztojevszkij regényének feldolgozásaként Jelölt 

tévéfllm a hályogkovács esetét jut tat ta az eszembe. 
Képzeljük el a hályogkovácsot, de nem a közismert szi-
tuációban, hanem még a boldog nem-tudás állapotában, 
ahogy a mit sem sejtdk ártatlanságával áll neki az ope-
rációnak, szorgosan forgat ja szerszámát, ügyködik, buz-
gólkodik, majd a hosszas munka végeztével ott áll a 
paciens — változatlanul hályoggal a szemén. 

Hasonló történt az október 21-én vetített produkció-
val. A látottakról e lmondhat juk, hogy alkotói készítet-
tek egy tévéfilmet Hasonmás címmel, de nem készítet-
ték el Dosztojevszkij Hasonmás című regényének tévé-
változatát. 

Dosztojevszkijnek ez a korai Írása nem tartozik a nagy 
Dosztojevszkij-müvek körébe; az is közismert Irodalom-
történeti tény, hogy a korabeli krit ika alaposan elma-
rasztalta szerzőjét az akkor hírnevének csúcsán álló 
Gogol másolásában. A mai olvasónak azonban a Dosz-
tojevszkij életmű ismeretében nem a Gogol-reminisz-
cenciák ju tnak elsősorban az eszébe a Hasonmásról, 
nem méricskéli, hogy mennyiben utánzása ez Az orr-
nak, vagy az Egy örült naplójának, hanem azt csodálja, 
hogy a jelentéktelen kis hivatalnok tudathasadásának 
leírásában mennyire benne van a későbbi nagy müvek 
Írójának borzongatóan pontos tudása a lélek mélységé-
ről és drámáiról ; hogy gyengéi ellenére mennyire Igazi 
dosztojevszkljl mű Goljadkln ú r tör ténete: annak a fo-
lyamatnak a pontos lélekkórtani ábrázolása, ahogyan 
az önmaga jelentéktelenségétől szabadulni kívánó, min-
denütt „cselszövényt" gyanító s ezért mindenkivel 
szemben ravaszkodni és „összeesküdni" kész, de ugyan-
akkor gyáva és meghunyászkodó kis f igura küszködik 
megkettőződött énjével. 

Igazi dosztojevszkljl mű a Hasonmás azért is, mert 
miközben végigkísérjük Goljadkln úr viaskodását leg-
ádázabb ellenségével, testet öltött vágyálmával, a má-
sik, a sikeres és jól ügyeskedő i f jabb Goljadkln úrral , 
meglá that juk a kor valóságos képét is : a múlt század 
közepének pétervári cslnovnylk-világát. 

A forgatókönyv írója (Gera György) és a tévéfilm 
rendezője (Nemere László) testvérlesen megosztoztak, 
ki mit hagyjon kl Dosztojevszkijből. Az átlr&s nem vál-
lalkozott arra , hogy a Goljadkln úrban végbemenő lelki 
folyamatot, az elmegyógyintézetbe vezető kór fejlődését 
és elhatalmasodását ábrázolja. Szinte csak a felszínét 
pásztázta be annak a mélységnek, ahová Dosztojevszkij 
leszállt az elszabaduló szörnyek közé. (Furcsa volt, 
hogy Goljadkln nevét eltitkolták, de még furcsább, hogy 
Petruska szolga Péterré magyarosodott.) A rendezés 
viszont elfelejtette a valóságos világot, a regény atmosz-
fé rá já t Goljadkln úr köré teremteni, aki Így egy szin-
telen-szagtalan-jellegtelen térben mozgott, olyan hely-
színeken, amelyek bárhol legalább Ilyen kifejezéstelenül 
szerepelhetnének, és olyan f igurák között, akiket bár-
melyik kosztümös történetbe feltűnés nélkül át lehetne 
Irányítani, bár legjobban egy kabaréba haj ló vígjáték-
ban éreznék jól magukat . 

Nemere szerepfllmet csinált és mindent rábízott Hau-
mann Péterre. Ha van Wagner-énekes és Shakespeare-
szinész, akkor Haumannról e lmondhat juk, hogy ő Dosz-
tojevszkij-figurák életre keltésére született. Olyannnylra 
mindent tud Goljadkln úrról — mindkettőről —, mintha 
nem neki kellett volna annak kettős bőrébe, jobban 
mondva lelkébe bújnia , hanem Dosztojevszkij irta vol-
na őrá Goljadkint. Amire a feldolgozás teret adott, azt 
ő kitöltötte. Azt Is eljátszotta, amit a regény csak köz-
vetetten érzékeltetett: a hasonmását gyűlölő, vágyó és 
lrigylő Idősb Goljadkln mellett az „ i f jabb"-a t , a diadal-
mast, hogy ebben a bravúros kettős lélektani tükörben 
láttassa a kisstílűségében is a Sztavrog In okkal, Rogo-
zslnokkal, Sznjergyakovokkal lelki rokonságot tartó 
szörnyeteg-emberkét. 

BÁRSONY «VA 



A professzor a frontra megy 
A nézővel való össze-

kacsintásnak is meg-
vannak a maga hatá-
rai. Ha az író, a rende-
ző, vagy netán a színé-
szek többet kacsintgat-
nak a kelleténél, félő, 
hogy kancsalítani fog az 
egész produkció és eset-
leg a nézőnek is ke-
resztben áll a szeme. 

Hogyan áll ez a kérdés 
a mi esetünkben? Naum 
Korzsavin szabálytalan 
komédiájának televíziós 
adaptációja ötletes, szel-
lemes és szórakoztató. 
Egyszerre emlékeztet 
Majakovszkij színpadá-
ra, Ilf és Petrov jellem-
és helyzetparódáira, meg 
az abszurdba hajló mo-
dern színházi stilizáció-
ra. Az egészet pedig mu-
latságosan anakronisz-
tikussá teszi a televízió 
hivalkodó jelenléte. Pél-
dául: 1920-as balti ten-
gerészek transzparense-
ket hordoznak, azokra 
van felírva a főcím. Az 
is, hogy a Magyar Tele-
vízió bemutatja. Maga 
a játéktér a cirkuszi 
manézs és a vasvázaira 
lemeztelenített filmgyári 
stúdió egyesítése. Itt va-
lósul meg a játék tota-
litása. 

re méltóan elmondani. 
Hacsak — mint most — 
a rájátszással nings baj. 
De ha az a bizonyos ki-
kacsintgatás mindunta-
lan azt igyekszik elfo-
gadtatni, hogy nem kell 
a látottakat és hallotta-
kat komolyan vennünk, 
még ha azok története-
sen komolyak is, a kép 
összezavarodik, s nem 
egészen értjük a tréfál-
kozást. 

A kavalkád főhőse, a 

jámbor történelem pro-
fesszor úr, a polgárhá-
ború forgatagában ki-
próbál minden lehetsé-
ges börtönt és a vörö-
söktől, a fehérektől, meg 
az anarchistáktól egy-
aránt megkapja a pofo-
nokat. De nem csupán az 
ő labilis helyzete az 
egyedüli állandóság a 
frontvonalak színtelen 
hullámzásában. Hanem 
az előre szegzett piszto-
lyok, a kéz fel tartás, az 

Bálint András ás P á t e r Antal 

Szász Péter könnyű 
rendezői és porondmes-
teri keze ekvilibrista-
ként rakosgatja fel egy-
másra és hajigálja, pör-
geti előttünk a parodisz-
tikus látás tarka össze-
tevőit. Ilyen humoros és 
látványos módon komoly 
dolgokat lehet figyelem-



akarják. A hősökből elő-
bukkan a megszeppent 
nebuló, valamint a vi-
lág dolgainak viszony-
lagossága. 

Szász Péter azonban 
semmit sem bíz a vélet-
lenre, külön inzerteken, 
sorrendben megszámoz-
va hívja fel a nézők fi-
gyelmét a véletlenre. 
Ugyanilyen túldimenzio-
nálás lép fel akkor is, 
amikor G. Dénes György 
különben jól hangzó 
versszövegeivel és Kör-
mendi Vilmos ugyan-
csak kellemes hangzású 
tánczenéjére a szereplők 
dalban is összefoglalják 
a helyzettel kapcsolatos 
észleleteiket. 

Várhegyi Teréz 

osztálygőg, a nagy szen-
timentális kérlelhetet-
lenség, a túlbuzgás, a 
jelszavakkal való ope-
ráció és spekuláció is. 
Mindez így együtt nem 
a forradalom kritikája 
vagy éppen deheroizá-
lása, hanem a forradal-
mi helyzetből eredő me-
chanikus vonások feletti 
gúny, a távolság szem-
léltetése, aimit áthidalva 
juthat el még a legszebb 
eszme is az emberig. 

A kiélezett ellentéte-
ket a professzor jámbor 
és humánus lénye fogja 
szintézisbe. A véletle-
nek úgy hozzák maguk-
kal, hogy a darabban 
találkozó és megütköző 
bolsevik, ellenforradal-
már és anarchista tisz-
tek egyaránt a profesz-
szor tanítványai voltak, 
és ahelyett, hogy tisz-
tességesen megtanulták 
volna a történelmet, 
mindenáron gyakorolni 

Táncbetétékben sem 
szűkölködünk. Bogár Ri-
chárd koreográfiájára 
egészen csinos kis show-
műsor kerekedik ki a 
szabálytalan komédiá-
ból. A revüsítés mai 
hangzásai és ritmusai 
kétségtelenül kelleme-
sen hatnak, de bizonyos 
fokig talajvesztetté te-
szik a sztorit és kisimít-
gatjá'k a darab szüksé-
ges érdességeit. 

Helyes a törekvés, 
hogy a könnyű műfajt 
értékes irodalmi tarta-
lommal és a legkiválóbb 
prózai színészek teljesít-
ményeivel dúsítsuk fel, 
de ha a magvasabb 
mondandót és a jó szí-
nészeket csomagoljuk a 
könnyed szórakozásvágy 

kommersz-öltözetébe, 
nem feltétlenül garan-
tálja ugyanazt az ered-
ményt. Akár kacsintva, 
akár kacsintós nélkül. 

SAS GYÖRGY 



Horváth József és Tordy Géza Horváth József és Kollár Béla 

HOSSZÚ ŐSZI NAP a címe Jiri Hubac cseh-
szlovák író művének, 
amelyből prágai vendég-

művész: Antonin Moskalyk rendezésében készül tévéjáték. Főszereplők: Horváth 
József, Mészáros Agi, Gyöngyössy Kati, Tordy Géza. Operatőr: Mezei István 

Jelenet a tévéjátékból (Varga Zoltán felvételei) 
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