


Márciusban kerül bemutatásra az ÉGI MADÁR című magyar film. Móricz Zsigmond 
novellájából Cseres Tibor Irta fi lmre, Fehér Imre rendezte. Operatőr Forgács Ottó, 
zenéjét Vincze Imre szerezte. Főszereplők: Szabó Ildikó, Szirtes Ádám, Kiss Ferenc, 
Somogyi Erzsi, Bánhldl László és Kiss Manyi. Képeinken: Szabó Ildikó és Szirtes Ádám 

Ariadna — Modesta szerepében — az "Akasztottak 
lázadása- című új mexicói f i lmben C Í M K É P Ü N K : 



FILMJEINK VÉDELMÉBEN 
— VITA HELYETT — 

Nem először vetődik fel filmjeinkkel kapcsolatban, a nemzeti jelleg kér-
dése. Olyan látszata van a dolognak, mintha a fel-felszippanó vita hiány-

érzetből faJcadna, nem éreznénk magyarnak filmjeinket. Meggyőződésem, hogy 
nem állunk ilyen rosszul a nemzeti jelleg tekintetében. Arról van inkább 
szó, hogy pl. az olasz filmekben — elsősorban a neorealista filmekben — 
jobban érzékeljük az olasz jelleget, mint a mieinkben a magyart, művészibb-
nek, hatásosabbaknak érezzük att, mint emezt. Az ilyenfajta összehasonlítás 
a nemzeti jelleg tekintetében azért, sem vezethet eredményre, mert mindig is 
érzékenyebbek leszünk az idegen jelleg, mint a magunké iránt. Másrészt az 
összehasonlítgatás sohasem jut ki az egyes jelenetek, képek részleteiből, 
ezekre akaratlanul is nagyobb súlyt helyez, mint a stílus és koncepció átfogó 
kérdésére. Így derül ki aztán, hogy Kalmár vagy Gertler »francia rendezők« 
(s csak Párizsban derülne ki, hogy mennyire magyarok!). Így válik a Gázo-
lás franciás, az Egy pikoló világos olaszos filmmé — a szemünkben. A külföldi 
kritikák egyöntetűen szólnak filmjeinkben jól-rosszul felhasznált művészi 
hatásokról, de csodálatosképpen még egyszer se tévesztették őket össze se dán, 
se svéd, még cseh, vagy lengyel filmekkel sem. Még ezeken a hatásokon, 
átvételeken is átsüt valami a nemzeti jellegből. Más kérdés aztán, hogy elé-
gedettek lehetünk-e ennek a jellegnek egyes vonásaival. 

Sokan ugyanis f eltételezik, hogy a nemzeti jellegnek minden vonásában "-ere-
detinek" és hízelgőnek kell lennie ránk nézve. Oscar Wilde és Bemard 

Shaw más véleményen voltak az angol nemzeti jelleget, Thomas Mann a né-
met jelleget illetően, s úgy vélem, hogy a mai francia realista filmrendezők 
se hagynak kétséget efelől. Miről van tehát szó? Hogy úgy tesszük fel a kér-
dést, magunk Számára se világosan, mintha a .nemzeti jellegi valahol az elő-
időkben eldöntött, véglegesen megfogalmazott, sorsszerűen ránk mért karak-
terisztika volna; s nem olyan, ami együtt él a nemzet mindennapjaival, vál-
tozik a nemzet történelmével, kibontakozik a nemzet fejlődésével. Ha a nem-
zeti jelleg statikus volna, ha csak bizonyos változások, csorbulások eshetnének 
rajta, s újjáteremtésre, fejlődésre képtelen lenne, egy tapodtat se jutottunk 
volna túl azon az obskurus kérdésen, hogy ki magyarabb, a franciás Besse-
nyei, vagy a "magyar iskolás" olasz Gvadányi, Zrínyi, vagy Gyöngyösi? A 
magyar kultúra, az irodalom vezetésével, egy évszázadnyi hosszúi harcot foly-
tatott a nemzeti jelleg kialakításáért, s végül, a klasszikus-népi akadémizmus 
idején, egy lovas legendáját adta — azt is egy már levitézlett történelmi 
osztály konzerválására. Azóta is, már századunkban, irodalom, zene, képző-
művészet, még az építészet is új és új harcot vitt egy modernebb, élőbb nem-
zeti jellegért, (félreértések elkerülésére: nem e művészetek nemzeti jellegéről 
van szó!) de — sok esetben világraszóló — egyéni alkotásoknál többre nem 
vitte. A nemzeti tudatban még ma is, szemérmesen elrejtve lengedezik az 
árvalányhaj. Minden rendező és operatőr tudja, hogy -könnnyebb egy kosztü-
mös darabot "magyarosan" rendezni, mint mondjuk, a Halászbástyát magya-
rosan fényképezni, miután azt »olaszosan« építették; könnyebb lesz egy ringó 
búzatáblának »magyaros« jelleget adni, ha szélén egy snájdig huszártiszt 
markolássza Marcsát, mintha, mondjuk, kért, kezes-lábasba bújt, maszatos 
traktorista kutyateremtézik. 

Egyre inkább az a meggyőződésem — oly jól kiismerve magam az olasz 
filmek nemzeti jellegében —, ha egyszer hirtelen Rómában teremnék — 

mint ahogy nem termek — igen nagy zavarba jutnék azt a bizonyos olaszos-
ságot illetően. Természetesen nem az évezredes kultúráról, nyelvről, nem tör-
ténelmi emlékekről van szó, amiket bizonyára meglelnék, hanem a mai élet-
nek arról a ritmusáról, közvetlenségéről, humoráról és hányavetiségéről, a 
jellegzetes, rejtett kis utcákról, amiket filmjeikből ismerek, de csak úgy talál-
nám meg őket, ha egy jószemű filmes odavezetne. Amivel csak azt akarom 



mondani, hogy olykor egy-egy erősebb karakterű rendező, művészeti iskola 
és a nyomán támadó divat is teremt ilyenféle »nemzeti jelleget«. És amint-
hogy sehogy se értemi, hogy\miért olaszos az, ha egy pesti fiú éá lány a duna-
part lépcsőin ül és én azt egy filmben elviről látom, nem féltem a filmek nem-
zeti jellegét rendezőink 'és operatőr jeink stílusától, még akkor'sem,1ha itt-ótt 
olyan nem jelentős kibicsaiklás észlelhető, mint a Tettes ismeretlen »olaszos« 
színészei, vagy az Éjfélkor »klasszikus légkört* előráncigáló múzeumi árkád-
jelenete. Egy ország kínálkozik nekik minden szépségével, tájaival, szép vá-
rosrészeivel, emberek kifejező mozdulataikkal, beszédjük sajátos lejtésével, 
a mi viszonyaink közt alakult sorsukkal, érzéseikkel; ha innen válogatják 
mindazt, amit művészileg megörökítendőnek tartanak, azt hiszem, fotózhatják 
azt alulról, vagy felülről, neorealista, vagy franciás »szögben«, (ahogy stílus-
és hangulategység, drámai menet Uivánja), modern jellegzetességeink gazdag 
tárát fogják összehordani, amiből mindenki választhat magának hajlama sze-
rint, hogy éppen azt tekintse nemzeti jellegünknek. Ha csak nem ragaszko-
dik valaki konokan ahhoz, hogy nemzeti jellegünk a vendégszeretet, a ma-
gyaros konyha és a bokorugró szoknya. 

M indebből pedig az következik, hogy túlméretezettnek tartok egy ilyen 
vitát a nemzeti jellegről filmjeinkkel kapcsolatban. Hiszen még olyan 

"öreg*, a nemzet történelmével 'összeforrt művészet, mint irodalom, 'festészet, 
zene számára is fogas ez a kérdés, ha egy korszakra, nemzedékre szűkítjük le. 
Van magyar jambus? Pedig valamikor a vén Vitkavics még ujjai bütykén 
számlálta ki, és Berzsenyi szórta rá átkait. Van magyar impresszionizmus? 
Szinyei-Merse és követői nélkül aligha lenne. Mire mutatnák a példák? Hogy 
a nemzeti jellegnek bizonyára van sajátos stílusa, sőt. lehetnek stílusai, de a 
stílus magában még nem nemzeti jelleg. Hasznosan folyhatna a vita például 
a filmjeinken jelentkező stílusokról, \azok belső kapcsolatairól a tartalommal, 
mai életünk témáival, a film műfajairól, a filmjeinkben látható emberi jelle-
mekről... a filmzenéről operatőrjeink és a,.modern festészet s fotóművészet 
viszonyáról ...és sok másról, ami filmművészetiünknek tényleges problémája. 
Csák legyünk szerények kitűzött, céljainkban, 

HEGEDŰS ZOLTÁN 



Filmszerep vagy 
színjátszás filmen? 

(Egyoldalú polemia) 

"Típust keresek, ilyen vagy olyan 
szerepre^ — ínandja a filmrendező 
a forgatókönyv születése és a for-
gatás kezdete között. Ilyenkor szinte 
kikívánkozik a kérdés: miért nem 
színészt is keres, nemcsak típust? 
Ez talán túlzásnak tűnik fel; mert 
valóban, a szerepekre típusok kelle-
nek, olyanok, akiket a rendező a 
könyv ínyomán elképzelt magának. 
S ez helyénvaló is. De, azt hiszem, 
filmjeinkben olykor háttérbe szorul 
a színész a típus helyett, holott jobb, 
ha a kettő azonosul. 

Az ellenvetés kézenfekvő: más a 
színház és más a film. Mások az esz-
közök színpadon és mások a felvevő-
gép előtt. De a lényeg mindkettőnél 
azonos: embert, jellemet megformál-
ni. S a színészi teljesítmény a szín-
padon mégis maradandóbb az emlé-
keinkben, minit a legutóbbi évek 
magyar filmjeinél. Még olyan sike-
rült filmek esetében is, mint a Kör-
hinta, inkább éreztük a rendező és 
az operatőr művészetét a színészé-
nél. így volna ez rendjén? A képi 
eszközök, a -beállítások a film sajá-
tosságai. De az emberformálás, a jel-
lemábrázolás is ilyen. Filmen való-
ban másként kell alakítani, de ala-
kítani kell. A filmművészet nagyot 
fejlődött a némafilm óta a kinemasz-
kópig — mondhatnák —, tehát a szí-
nészi játék is más -lett. Igaz. De a 
minap, amikor negyedszázad után 
újra megnéztem a Krisztina király-
nőt, azt láttam, hogy Greta Garbó 
semmit sem fejlődött s most is épp-
olyan tökéletes, mint egykor volt. 
Azokkal a "régi eszközökkel- most 
is csodálatos és felejthetetlen. Pedig 
jól rendezték ós szépen fényképez-
ték. Igen, de Garbó a csúcs, s ha 
nem ő játssza, ha nem így játssza, 
akkor ma elavultnak tűnnék fel — 
mondhatnák ezt is. Dé hát éppen ez 
az! Ö játssza, és úgy játssza, hogy 
maradandó. 

A rendezés, a fényképezés, a szín-
játszás harmóniája: ez Krisztina ki-

Makláry Zoltán: Bem apó 

rálynő. Ember, asszony, királynő. A 
híres nagyjelenetet, azt a bizonyos 
szőlőevést, nem lehet elfelejteni. 
Garbó arca, tartása, kezének finoman 
lomha mozdulatai a felébredt mély-
tüzű szerelem boldogságát jelzik. A 
szeméről már tanulmányokat írtak. 
Játszik ez a szem. Garbó művésze-
tének lényege a csodálatos szemjá-
ték. Él ezzel a rendező és az opera-
tőr is. S a filmben sok az emléke-
zetes nagyjelenet. Akár a férfiruhá-
ba öltözött királynő első találkozása 
a spanyol követtel; fiús, valósággal 
gamines ékkor Garbó, játéka, moz-
gása kedves, huncut, elégedett. Vagy 
az erkély-jelenet: a harag és a böl-
csesség ölelkezik ekkor tekintetében. 
S az egész: maradandó. Amint az 
Alclo Fabrizzi alakítása is, a "Béké-
ben élni- című filmben; gondoljunk 
arra a jelenetére, amikor a német 
katona betoppan az öreg paraszt há-
zába s az ott megbújó néger szőke-



Cserkaszov: "Rettegett Iván-

vény a pincébe rejtőzik. Fabrizzá ar-
cán lejátszódik a dráma; a rendező 
nagy, viharzó drámai jelenetet' kom-
ponál s minden arc, minden mozza-
nat ezt a drámai csúcspontot sűríti. 
S ki ne emlékeznék Cserkaszov sze-
repeinek szinte minden mozzanatá-
ra? Milyeni pontos lélekxajzot, való-
ságos analízist adott például a "Nagy 
Péter- cárevicsének szerepében! S 
milyen aprólékos műgonddal min-

Greta Garbó: Krisztina királynő 

tázta meg a "-Rettegett Iván« főszere-
pét! S ilyen alakítás a "Föltámadot 
a tenger«< Bem apójának szerepéber 
Makláry Zoltáné. Már az első jelene 
tébsn érezteti ennek az óriásnak a jel-
lemét; egy bicegő; nyugodt és mor-
mogó civilt -látunk a zűrzavaros kap-
kodásban, aki a nadrágját igazítja 
Makláry a •>civilsége« mögött máris 
fél villantja a legendás tábornokot, a 
csaták hősét s már ekkor jelzi Bem 
apó hallatlan nyugalmát, zsenialitá-
sát. S ha a magyar filmekből még 
több példát is sorolhatnók fel egy-
egy emlékezetes színészi mozzanat-
ról, mint Bulla Elma alakítása az 
»Egy pikoló világos-" epizódszerepé-
ben, Tolnay Klári, vagy Ruttkai Éva 
egy-egy művészien megoldott szere-
pe — az emlékezetes nagyjelenetek 
mégsem gyakoriak filmjeinkben. Höl 
van például olyan alkalom színészi 
alakításra, mint Emil Janningsé a 
régi "Kék angyal«-ban? S írnak-e 
egyáltalán szerepeket színészeinknek? 

Néha azt hiszem, hogy sok olyan 
színész, aki nem játszik végig egy-
egy filmben, a forgatás idején nem 
ismeri még a film tartalmát sem. S 
ilyenkor inkább a forgatási napok 
mennyiségét érzem, nem pedig azt, 
hogy minden szereplő a filmhez tar-
tozik s egyiket sem lehet kivenni a 
cselekményből. Az írónál kezdődik 
tehát ezúttal is_a színész problémája. 
A filmszerepek mai filmjeinkben 
gyakonta vázlatosak, szürkék, jel-
legtelenek. Mélyebben és pontosab-
ban jellemzett szerepeket kellene ír-
ni, nemcsak vázlatokat, szócsöveket 
és ötleteket, hanem — szerepeket. 

S ráadásul azzal, hogy színészeink-
nek nincs elég alkalmuk alakításra, 
olykor még csak típusokká sem vál-
nak. Természetesen, vannak csak 
színpadi színészek és csak filmszí-
nészek. Utóbbi típus nálunk most 
kezd kialakulni. Vitatható azonban, 
okos-e az ilyen határozott cezúra. 
Szerintem nem. S nálunk évi tizenöt-
húsz film mellett kiváltképpen ne-
héz. De vitatkozni mindenesetre he-
lyes volna ezen is. Bizonyos, hogy 
rendezőik, operatőrök, színészek és 
írók sok érdekeset mondhatnának el 
tapasztalataikról: miért szürkült el 
a színészi játék a magyar filmeken. 
Ha egyetértenek abbam, hogy való-
ban elszürkült. 

DEMETER IMRE 



Mona Lisa fintora 

Giuiliefcta Masinának hívják azt a 
lélékzetelállítóain érdekes színésznőt, 
akit a filmszakma "Az országút" és 
a »Cabiria éjszakái« után női Chap-
lin néven emleget. Több kritikus azt 
állítja, hogy Félliini e két filmjének 
stfliusérdekességei: felesége, Masina 
zseniális egyéniségéből származnak. 
Masina valóban rendkívüli szí-
nésznő. Azoknak, akik még nem lát-
ták, megpróbálom őt ide rajzolni. 
Kicsi, szalmaszőke, kócos, sötét 
gombszeme van, orra mulatságos, 
szája szomorúan mosolygó. Ez a mo-
soly a legfontosabb raj ta; a léleknek 
ez a gyakori vibrálása, amely bána-
tot, félelmet, csodálkozást, remény-
kedést, lemondást nemtörődömséget, 
hencegést, bosszankodást, elragadta-
tást egyformán ki tud fejezni. Ma-
sina mosolya akár egy férfinak szól, 
akár a derült, kék égnek, mindenkor 
gyermekien ártatlan. "Az országút" 
félvad mutatványos lányában, a »Oa-
binia éjszakái"' utcanőjében egyaránt 
valami szűzies bizalmait jelez. Mo-
dern, útszéli Mana Lisa, akinek ar-
cán a Giooonda-mosoly helyén egy 
kis fintor játszadozik. Ezt az arcot 
még soha; senki nem teremtette meg 
az irodálomban, a festészetben ta-
lán Toulouse-Lautrec. Giulietta arca 
valóban új műfajt jelent, groteszk 
bája köré félig-meddig valószínűtle-
nül romlott világ való, olyan, ami-
lyet FeHini művészete ténylegesen 
köréje is teremtett. 

• 
Ha valaha filmesztétikát találnék 

írni, akkor egy fejezet föltétlenül az 
emberi arcról szólna. Az arc szere-
péről a filmművészetben. 

A filmszínész arcának ugyanis 
nemcsak lelki állapotokat kell tük-
röznie. Vegyünk egy példát. A Nem-
zeti Színház erkélyén ülök) és a 
"Peer Gymt« legszebb jelenetét, Ase 
anyó halálát, a nagy képzelt szánkó-
zást látom. Ladányi a láda tetején 
ül egy sámlin, ha j t j a a szék-lova-
kat, Gobbi pedig az ágy-szánkóban 
repül az égi hómezők felé. Ez a kép 
akkora, hogy négy ujjammal rámát 
tudok neki csinálni és belefér. La-
dányit — aki ezt a jelenetet csodá-

latosan szépen játssza — akkorának 
látom, mint egy könyvjelző, még 
csak nem is sejtem, mi megy végbe 
az arcán. Filmen, e jeülenet közben 
egyszer egészen, biztosan akkora pre-
mier planban látnám, hogy Ladányi 
feje háromszor akkora lenne, mint 
én vagyok tetőtől talpig. Arcáról 
számtalan olyan érzelmi történést 
tudnék leolvasni, amit a színpad 
csak szavakkal tud kifejezni. A 
költő is és a színész is! A filmen 
ilyenkor az ember arca beszél. Apró 
kis vonások, parányi szemöldökrán-
dítások képesek arra, hogy gondola-
tokat tolmácsoljanak. Ha képesek! 
A filmszínész arcának mindenek 
előtt beszédesnek kell lennie. A 
néma arc olyan a filmen, mint szín-
padon a fahangú színész. 

* 

Az emberi arcnak a filmen stílusa 
van. Gréta Garbó arca olyan, mintha 
Tolsztoj írta volna meg, Wallace 
Beery-t Steinbeck, Makiáry Zoltánt 
Mikszáth. Az ilyen arcok önmaguk-
ban -is rendkívül érdekesek, mert 
gazdagságuk, stiláris árnyaltságuk 
miatt cselekmény kifejezésére is al-
kalmasak. 

Forgatókönyv írása közben gyak-
ran fogtam a szándékoltnál rö-
videbbre bizonyos dialógusokat, 
mert arra gondoltam, hogy azt, ami 
szövegben túlságosan bonyolult 
lenne, a szereplő színészek arca ért-
hetőbben tudja kifejezni. 

Olyan színészi arcok, melyeknek 
ténylegesen van stílusuk, más szó-
val eredetiek és kifej ezóek, hang 
nélkül is végig tudnak folytatni hcsz-
szabb dialógusokat is. Persze, a 
filmszínész arca nem azért van a 
hangosfilm korában, hogy azzal pó-
tolja a beszédet. A gépi hang korcs 
tünetéin viszont tud enyhíteni. Zö-
rejek, sustorgások, visszhangos kon-
gások tűnnek él és válik a gépi be-
széd emberivé az arc szuggesztivi-
tása segítségével. 

* 

Visszatérek hozzá, Giulietta Ma-
sina nyugtalanító, mai Mana Llsa-
arcához, a groteszk Giocanda-mo-
solyhoz. 



geti a magány méreg-cseppjeit. — 
Így lá t juk Calbiriát, szótlanul, a szája 
szélét rágva, 'bohócos gombsaemét az 
elmúlásra szegezve. Szénahaját -bor-
zolja az alkonyi szél, a harmaraiika-
futamok, mint karmok marnak a 
szívébe. Megy a kis partravetett 
élet, a kegyetlen rablóvilág áldozata, 
aki többé már a bizalmát sem ad-
ha t ja senkinek, és akkor egyszerre 
csak megrándul a szája széle, várat-
lanul kipat tan r a j t a egy rügyecske-
mosoly, kicsit csibészes, annyira, 
mint egy elharapott utcalány-szitok. 
A bohóc-bánatos arcon könnycsepp 
-keres magának menedéket, mire a 
kis vagány-mosoly erőre kap, a sö-
tét gombszemeken megcsi llan az a 
fény, ami Leonardo Mana Lisája 
előtt és után mindig a nő szemén 
volt legvilágítóbb: az élet fénye. 
Cabiria mosolya nem édesedik meg, 
váihrándífó mosoly marad, de mégis 
olyan, hogy az ember szívében 
ádlámi hódolat támad fel az ameri-
kaizálódó Olaszország kis, félcsúnya 
szerelmi rabszolgája iránt. 

• 
Ez a mosoly egyediül Giiulietta Ma-

sináé. A film történetében először 
fordul elő, műfaj teremtő mosoly. 
Masinia arcának olyan költészete 
van, hogy forgatókönyv kell hozzá, 
rendező és operatőr, művészek, akik 
értik, hogy milyen szédítő igazságot 
fejez ki G-iuiietta mosolya! Egy kö-
nyörtelen kéz utcára lökte Mona 
Lisát, rimgyóvá te t te az asszonyisá-
got, megalázta a magasztosai, se-
lyemfiúík és pénztelen, kispolgár-
rablók közé vetette a szépséget, csak 
egyet n e m tudott megtenni' ez a 
pénzmocskú kéz: nem tud ta letö-
rölni a Giocanda-mosoiyt. Masina ar-
cán eltorzulva, de tisztán őrzi egy 
kis fintor az élet reményét és a nő 
költészetét. 

* 

Mindezt azért maradottam el Mona 
Lisa fintorának ürügyén, hogy ki-
mondjam: az eredeti színészi tehet-
ség műveket tud teremteni. S nem-
csak az a baj , amiről- rendezőink 
annyit panaszkodnak, hogy színé-
szeink színpadiasan játszanak a fi l-
men, hanem az is, hogy nem rende-
zik őket eléggé a f i lm költészetének 
egyre táguló lehetőségei szerint. 

GYÁRFÁS M1KLJS 

Masina — a -Cabiria éjszakái—ban 

A »Gabiriia éjszakái* utolsó kép-
sorában az országúton lá t juk öt, 
amint egyedül megy a váró® felé és 
körülötte harmonikázó, v idám fiata-
lok térnek haza a hétvégi kirándu-
lásról. Cabiria élete teljesen össze-
omlott. A fiatalemberről, akiről azt 
hitte, hogy feleségül veszi és kimenti 
őt az utcalányok kegyetlen sorsából, 
kiderül, hogy csak pénzecskéjéért 
alakoskodbtt s tulajdonképpen meg 
akarta őt ölni. Cabiria pénzétől, jö-
vőjétől, ábrándjaitól s a boldogság 
egyetlen alkalmától megfosztva, úgy 
megy az országúton, mint aki m á r a 
haléi mérföldkövei között halad. A 
világ körülöt te — ha olcsón is — 
boldog az erdő övezte országúton bi-
ciklik, kisautók és mindenütt fiata-
lok, csak ő, a kis utcai rongy ízlel-

A női Chaplin — »Az országút—ban 



C I M B O R Á K 
N Á D I S Z É L B E N 

Homoki Nagy István 
legújabb filmje, a Cim-
borák — ú j műfaj . 
Több, mint természet-
film, de mégsem egészen 
mesefilm. Állatregény, 
amelynek hősei kutyák: 
Fickó, az aranyszínű 
hímvizsla és Pletyka, a 
fekete nősténytacskó. A 
kutyák a forgatókönyv 
előírásainak megfelelő-
en »-játsszák« végig a 
filmet. Azt mondottuk: 
nem egészen mesefilm. 
Azért nem az, mert nin-
csenek benne a tudomá-
nyos és biológiai való-
szerűség határát túllépő 
meseszerű elemek. A 
kutyákkal a Cimborák-
ban csupa olyasmi tör-
ténik, ami az életben is 
megtörténhetnék. Ez a 
tény teszi a filmet szin-
te egyedülállóvá az ál-
latfilmek között. 

A tízezer holdas kis-
balatoni ember nem 
lakta nádrengeteg fölött 
szálló postarepülőgép 
motorja kigyullad, s érté-
keit ejtőernyőn eresztik 
a földre. így, egy-egy 
kis faládikában ér par-
tot, illetve vizet, Fickó 
és Pletyka. Mi lesz a láp 
és mocsár ezer veszedel-
me között, fedél és éle-
lem nélkül, az eddig em-
berek között élt kutyák-
kal? Hogyan tudnak al-
kalmazkodni a nádas 
új világához? Erről be-
szél a film. 

Homoki, a természet-
búvár és az operatőr a 
nádas, számunkra ezer 
titkot rejtő hangulatát, 
színeit, illatát t á r j a fel 
— művészi & tudomá-
nyos bravúrral. Dolmá-
nyos varjak, kanalas gé-
mek, fekete Íbiszek, 

függő cinkék rebbennek 
riadtlan a különös jöve-
vények: Fickó és Plety-
ka, a láp és mocsár vi-
lágában ijesztően ható 
csaholására. Félvad bi-
valycsorda legelészik 
békésen, s hempereg a 
mocsá rban . . . A híná-
rok és moszat között 
biztos kézzel evező pá-
kász, mintha az idők 
végtelenjéből tűnt volna 
elő, hogy örökké a Kis-
balaton sejtelmes, csap-
dákat és csodákat rejtő 
vizein lesse madarával 
és kosarával a halakat. 
A halrabló kárókatonák, 
a kiskacsát elnyelő ha-
talmas harcsa, a fiókái 
csőrébe vizet freccsentő 
apamadár, s a filmnek 
még sok meghökkentő, 
a természetbal ellesett 
jelenete akkor is érde-
kesek, szépek, költőiek 
lennének, ha nem 
Pletyka és Fickó sorsá-
nak alakulását moti-
válnák. 

De minthogy éppen 
Pletyka és Fickó élete 
tart ja izgalomban a né-
zőt, olykor szinte siet-
tetni szeretnők az ope-
ratőr Homokit, ha 
hosszasabban időz egy-
egy, dramaturgiailag 
nem a cselekményt szol-
gáló, bár önmagában 
megragadó, festőien szép 
jelenetnél. A Gyöngyvi-
rágtól lombhullásig koc-
káin nyugodtabban és 
szívesebben merengett 
el a néző, mert abban 
a filmben nem volt cse-
lekmény, filmhős, aki-
nek a sorsa izgatta vol-
n a A Cimborákban 
azonban Homoki, a film-
író — habár még kicsit 
bátortalan, s a tudomá-

nyos valószerűség hatá-
rait nem eléggé kihasz-
náló — erős, győzedel-
meskedő vetélytársa Ho-
mokinak, a természet-
búvárnak, Az első, meg-
hökkentően izgalmas pil-
lanatoktól kezdve, ami-
kor Fickó a víz alá 
bukkanva a szájában 
hozza felszínre a Plety-
kát tartalmazó faládi-
kót, olyan feszült, nem 
lankadó érdeklődéssel 
kísérjük a két kutya sor-
sának alakulását, mint-
ha emberek lennének. 
Homoki, aki most elő-
ször mutatkozott be 
mint filmíró, kiváltkép-
pen akkor ragad meg 
bennünket, amikor a ná-
das sejtelmes világának 
sajátos szépségeit bemu-
tató képeit szervesen a 
cselekménybe illeszti. 
Ilyen például a tomboló, 
vörösen izzó nádi tűz, 
amely a kutyákat mene-
ikülésre készteti, hogy 
a végén a már égő ge-
rendáról, emeletnyi ma-
gasságból szinte műug-
rással vessék magukat a 
Balaton életmentő hul-
lámaiba. 

Homoki ú j filmje, 
Vincze Ottó nagyszerűen 
alkalmazkodó, a nádas 
hangjait utánzó zenéjé-
vel más, több, újabb az 
előzőeknél. Négy évig 
tartott, amíg elkészült 
Megérte a fáradságot. 
Nemcsak hazai, hanem 
minden bizonnyal nem-
zetközi viszonylatban is 
maradandó, a magyar 
filmművészet hírét, ne-
vét öregbítő alkotás. 

P. Zs. 



A ZALKA-F ILMRŐL 
Rég foglalkoztat Zalka Máté életé-

nek, küzdelmeinek filmrevitele. 
Nemegyszer és sokféleképpen pró-
báltam már megközelíteni feladato-
mat, fibnnovellában, képsorban egy-
aránt, de még most sem érzem, hogy 
a végső megoldásig jutottam volna. 
Miért? Milyen történelmi, politikai 
és művészi kérdések állnak előttünk 
— erről szeretnék egyet-mást meg-
írni. 

A Zalka Máté életéről szóló törté-
nelmi film nem lehet szokványos 
életrajzfilm. Még rapszodikusan sem 
követhető ilyen tettekben gazdag 
élet a filmszerűség és a történelmi 
hűség megsértése nélkül. Hogy is 
járhatnánk be akkora utat, amely a 
matolcsi kis háztól, a szülőfalu sza-
mosi fahídjától a Huesca alatt meg-
vívott utolsó ütközetig vezet. Az a 
film, amely ezt megkísérelné, csak 
dokumentfilm tehetne, mozaikokra 
tördelt képek sorozata. Pedig a né-
zők ez effaj ta történelmi filmmel rég 
beteltek. Egységes, összefogott, emel-
kedő cselekményt, s történelemből 
vett, erővel, meggyőzően kirajzoló-
dó alakokat kívánnak, akiknek út-
ját, harcait érzéssel', szívvel követhe-
t ik Arra a következtetésre jutottam 
tehát, s a művészeti és politikai ér-
dek egyaránt azt kívánja, hogy Zal-
ka életét a doberdcá harcoktól Pere-
kopig, tehát 1916-tól 1921-ig ábrázol-
juk. A Nagy Októberi Forradalom 
negyvenedik évfordulóján annak a 
százezer magyar hadifogolynak ál-
lítsunk emléket, akik Lenin zászlaja 
alá álltak, alkik a Vörös Gárda, 
majd a Vörös Hadsereg egységeiben 
küzdöttek az ú j világért, a jobb ha-
záért. 

A film műfaja és mértéke most is 
dönt és elhatárol. Mi olyan film-

re gondolunk — Szemes Mihállyal, 
a film magyar rendezőjével —, amely 
nem a "történelmi tények kronolo-
gikus hűségére, hanem tipikus hősök 
és körülmények, személyes jellegű 
cselekmény ábrázolására törekszik. 
Ezen a téren talán a »Csapajev--hez 
állnánk legközelebb, bár a film jel-
lege a magyar hősök tömege miatt 
mégiscsak más. Zalka Máté huszáros, 
ötletes s mégiscsak értelmiségi típu-

sából sok humor, sok találékonyság 
árad s így a főhős jelleme is cselek-
ményt, emelkedő, izgalmas történetet 
követel. 

De ennek a cselekményes törté-
netnek minden izgalmasság ellenére 
sem szabad kalandszerűvé válnia. 
Hiszen a tárgya, célja mélyen esz-
mei s minden történésbeli fordula-
tossága is csak ezt szolgálhatja, csak 
ezt fejezheti ki. Mert minden várat-
lan rajtaütésalél izgalmasabb monda-
nivaló az, hogy miként lesz a dober-
dói állások, a Monté Klara hőséből, 
a nacionalista tisztből, hadifogoiy-
vörösgárdista, szívvel-lélekkel inter-

ELSŐ FECSKÉK 
Néhány szó a filmirodalomról — ami nincs 

Amikor a ^Filmvilág* megalakult, 
azt a feladatot kaptam, hogy ál-

lítsak össze egy kézikönyvtárat a 
szerkesztőség számára. Sorra vettem 
hát a magyar filmkönyveket: Balázs 
Béla Filmkultúra, Pudovkin A film 
technikája, a 40-es években megje-
lent Filmlexikon, Pudovkin A ma-
gyar filmről, é s . . . és bárhogy eről-
ködtem, több magyar nyelvű munka 
nem jutott eszembe. Micsoda műve-
letlenség — korholtam magam. Évek 
óta foglalkozom filmmel és mem tu-
dok öt magyar nyelvű filmkönyvet 
felsorolni. Hogy valamiképpen elke-
rüljem a blamázst, elmentem a Sza-
bó Ervin Könyvtárba . . . Aztán a 
Széchenyi Könyvtár kaitialógusával 
konzul tá l tam. . . De legfeljebb arról 
győződhettem meg, hogy nemcsak az 
én műveltségem hiányos, hanem a 
magyar filmirodalom is. 

Talán a folyóiratok módosítanak 
ezen a képen — reménykedtem. Em-
lékezetemben régi értekezletek me-
rültek fel, amelyen a szakma képvi-
selői erőteljesen — és joggal — kö-
veteltek fórumot a szakma problé-
mái számára. Utánanéztem hát a 
megvalósult fórum, a Színház- és 
Filmművészet évfolyamainak. Az-
után az irodalmi folyóiratoknak. . . 
De a riasztó kép alig módosult. A 



nacionalista, Frunze ezredparancsaio-
ka, a perekopd hős. Ennél izgalma-
sabb és időszerűbb tángyat 1956 ok-
tóbere után keresve sem találhatunk. 
Valljuk be, még nem győztük le tö-
megeinkben a nacionalista és sovi-
niszta utóhatást, s hogy most van itt 
az ideje az igazi patriotizmus és 
nemzetköziség hőseinek. Aligha ta-
lálhatnánk újkori történelmünkben 
olyan hősre, aki méltóbban egyesí-
tené magában a hazafit és az inter-
nacionalistát, mint Zalka Máté. 

Az ilyen film nem tűri a menet-
rendszerű pontosságot, csaták, 

események a filmen nem történelmi 
dátumok szerint játszódnak le, de 
történelmi alakokról, és tényekről 
lévén szó, nem tűri a film a legen-

filmmel nálunk jobbára írók foglal-
koztak, s elsősorban irodalmi szem-
pontból. Itt-ott elvétve egy-egy cikk 
— többnyire ugyanazok (Fábry, 
Makk, Illés György stb.) tollából bi-
zony nem változtatott az összképen: 
azon, hogy a magyar film mesterei 
— tisztelet a kivételnek — megle-
hetősen prakticista módon kezelik 
művészetüket. Az az elméleti érdek-
lődés, pezsgő vitakedv, ismeretter-
jesztő és ízlésnevelő buzgalom, amely 
a szovjet, olasz, francia filmgyártást 
kíséri könyvekben és folyóiratokban 
egyaránt — nálunk jóformán telje-
sen hiányzott. 

Jelek mutatják, hogy az utóbbi 
időben valamicske javulás kezdődött 
e tekintetben. Múlt számunkban ad-
itunk hírt a készülő új filmlexikon-
ról. Ebben a számban Balázs Béla 
filmesztétikai munkásságának új 
publikálásáról. S itt kell szólnunk 
arról a sokJat ígérő könyvsorozatról, 
amely a Filmszakszervezet kiadásá-
ban "A film/barátok kiskönyvtára-
címen indult meg Bajomi Lázár 
Endre "Csillagok a francia film 
egén- című könyvecskéjével. 

Mindez azonban csak a kezdet 
kezdete lehet A magyar film fejlő-
dése egyre sürgetőbben követeli meg, 
hogy útját a tudatosító, a problémá-
kat tisztázó filmelmélet fénye viló- j 
gítsa be. fis a legnépszerűbb művé-
szet egyre gyarapodó tábora is el-
várja, hogy érdeklődését megfelelő 
színvonalú ismeretterjesztő irodalom 
elégítse ki. Gy. E-

dákat sem. Zalka és az internaciona-
lista ezredek esetében ezekre nincs 
is szükség, mert a tényleges haditet-
tek minden legendát, képzeletszülte 
cselekményt messze túlszárnyalnak. 
Gondoljunk csak az asztrahányi hős-
re, aki egyedül forgatta meg városá-
ban a történelem menetét, kezébe 
vette az ellenforradalom leveretését 
és győzelmesen véghezvitte azt. Em-
lékezzünk Perékopra, ahol. Frunze 
parancsára a tengeri apály idején 
kerülték meg a Vörös Hadsereg egy-
ségei a francia—angol hadmérnökök 
által megerősített krími hadálláso-
kat és Zalka Máté magvar ezredének 
huszár-rohamával 'hátulról vették be 
a perekop—csongári betonerődöket, 
Vrangel utolsó menedékét. 

Eddig írt történelmi filmjeimben, 
a múlt történelmi ábrázolásá-

ban a történelmi hűség és a művészi 
szabadság konfliktusát fel tudtam, 
vagy legalábbis fel akartam oldani 
az általános tipizálásban, a Zalka-
filmnél nem élhetek ezzeL Milliók 
élnek, akik még jól emlékeznek az 
első világháború korára, ezért a vi-
szonyok, életkörülmények nagyon is 
kidolgozott, hű részleteit követetik. 
És itt kerültem a nehéz feladat elé, 
hogy lehet a világháború, a hadifog-
ság, a polgárháború realisztikusan 
részletes ábrázolását összeegyeztetni 
ennek az öt évnek páratlanul inten-
zív eseményeivel, úgy, hogy minden 
mozzanat egyszerre többfelé világít-
son, fokozza a cselekményt, ábrázol-
ja a kort és formálja ki a jellemeket 
is. 

Az irodalmi forgatókönyv jelenle-
gi felépítése három pilléren 

nyugszik — Doberdo — hadifogság 
— és a polgárháború kora, Mindezt 
2800 méteren majdnem lehetetlen el-
mondani, hiszen nem egy kép kell 
a képzelet pihentetésére és arra is, 
hogy az élet jelentéktelen, hétköz-
napi képeivel enyhítsünk a film cél-
zatosságán, biztosítsuk az életszerű-
ségek A nagy cél, a világnézeti mon-
danivaló nem menti fel attól az írót, 
a rendezőt éá a színészt, hogy művé-
szi és meggyőző módon fejezze ki 
mondanivalóját Ellenkezőleg, aki 
valóban eszmei célt lát maga előtt, 
annak kell legkeményebben küzde-
nie a művészi megoldásért. 

BARABÁS TIBOR 



A TÜRELMETLEN EMBER 

Ami korunk emberének gondolko-
dását és érzelmi életét a művé-

szeti ágaik közül leginkább a film be-
folyásolja. Ugyanakkor nincs a mű-
vészi alkotásinak még egy területe, 
amelyet élvezői kevesebb hozzáértés-
sel, szakmai jártassággal és elméleti 
felkészültséggel próbálnának megkö-
zelíteni. Ez az ellentmondás indította 
a film, mint önálló, ú j művészet je-
lentőségét harmincöt évvel ezelőtt, 
már a némafilm virágzása idején 
felismerő Balázs Bélát, hogy átfogó 
filmesztétikái tanulmányokat írjon. 
Arra vállalkozott, hogy szinte szüle-
tésével egy időben megveti a tech-
nikai fejlődéssel lépést tartó, évti-
zedről évtizedre megújuló filmművé-
szet elméleti alapjait. 

Balázs nem lezárt művészi korsza-
kok tanulságait, módszereit, eredmé-
nyeit és gyengéit elemzi, hogy álta-
lános törvényszerűségeket ismerjen 
fel. Esztétikája nem a patinás remek-
műveknek, hanem annak köszönheti 
létét, hogy akadt valaki, aki az alko-
tó türelmetlenség lázában égve föli-
be akart kerekedni az időnek, hogy 
mielőbb nagy alkotások szülessenek. 

i Balázs Béla, a türelmetlen ember, 
kényszerű emigrációban — Bécs-

iben és Berlinben — került a film ú j 
és rohamléptekkel fejlődő művésze-
tének vonzásába. Kritikákkal kezd-
te, később maga is írt forgatókönyvet 
és szaktanácsadóként is szerepelt. S 
minél közelebb került a stúdiók vi-
lágához, a pergő filmszalag művé-
szeihez és közönségének lélektaná-
hoz, egyre inkább érezte a sajátos 
kifejezési formákat érlelő és tudato-
sító esztétikai alapvetés hiányát. El 
is határozta: papírra veti észrevéte-

leit és gondolatait Nem valami el-
vont sekpuláció, homályos teória 
született ebből az elhatározásból A 
könyv, amely a feljegyzéseket, rend-
szerbe foglalja, valóban "a szemtanú 
és résztvevő teoretikus naplójának 
nevezhető^. Balázs Béla 1929-ben ki-
adott filmesztétikái tanulmányát, »A 
film szellemiét jellemzi így, de meg-
állapítása első könyvére, »A látható 
ember-^re (1924) is érvényes. 

E tanulmányok — hézagpótló ma-
gyar nyelvű kiadásuk a Bibliotheca 
dicséretes vállalkozása — nem vesz-
tettek időszerűségükből. Egyes feje-
zetek, mint például »A látható em-
ber" csak a némafilm gyakorlatára 
érvényes elemzései, történelmi táv-
latba léptek. Más részletek ellent-
mondásra, vitára indítanak. Kétség-
telen azonban, hogy Balázs Béla mű-
ve nélkülözhetetlen iránytű a film 
világában — szüntelenül ú j utakat 
kereső gyakorlatában és a már meg-
járt út tapasztalatait hasznosítani kí-
vánó elméletében — tájékozódni kí-
vánó művészek és nézők kezében. 
Nincs is talán a filmgyártásban olyan 
technikai, dramaturgiai és hatáslé-
lektami probléma, amely a tanulmá-
nyokban — nem az általános érvé-
nyű, minden időkre szóló megoldás 
hangsúlyával, de a jelzés és megkö-
zelítés igényével — fel ne merülne. 

! 
Rövid ismertetés aligha érzékeltet-

heti Balázs könyvéinek tartalmi 
gazdagságát. Ehelyett inkább any-
nyit, hogy az olvasó, aki figyelmesen 
taniulmányozzla a sokévi alkotói gya-
korlat tapasztalatait összegező feje-
zeteket, s a jelenségeket értelmező, 
összefüggéseiket és ellentmondásai-
kat feltáró gondolati reflexiókat — 
új, az eddiginél sokkal tudatosabb és 
igényesebb szemlélettel közelít majd 
az egyes filmekhez, s ezen túl: a 
filmművészet mai általános kérdései-
hez. 

"A látható emlber" és »A film szel-
leme" a háború előtt Magyarorszá-
gon nem jelenhettek meg. De vajon 
miért kellett a felszabadulás után 
tizenhárom évig várni Balázs világ-
szerte ismert és nagyra becsült tanul-



mányainak kiadásával? Igaz ugyan, 
de válaszként mégsem kielégítő és 
megnyugtató, hogy a "Filmkultúra«, 
Balázs 1948-ban megjelent kötete sok 
mindent mlagában foglal a megelőző 
két könyv gondolataiból és megoldá-
saiból. A "-Filmkultúra-" című kötet 
azonban nemcsak érettebb formában 
ismétli Balázs korábbi elgondolásait 
és nézeteit, hanem éppen a legfonto-
sabb kérdésben — mint majd látni 
fogjuk: a forgatókönyv jelentőségét 
illetően — új, a régivel ellentétes ál-
láspontra helyezkedik. A három kö-
tet csak együtt reprezentálja a szer-
ző nyugtalan, dogmák babérain so-
ha meg nem pihenő, szüntelenül 
jobb, termékenyebb megoldásokat 
kereső szellemét. 

Balázs Bélát sok támadás és mel-
lőzés érte a múltban olyanok ré-

széről, akik szem elől tévesztették, 
hogy ú j utak, megoldások keresése 
vagy a vakvágányra futott "fejlődés" 
szembesítése a méltatlanul mellőzött 
nagy hagyományokkal — még ha 
nem is mentes -tévedések túlzásaitól 
— jobban segíti a szocialista művé-
szet fejlődését, miint dogmává mere-
vedett, ú j perspektívákat alig ígérő 
tételek ismétlése és unalmas variá-
lása. A film rajongó szerelmese né-
hol elragadtatja magát. Tévedései 
azonban nyilvánvalóak, ezért ve-
szélytelenek. 

Balázs Bélát sokan amiatt bírál-
ták. hogy a filmszerűség követelmé-
nyét elméleti munkáinak középpont-
jába állította Filmszerűségen ő azt 
értette, hogy a film, mint önálló mű-
vészet, sehol másutt fel nem lelhető 
kifejezési eszközökkel ér el hatást. 
A kifejezési eszközök, a formanyelv 
sajátossága az oka a filmben kife-
jezésre jutó érzelmi és gondolati tar-
talom eredetiségének. Példákkal bi-
zonyítja. hogy a film az ábrázolás 
extenzitásának és intenzitásának 
olyan fokozására is képes, amely túl-
megy az irodaiam és a színház le-
hetőségein. Ez nem azt jelenti, hogy 
Balázs rangsort állít fel, s abban a 
filmet a hagyományos művészeti 
ágak elé helyezi. Az sem helytálló 
kifogás, hogy a "filmszerűség ürü-
gyén" függetleníteni kívánja a film-
művészetet az objektív valóságtól. 
Balázs a filmszerű ábrázolást az ob-

jektív valóság adekvát, tehát az ú j 
művészeti ág kifejezési és hatás'lehe-
tőségeivel összhangzó, ezeket kiakná-
zó eszközének tekintette. Hibái vol-
tak, antimarxista téveszméi nincse-
nek. 

Mint már említettük, nemegyszer 
korrigálta saját magát. 1924-ben a 
forgatókönyvet még a filmgyártás 
jelentéktelen segédeszközének tekin-
tette. 1948-ban viszont már így ír er-
ről a ma is vitatott, fontos kérdés-
ről; "A forgatókönyv immár önálló 
irodalmi műfajjá lett, amely úgy szü-
letett a filmből, mint a dráma a szín-
játékból . . . Eddig a forgatókönyv 
története a film történetének egyik 
belső fejezete volt. De talán nem-
sokára a forgatókönyv fogja megha-
tározni' a film történetét. Ez a fejlő-
dés útja." 

Nem értek egyet az egyébkéntmag-
vas bevezető — Péreli Gabriella 

és Kertész Pál — megjegyzéseivel, 
amelyek az érett, sokat tapasztalt 
szerzővel szemben a fiatal, útkereső 
kísérletekkel elfoglalt Balázs Béla 
igazát védelmezik. A témaválasztás 
és az ábrázolás filmszerűsége, "a lel-
kiélet legrejtettebb titkainak" vizuá-
lis megjelenítése nem zárja ki, sőt 
feltételezi a művészek elgondolásait, 
filmszerű megoldásait realizáló gyár-
tási folyamat alapjául szolgáló for-
gatókönyvet. Forgatókönyv nélkül 
niincs eszmeileg és művészileg igé-
nyes film. Más kérdés, hogy a for-
gatókönyv nem ismételheti az epikai 
és a drámai ábrázolás hagyományos 
eszközeit. 

Magyarországon a filmelmélet ak-
tív és passzív éi'telemben, tehát az 
alkalmazás és az elsajátítás szintjén 
egyaráinit kezdeti fokon áll. Ná-
lunk nincs még Filmbewusst, azaz 
filmtudatos — magyarul a szó is is-
meretlen — közvélemény. Kialakítá-
sa a nemrég alakult Filmtudomanyi 
Intézet és a filmklubok legfontosabb 
feladata. Munkájukhoz nagy segít-
séget kapnak Balázs Bélától, akit 
munkásságában éppen ez a cél ve-
zetett és lelkesített. 

DERSI TAMÁS 



A KÖLTŐ és a pátosz 
A lapokban megjelent 

kritikák szinte egyönte-
tűen szépnek ítélték A 
költő című színes fiümet. 
A szép jelző kritikai szó-
használatban rendszerint 
egy tie-vél párosul. A de 
mögött áll a kritikus 
hiányérzete, a tulajdon-
képpeni ok, amiért nem 
ítélte a filmet egyúttal 
jónak is. Ebben az esett-
ben ez így hangzik: szép, 
de sok benne, a pátosz... 
szép jelenetek, nagyszerű 
képsorok, izgalmas epi-
zódok; váltakoznak ben-
ne, d e . . . De a főalakok 
elnagyoltak, szavaik, 
mozdulataik pátosza mö-
gött nem érződik az em-
ber, homályban matrad 
az érzelem. Szóval a pá-
tosz! A pátosz, amely az 
életben az érzelmek fe-
szültségét, a képzelet 
lendületét jelenti, de a 
művészetben egy árnya-
lattal több belőle elta-
kar ja az embert a néző 
elől. A költőben 'honnan 
ered ez a pátosz-fölösleg, 
amiről a kritika beszél? 
Vajon Eisenstein film-
jeiben, a régi Lenin-fil-
mekben, a Vyborgj vá-
rosrészben, a Maxim-fil-
mekben, de még a Nagy 
hazafiban is nem volt-e 
több, erősebb sodrású 
pátosz, mint V. KaMjev 
és Borisz Barnet filmjé-
ben? Helyes-e, ha a 'kri-
tika', mint nem először 
teszi, minden magyarázat 
nélkül elutasítja a pá-
toszt, és éppen a törtér-
neimd filmekből, melyek 
azt nem nélkülözhetik? 
Mondhatná-e valaki, 
hogy csak az álpátoszról, 
a külsőséges, nem he-
lyénvaló pátoszról van 
szó? 

Borisz Barnet f i lmje 
érdekes megvilágításban 

véti fel újra ezt a kér-
dést. A költő-ben semmi 
hamis érzelem, üres pá-
tosz, hibás gesztus, leg-
alábbis a f ihn főalákjait 
illetően, nincs; nem fe-
dezhető fél ilyen a szí-
nészek játékában, egy-
két mellékszereplőt ki-
véve, se a rendező mun-
kájában, még kevésbé 
Katáj-ev könyvében. Már 
maga a mese is egy-
szerű, hangsúlyozottan 
egyszerű emberekkel. 
Egy kedves, kékszemű 
fiatalember elindul az 
életben költői vágyainak 
teljesülése felé, az inter-
venció napjaiban, s ta-
lálkozik a forradalom-
mal és a szerelemmel, 
mindkettő költőknek 
való nagy élmény. Igaz, 
hogy a film túlságosan 
szűkre szabja a költő 
feladatát a forradalom-
mal kapcsolatban, a sze-
relmet pedig mellékes 
témaként kezeli, dé 
mindez még nem magya-
rázza meg a pátosz kö-
rül keletkezett zavart, 
melynek a krit ikák is 
hangot adtaik 

Ez a film mégis mé-
lyebb betekintést enged 
ebbe a kérdésbe. Szinte 
kitapint-haitóan két mű-
vészi szemlélet fu t ver-
senyt végig a filmen, 
kölcsönösen zavarva egy-
mást, mérsékelve a má-
sik szemlélet hatását; 
vaílamely okból egyné-
hány jelenetben egyet-
értve, mint: a május 1-i 
felvonulás, a fegyverbe-
szolgáltatás percei, a 
kórház menekülése a 
partraszállás után, a ki-
végzéstől való menekü-
lés, vagy a költő át ju-
tása a francia táboron. 
Milyen kétféle művészi 
szemléletről van itt szó? 

Kétféle emberi igényről 
a múltat illetően. 

Az író, vagy művész, 
aki elénk vetíti ezt a 
múltat, vagy annak egy 
darabját, kétféle módon 
teheti. Az egyik az el-
múltat újra a jelen for-
róságával érzi, a már át-
éltet a holnap bizonyta-
lanságába vetíti, az idő-
ben a -keletkezőt, a még 
befejezetlent látja, az 
emberben a bontakozó 
érzést, az elinduló cse-
lekvést, s -mintegy az 
élet akkori drámáját 
akar ja ú j ra élni. A másik 
a múltban a befejezettet, 
a lezártat nézi, az össze-
foglaló eredményt látja, 
művével mintegy látvá-
nyos emléket akar an-
nak állítani. Az egyik a 
hétköznapokat írja, a 
másik a nagy ünnepet. 
Az egyik a múlt fellob-
bantott lángjai között 
közelről nézi áz emberi 
szenvedélyt, küzdelmet; 
a másik pompázatos, a 
drámai harc kellős kö-
zepén is derült, nagy 
távlatokkal, dekoratív 
eszközökkel dolgozik. Az 
előbbi az emberi cselek-
vés dinamikájával fejezi 
ki az ellet pátoszát; a 
másik minden -mondani-
valóját a történelmi pá-
tosz szárnyaira bízza. A 
hatásosság kedvéért, de 
nem pontos megjelölés-
ként: az egyik Eisenstein, 
a másak Csioureli. A 
művészet területén belül 
nincs ok az egyik szemlé-
letet a másik fölé emelni; 
mindkettőből származ-
hat nagy alkotás. De az 
esztétika, főként a -film-
esztétika máig sem tisz-
tázta a kétféle igényből 
származó művészi köve-
telményeket. így a leg-
több -történelmi film ren-



A matróz és a költő: Nyikolaj Krjucskov 
és Szergej Dvoreckij 

ifcij néhány jelenetben, sáról. A lány, Izolda íz-
így a francia tábor je- vickája és a matróz, Nyi-
lenetében, megmutatta, koláj Krjucskov nagy 
hogy színészűleg mit ad- alakítást nyújtottak a 
hatott volna, ha szerepe Negyvenegyedikben, itt 
is arról; szólna, amiről a csak mértéktartásukkal 
film meséje, saját sor- tűnhettek ki. (z) 

Dvoreckij és Izolda Izvlckaja 

deszője bázonytábanul mo-
zog az eléje került íród 
anyagban, mem megfe-
lelő eszközöket alkalmaz 
a forgatóköny v kidolgo-
zásában, a jelenetek fel-
építésében folyton elvéli 
a közeit és a távolt. 

Mondani se keüfl, hogy 
ezúttal is a rendező az, 
aki Kalájev közvetlen 
élmények alapján írt 
egyszerű meséje, első-
sorban a maguk sorsát 
kifejezni vágyó, minden-
napi hősei köré a törté-
nelmi távlatnak, általá-
nosításnak olyan dekora-
tív körképeit rakja, hogy 
az egyes ember, sorsá-
val, érzelmeivel együtt, 
elmosódik bennük, csak 
a gesztusait látjuk, de 
nem a mögötte élő szen-
vedélyt. A néző pedig, 
aki szeretne együtt élni 
hőseivél, s örül ha meg-
pillantja őket egyik 
vagy másik történelmi 
kép sarkában, nem tud 
feljutni a képekből ára-
dó pátoszhoz sem. Hogy 
ebből a kétféle művészi 
szándékból és hatásból 
egység lett, a néző szá-
mára mégSs sok izgal-
masságot, szépet nyújtó 
film, az nagyobbrészt az 
operatórnek, Vlagyimir 
Nyikolájevnék érdeme. 
Nemcsak a szép, olykor 
bnavuros felvételeinek 
köszönhető ez, hanem 
művészi érzékéinek, ami-
vel a 'ehetőségeken be-
lül minidig rátalált a né-
zőpontra, hogy a távla-
tokból, dekoratív jellegű 
képcscpartokból, ünne-
pélyességből elevenséget, 
a film hőseihez i'llő egy-
szerű, közvetűertül ható 
környezetet teremtsen. 
Énre a közvetlenségre 
törekedtek a színészek 
is, akik közül az anya 
szerepét játszó Zoja 
Fjodorovát kell elsősor-
iban említeni. A költőt 
alakító Szergej Dvorec-



A film MŰFORDÍTÓI 
Pereg a film: Szállnak 

a darvak. . . s a szinkron-
gyárt stúdiójában Cser-
nus Mariann és Buss 
Gyula figyelik a színé-
szek játékát. Néhány 
perc az egész, azután a 
tekercset újravetítik, 
most már szöveg nélkül. 
Beteszik harmadszorira, 
s akkor, először hangza-
nak fél a szovjet film 
magyar szavad: 

—• Gyere a Metróba... 
— kérleli Márk (Buss 
Gyula) Veronikáit (Cser-
nus Mairianint). 

— Nem. megyek. 
— Ne bolondozz, men-

jünk ... 
— Te félsz? 
— Féltélek... + és a 

fiú hangja átforrósodik. 
Ez a film legizgalma-

sabb jelenete. Kinn zúg-
nak a szirénák, légiiriadó 
van, amely ellen csak a 
Metró nyújt biztos me-
nedéket. De Veronika, 
aki szüléit elvesztette, 
kétségbeejtő közönyében 
nem akar lemenni. Bo-
risz, akit a világon min-
denikinéi jobban szeret, 
távol, a fronton, semmi 
hír róla. S most itt, 
egyedül van a lakásban 
Máikkal, aki szereti őt. 
Nemcsak a legizgalma-
sabb, a legdöntőbb jele-
nete ez a filmnek. Itt 
botlik el Veronika. A pá-
nik rémületes perceiben, 
a kicsapódó ablakok és 
a lehulló bombák fülsi-
ketítő zajában elveszti 
önuralmát, s nem tud el-
lenállni Márk szenvedé-

lyes szavainak, .perzselő 
vágyának. 

Talán tizedszerre hang-
zik el ugyanez á pár-
beszéd, míg végre Kiss 
József, a Szállnak a dar-
vak szinkron-rendezője 
azt mondja: fel lehet 
venni. 

És Buss Gyula tizen-
egyedszer is .belesuttogja 
a mikrofonba: Szeretlek, 
Csernus Mariann tizen-
egyedszerre is átéli a vé-
dekezés eszeveszett per-
ceit. S míg Veronika a 
vásznon aroulütii Már-
kot, Csernus Mariann 
szinte öntudatlanul végzi 
ugyanazokat a mozdula-
tokat a sötét stúdióban, 
miközben kiáltja: nem, 
nem! 

Különös, rendkívüli 
türelmet, pontos munkát 
igénylő művészet a 
szinkronizálás. 

A munka a szövegírás-
sal kezdődik. Somító Éva, 
a Szállnak a darvak ma-
gyar szövegének írója 
kis, fekete fügönnyel el-
sötétített szobájában a 
négyzetméternél alig na-
gyobb vászonra tízszer, 
tizenötször levetíttette 
magának a filmet, mi-
előtt munkához kezdett. 
Mikor már úgy érezte, 
hogy alaposan ismeri a 
film mánden kockáját, 
részekre bontotta. Ne-
gyed!-, félmondatonként 
vetíttette le magának 
újra és ú j r a a fi lm ré-
szecskéit, s közben ke-
reste az orosz szöveget 
leghűbben tükröző ma-

gyar fordítást Magyar 
szavakat, amelyeket ki-
ejtve, a szájmozgás azo-
nos a filmbeli szereplőé-
vel, és amelyeknek idő-
tartama ugyanolyan, 
mint az orosz szövegé. 
Nelhezebb, nagyobb 
nyelvismeretet, több tü-
relmet igénylő munka, 
mint a műfordítás. 

Vannak filmek, ame-
lyeknek szövege semati-
kus, érdektelen. Ilyenkor 
a szövegíró változtathat 
valamit. A Szállnak a 
darvak szövege olyan 
tömör és költőien, szép, 
hogy Somló Éva egyetlen 
feladatot tűzött ki magá-
nak: ihű maradni az ere-
detihez. 

Van egy jelenet a 
fiimiben, ezzel vesződött 
legtovább: egy kisgyer-
mek sir, s egyszerre há-
rom nő is beszél hozzá, 
csitítgatja. Nehéz volt 
külön-külön mindegyik-
nek a szájmozgását meg-
figyelni . . . Általában 
úgy dolgozott, hogy mi-
közben a hangtalanul 
pergő filmkockákat néz-
te, hangosan mondta ki 
a magyar szöveg szavait, 
így próbálgatta, ízlel-
gette, melyik kifejezés a 
legtalálóbb. Egy hónapot 
vett igénybe a Szállnak 
a darvak szövegének el-
készítése. 

Miközben a szöveg ké-
szült, Kiss Józsefi a 
szinkron rendezője már 
munkához látott, ö is 
töhbször végignézte a fil-
met, aztán, először csak 



Márk megragadja! Veroni-
kát . . . "szeretlek . . 

A fi lmen Márk Veronikát ostromolja. De Veronika — 
Csernus Mariann kétségbeesetten védekezik: Nem! Nem! 

magában, kezdte keresni 
hozzá a megfelelő ma-
gyar szereplőket. Nem az 
a döntő ilyenkor, hogy a 
magyar színész 'hangja 
hasonlítson a szovjet szí-
nészéhez. Sokkal fonto-
sabb a szovjet szereplők 
egyéniségével megegyező 
magyar színészegyénisé-
get megkeresni. Nem-
csak a szem, a hang is 
tükre a- léleknek. És ha-
sonló egyéniségű színész, 
hasonló hangon is tud 
beszélni. Döntő a szin-
kronizálásnál a színészi 
munka. Nem utánzókész-
ségről, nem rutinról van 
szó. Az a szinkronszinész 
dolgozik jól, aki beleéli 
magát a szerepbe, s úgy 
ad ja vissza hangban is 
ajzt, amit a filmen lá-
tunk. Talán még nehe-
zebb itt az ástéHés, mint 
eredeti filmfelvételnél, 
vagy színpadon, hiszen itt 
állandóan figyelni kell a 
vásznon pergő filmre is. 
A színésznek, ha nem is 
utánoz, alkalmazkodnia 
kell egy másik színész 
játékstílusához. Mint a 

szövegnél, a hangnál is 
elvben mód nyílik arra, 
hogy a szánkronszínész 
mélyebb, átéltebb játé-
kot nyújtson, ha szük-
ség van rá. A Szállnak 
a darvak esetében azon-
ban ez fel sem vetődött. 
Csernus Mariann, Buss 
Gyula, Bicskei Tibor, Mo-
nyai Lajos és a többiek 
teljes egyetértésben Kiss 
József rendezői utasítá-
saival- minden igyekeze-
tükkel azon vannak, 
hogy hangjukkal, játé-
kukkal méltóak lehesse-
nek a ifilm szovjet sze-
replőihez. 

Fojtott, nehéz a levegő 
a »légmen-tesen-« zárt 
stúdióban. Csernus Ma-
riann — Veronika most 
egyedül van. A film 
egyik legfiknszerűbb je-
lenetét próbálja. Borisz 
már a gyülekezőhelyre 
ért, ahonnan a frontra 
indul, s a lány kétségbe-
esetten szalad utána az 
emberrengetegben, hogy 
még egyszer lássa, még 
egy utolsó istenhozzádot 
mondjon, vagy legalább 

intsen neki. Nem sokkal 
ezután veszti majd el Ve-
ronika szüleit, dobja a 
rémület Márk karjai-ba, 
hogy -aztán Márkkal és 
Borisz szüleivel együtt 
Szibériába -menekülje-
nek. Es Veronika soha 
többé nem látja Borászt, 
de vár ja őt éveken át. 
Egészen addig az utolsó, 
megrendítő pillanatig, 
amíg a háború végén vi-
rágözönben hazatérő 
győztes katonáktól meg-
tudja): az, akit minden-
kinél jobban- szeretett, 
nem jön vissza többé. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 







BOLDIZSÁR IVÁN — ILLÉS SÁNDOR - RÉVÉSZ GYÖRGY: 

PESTEN T Ö R T É N T . . . 
RÉSZLET E IRODALMI FORGATÓKÖNYVBÖL 

A »Pesten történt« műfaja bűnügyi filmvígjáték, em-
beri mondanivalóval. Alább a film bevezető képeinek 
irodalmi forgatókönyv-részletét közöljük. A »Pesten 
történt" rendezője Révész György, az ••Éjfélkor* ren-
dezője, a forgatás március hónapban kezdődik. 

Egy öreg tanár, akit senki sem szeret: álmodik. Azt álmodja, hogy min-
denki szereti. Azután felébred. 

1. kép: Az Álmos vezér fiúgimnáziwm folyosóján 
A néző még nem tudja, hol van, legfeljebb sejti, mert a címfeliratok 

alatt -belépett egy vastag falú, öreg -iskolaépületbe, elhaladt a pedellusi fülke 
előtt, látta, persze csak elmosódottan az iskola kihalt folyosóit, az osztály-
termek -ajtajait, szinte félt, hogy ú j ra Ibe kell ülnie valamelyik padiba, de 
nem, továbbmegy egy különös zene ritmusára, egy különösen öltözött férfi-
val. Ez a férfi f rakkban siet az iskolai folyosón és mire eltűnik az utolsó 
címfelirat is, felismerjük. 

A néző szája mindjárt nevetésre húzódik tőle. Megismeri Lat-abár Kál-
mánt. E Mm írói nem rejtik véka alá, sőt elörébocsátják, hogy a főszerep 
elképzelése és az egész filím írása közben Latabár Kálmánra gondoltak. 

La-tabár — azaz dr. Tőrös Antal gimnáziumi matematika tanár — most 
benyit egy ajtón, amelyen ez a felírás olvasható: 

Természetrajzi szertár. ~ 

2. kép: Természetrajzi szertárban 
A tanár frakkban, hóna alatt tartott k-ürtőkaiappal lép a természetrajzi 

szertárba. Nem is lép, -hanem egy különös, andalító dallamú, de -gyors, szin-
kópás ütemű zene ritmusára lejt, táncol és lebeg boldog és átszellemült áb-
rázattal. , 

A szertár bejáratánál egy kitömött barnamedve á l l A tanár ménét köz-
ben- kezet fog veié, cilinderét a mackó fejébe nyomja, azután, szinte a leve-
gőben úszva ér el a szertár túlsó végéig. Itt egy létra tetején áll a természet-
rajz tanárnő, és tollseprővel tisztogatja a kitömött madarakét. Milyen- fur-
csa: a tanárnő menyasszonyi ruhában van, hosszú, fehér -tüllfátyla beborítja 
a létra egyik szárát. 

Meglátja a tanárt, ki tár ja feléje a karját , a -tollseprőt leejti, -a tanár föl-
kapja és nagy gpandezzával, kissé félltérdre ereszkedve nyújt ja fel neki. 
Lám, az udvariasság meghozza jutalmát: mire a tanárnő kézbe fogja, rózsa-
csokorrá változott a -tollseprő. 

A tanárnő kitárt karokkal leugrik, valósággal Qeiebeg a létra tetejéről, 
a tanár elkapja és két karjában, mint a húszas évek mozáhősei arájukat, 
viszi, viszi az a j tó félé. A kitömött medve udvariasan kinyitja előttük az 
a j t ó t . . . 

3. kép: Iskolai folyosó 
A tanár most az iskolai folyosón megy végig, 

könnyű, játékos lépésekkel, mintha felhőn járna. 
Most már utcai ruha van rajta, hóna alatt osztály-
könyv. Amerre végigmegy, a tanulók arca felderül, 
mosolyogva néznek rá, egy kisdiák odalép melléje 
és megfogja a kezét. Egy darabon a tanár és a tanuló 



úgy megy egymás mellett, összefonott kisujja!, kar ju-
kat lóbálva, minit a szerelmespárok a falusi korzón. 

Szemben velük négyes sorokban jönnek a diá-
kok, tapsolnak, amikor a tanárt meglátják és egyi-
kük táblát emel magasra, ezzel a felírással: 

"Éljen Tőrös tanár úr!" 
A tanár megindult arccal bólogat. A folyosó fa-

lán lóg egy nagyméretű festmény reprodukciója, a 
tanár ránéz, a festmény megelevenedik és kilép belőle a tanárnő. A tanár a 
bűvészek »-voila!"-mozdulatával mutat a felvonulókra és a táblára: látja, 
mennyire szeretnek engem a diákjaim? 

A tanárnő a kar já t nyújt ja , elindulnak, megint frakkban .van a tanár, 
menyasszonyi ruhában a tanárnő. A Mendelssohn-nászinduló kissé vidámra 
torzított hangjainál lépnek be egy osztály aj taján, amelyen jól látható: IliI/b. 

4. kép: A Ill/b. tanteremben 
A tanár, istnfet utcai ruhában, a tábla előtt áll. A táblán hosszú mate-

matikai képlet, amelyet villáimsebesen ír a tanár. Egy sor végén megáll, 
megfordul az osztály felé. 

De milyen különös osztály ez! A padokban csupa meglett ember, felnőtt 
férfi ül, bajuszosak, (pápaszemesek, kövérek, soványak, .gyomorbajos arcúak. 
Amikor a tanár feléjük fordul, egyszerre felállnak és karjukat fölemelve, le-
engedve és a "Royal-íbútor olcsó, jó« közismert dallamára énekélni kez-
denék: 

Három igaz szó 
Tőrös tanár jó 
Tőrös tanár nagyszerű 
Csak egy kicsit szigorú 
Az életben élünk mi, 
Hálásaik vagyunk neki!... 

A tanár meghajlással köszöni meg a volt diákok üdvözletét, visszafor-
dul a táblához és jól látható, nagy betűkkel felírja: 

a2 = a2 
a2.a3, 

majd félhúzza a dupla táblát, és e mozdulattal már változik is a kép: az ut-
fcán vagyunk. 

5. kép: Utcán és autóbuszon 
A tanár a kezdeti vidám, gyors ritmusú, jellegzetes zene hangjaira lép-

ked az iskola előtti téren. A sarkon .bekanyarodik egy autóbusz, meglátja a 
tanárt, odafordul melléje, lassít, megáll, az ajtók kinyílnak, a tanár felszáll. 

Az utasok a .tiszteletére mind felállnak és hellyel kínálják. A tanár 
előremegy az első ülésig, leül ós íme, a tanárnő ül mellette. Jön a kalauznő. 
kéri a jegyet, a. tanár fölnéz rá; az te a tanárnő. A tanár ezen csöppet sem 
csodálkozik, átadja néki a forintot, mire a kalauznő a busz mélyéről két, 
előbb látott diákot varázsol elő és a tanár ölébe 
ülteti. 

A busz az a kisebbik pesti autóbuszfajta, amely-
ben együtt van a vezetőülés az utasok helyével. A 
vezető most hátrafordul, meglátja a tanárt, faképnél 
hagyja a kormánykereket, odaül a tanár mellé, ba-
rátságosan hátbavágja és beszélgetni kezd vele. A 
busz közben vezető nélkül vidáman megy tovább. 



6. kép: A tanár háza előtt és háza udvarán, folyosóin. 

A tanár a buszon megérkezik a háza elé. A kapu 
előtt gyerekek játszanak. Egy Labda a .tanár lába elé 
esik, fölkapja és szelíden visszadobja egy kisfiúnak. 
Odébb ugróiskolát rajzoltak az aszfaltra és abban 
ugrálnak. Intenek a tanárnak, az fél lábon elkezd 
ugrálni a kockákban. Amikor a végén dupla lábbal 
megfordul, megint f rakk terem rajta, visszafelé ug-
ráltában, a f rakk két szárnyát óvatosán fölemeli és 

mire befejezte az ugrálást, a gyermekek ujjongása közben ott áll a tanárnő 
menyasszonyi ruhában. 

Kart kariba öltve (bevonulnak a iház kapuján, ismét a nászinduló furán 
félrehangolt dallamára. A kapualj ,végén már annyian veszik körül őket 
mosolygó, barátságos arccal, hogy a tanár nem tud tovább menni. Ismét 
ölbékapja a tanárnőt és lassan a magasba emelkedve, mint eleven helikop-
ter száll föl véle, föl, föl, el az első emelet mellett, a lakók mindenütt inte-
getnek, a másodiknál gyereksereg kendőt lobogtat. így érkeznek fel az ud-
varon repülve a harmadik emeletre, a tanár lakása elé. 

Az előszoba-ajtón hatalmas aranybetükkel ismét tábla: 

Éljen szeretett lakótársunk, 

dr. Tőrös Antal tanár! 

Az aj tó előtt ott áll az •udvarias szertári miedve, megint ki tár ja előttük 
az ajtót, a tanár beviszi a (tanárnőt, óvatosan leülteti a díványra, átkarolja 
a nyakát és ebben a pillanatban a folyosó felől éktelen gyermekzsivajjál fel-
hangzik: 

— Hej mambó ... mambó itaüano ... 

7. kép: Tőrös tanár szobája és a folyosó 
Az énekhanghoz lábak ütemes kopogása is hallatszik. Hiszen ez egy 

mamiból A néző Tőrös tanár úr ra l együtt riad fel arra, hogy az eddig látott 
képsor álom volt csupán. A néző hamarabb jön erre rá, mint a tanár úr, aki 
kábán mered maga elé, párnáját ölelve, mintha még mindig a menyasszonyt 
tartaná karjai között. Felül az ágyban, maga elé bámul. A folyosó felől egy 
csomó gyerekhang énekli: 

— Hej ma/mbó ... 
A tanár kiugrik az ágyból, kinyitja az ablakot. 

Kilátunk á lakóház folyosójára, ahol egy csoport gye-
rek lábát ütemesen a gang kövezetéhez csapkodva, 
teli torokból énekli: 

— Hej mambó... mambó italiarw ... 
így1 ugrándozva közelednek a tanár ablaka felé. 

Ahogy megpillantják az ablakban álló tanárt, meg-
torpannak, ijedten elhallgatnák és riadtan surrannak 
el előtte. Tőrös elégedetten bólint. Alig érnek azon-
ban túl raj ta, ismét teljes erővel csapják lábukat a 
földhöz és így zendítenek rá újból: 

— Hej mambó... 
Mi több, az egyik pöttöm kölyök a nyelvét is ki-

ölti a tanár úrra. Tőrös magából kikelve rázza az 
öklét utánuk. 



I z évad legsikerül-
tebb jugoszláv film-
alkotása "-A szom-

bat este" ezekben a he-
tekből került bemuta-
tásra Belgrád filmszín-
házaiban. A pulai film-
fesztiválon díjat nyert 
művet Vladimír Poga-
csics rendezte. A film 
érdekessége, hogy a fia-
tal rendező sztárok nél-
kül készítette el film-
jét, szereplői jobbára az 
akadémia hallgatói még. 
A mai ifjúság életének 
szépségét és nehézségeit 
ábrázolja megkapó rea-
lizmussal. 

Pogacsics, aki állan-
dóan figyelemmel kiséri 
a magyar filmgyártást, 
nyilatkozott lapunk szá-
mára a két ország film-

Vkulimir Pogacsics 
művészetének együtt-
működéséről. 

— Véleményem sze-
rint — mondotta —, 
sokkal szorosabb kap-
csolatot kellene létesí-
teni a magyar és a ju-
goszláv filmgyártás és 
mindenekelőtt a magyar 
és jugoszláv filmrende-
zők között. Lényegesebb 
lenne ez, mint a pénz-
ügyi szakemberek talál-
kozása, akik. a filmfor-
galmazás üzleti részét 
bonyolítják le, mert így 
lehetővé válna, hogy ki-
cseréljük tapasztalatain-

kat és tanuljunk egy-
mástól. Számunkra pél-
dául igen nagy gondot 
jelentenek a forgató-
könyvek. Ennek a prob-
lémának megoldásában 
jelentene segítséget, ha 
magyar dramaturgokkal 
közösen dolgozhatnánk 
ki elképzeléseinket. En-
nek — nézetem szerint 
— több értelme volna, 
minthogy jugoszláv ren-
dező forgasson Magyar-
országon filmet, vagy 
fordítva. 

SZÉKELY ERZSÉBET 



Barrandov Közép-Euró-
pa legnagyobb filmgyára, 
Prága délnyugati szik-
lás hegyeinek egyikén 
épült. Műtermeiben, iro-
dahelyiségeiben Európa 
majdnem valamennyi 
nyelvét hallani. Egymás-
nak adják a kilincset a 
szovjet, német, francia, 
angol, bulgár, jugoszláv 
művészek, tárgyalnak, 
szerepeken vitatkoznak 
és ahol kevés a tolmács, 
ott kézzel-lábbal igye-
keznek meggyőzni egy-
mást. 

A prágai filmstúdió — 
vagy ahogy a prágaiak 
a térképen megjelölik: 
-Filmové ateliery« — tu-
lajdonképpen a második 
világháború után indult 
rohamos fejlődésnek. 
Hatalmas műteremépü-
letének egyik oldalán 
hosszú folyosók választ-
ják el a stúdiókat az öl-
tözőktől, borbély- és 
parókaműhelyektől, s a 
produkcióvezetők irodái-

Tutajozó munkások a mű-
termi tavon 

S z ű c s István 

tói. Pincéiben emeletnyi 
mélységben kosztümök 
tízezreit őrzik és Pallas 
Athéné chitcmjától a mai 
kék kezes-lábasig min-
den megtalálható. 

Az »-árvíZK-et a VlI-es 
stúdió egy majdnem 
futballpálya nagyságú 

műtermében forgatják. 
Ebben a hangszigetelt, 
óriási csarnokban fel-
építettek egy hegyet 
fenyőerdővel, paraszt-
házzal, mely előtt 
országút vezet el (ahol 
a filmben tehergépko-
csik és dömperek közle-
kednek) és hogy még 
csodálatosabb legyen a 
dolog az ügyes csehszlo-
vák díszletmunkások a 
hegy lábánál tavat épí-
tettek, melynek vízén 
még munka közben is 
csónakkal, tutajjal köz-
lekednek! És mindezt 
pgyetlen teremben. 

A film meséjét Jiri 
Mucha és Miroslav'Hu-
bácek írta egy vidéki 
víztároló gátjának építé-
se közben történt sze-
rencsétlenségről. Témája 
tulajdonképpen az apa 
és fiú konfliktusa. Ren-
dezője Martin Fric, aki 
harmincéves pályafutá-
sa alatt még nem talál-
kozott ilyen erőssodrású 
filmdrámával. Milyen 
lesz a film? Korai lenne 
még erről beszélni: ezt 
majd a közönség álla-
pítja meg. 



H Á R O M V Á D P O N T 
A Z „ A K A S Z T O T T A K L Á Z A D Á S A " ELLEN 

Meghal egy indián asszony, anüg 
a féarje eladja magát, hogy meg-

legyen a pénz az operációra. Becsa-
pott, összefogdosott emberek kara-
vánja vonul az őserdei munkatelep-
re, közitük a 'halott asszony férje, két 
kisfia, s a férfi húga. Kardlappal ver-
nek valakit. Tenyérnyi fejszék csap-
kodják az évszázados mahagóni tör-
zseket, szálánkokat tudnak csak ki-
vájni a tömör és szívós élőanyagból. 
A fejszék! nyiele véres — a képekben 
ott remeg az emberi erő és a fel-
adat irtózatos aránytalansága. Aztán 
éjszaka lesz. És éjszakánként csuk-
lóiknál felkötött emberek lógnak a 
magasban, ájult vinnyogásuk mesz-
szire hallatszik . . . 

— Grandguignol — súgják lené-
zően a közelemben. A magasból le-
eresztett emberi testek elzuhannak a 
földön. A suttogó feláll a széksor 
végén, a társnője is követi, kimen-
nek. Rendben van. A film feszült-
sége roppant iramban rohan fel a 
tragikus fokig, és a képekhez ide-
gek kellenek, ahogy mondani szo-
kás. De vajon ezek ketten, ^kik el-
mentek, grandguignolnak nevezték-e 
A félelem, bérét is? És ott hagyták-e 
azt is? Bizonyos, hogy nem hagyták 
ott, bizonyos, hogy lenyűgözve néz-
ték a nagyszerű Montand-t és az ér-
dekfeszítés nemtelen fogásait — sza-
kad-e vagy sem az a lánc, zuhan-e, 
marad-e a nitroglicerines autó? 
Nem szakadt, nem zuhant, na. per-
sze. De itt elzuhan a kikötött mun-
kások teste, arccal a földre, ez tehát 
— grandguignol. 

Ea. az első vádpont az Akasztot-
uik lázadása ellen. Hosszabb vi-

tát. komolyabb érveket ez nem kí-
ván : a film, h a úgy tetszik, csakugyan 
rémtörténet. Az elnyomás — és mel-
lesleg a fehér és keresztény civili-
záció — rémtörténete, és inkább 
mértéktartó, mint túlzott, inkább 
tárgyilagos, mint élezett. Csakhogy 
ez a mértéktartás az igazsághoz van 
szabva, és nem a ravasz érdekfeszí-
tésre, az adagolt izgalmakra áhítozó 
mozilátogatók kedélyvüágához. A 
film az emberi kiszolgáltatottság 

végső határain jár. Ezt a végső ha-
tárt ki kell fejeznie, ennek a képei 
nem hiányozhatnak belőle, akkor 
sem, ha a képekbe fogott emberi 
kíntól elpattan a filmszalag, külön-
ben értelmét vesztemé az egiész. 

Két fiatal munkás megszökik a 
mahagóni-telepről — a kiszolgálta-
tottság képei ezekben az epizódok-
ban bontakoznak ki szorongatóan. 
Útjuk, menekülésük nincs; üldözőik 
kényelmes lovaglással is utolérik 
őket. Amikor összecsapnak. az 
egyik szökevény megszerzi az ellen-
fele pisztolyát. Tragikus erejű kép 
ez, mint annyi még a filmben'. Két 
kézzel markolja a fegyvert, az el-
nyomókét, a hatalom fegyverét, uj-
jai lázasan nyomkodják a ravasz 
védőlemezét — azt hiszi, úgy kell 
a pisztolyt elsütni. Kényelmesen, 
nyugodtan lövik le. Társát a nyakán 
megpányvázva viszik vissza a telep-
re, kegyetlen képek peregnek újra, 
és a nézőtéren itt-ott elhangzik a 
második vádpont is — a naturaliz-
musé. 

Ez a vádpont az egyszerű, közke-
letű fogalomzavarok körébe tar-

tozik. Korunkban a naturalizmus: 
hatásvadászat. Élet helyett »életes-
ség«, valóság helyett a valóság ócs-
ka torzképe, vagy még az se, csak 
ostoba kiagyal ás. és közben kdika-
csintgatás a képből — borzadozik-e 
kellőkép a néző? (Van idilli formája 
is, annál könnyezni kell, vagy me-
rengeni az élet mélységein, miköz-
ben a film jógyomrú fő hőse meg-
iszik egy pohár legyet . . . ) Az Akasz-
tottak lázadásában végsőkig éles ha-
tások váltogatják és ellenpantozzák 



egymást, amilyeneket a végső ki-
szolgáltatottság témája megköve-
tel, de a film tökéletesen mentes 
minden 'hatásvadászattól. Megha-
tóan és megrendítően mentes — azt 
is mondhatni A leggyötrőbb képe-
ken is szemérmesség érzik. Az em-
beri fájdalom természetes rejtőzése, 
és a kiszolgáltatottak: szégyenkezé-
se az önkény miatt, amiben részük 
van, és ami kámzóan szemérmetlen. 
Hogy ez benne van a filmben, hogy 
ezt sikerült megvalósítani az ember-
telenségnék azon a végső határán, 
ahol a filmnek le kell peregnie — 
a film alkotóinak ez a legnagyobb, 
már-már a lehetetlenséggel határos 
művészi tejesátménye. 

Egy képet csak példáinak: — aki 
a filmet megnézd, ezt nem fogja 

elfelejteni. A telepre visszahurcolt 
szökevénnyel maga az ültetvényes 
akar leszámolni. (Az egyik — mert 
hárman vannak.) Nyakán a pány-
váva! kiviszi az erdőbe, a follyó part-
jára, ós mindent megtehet vele, 
nincs égi és földi hatalom, ami le-
fogja a kezét A fiaital munkás ret-
teg az ismeretlen sors előtt, de a ret-
tegése kirobbanóan vad indulattá 
csap át az utolsó pillanatban. Meg-
ragadja, fához kötözi az emberi 
szörnyeteget ós kiszúrja a szemét 
Aztán felvesz egy szikladarabot, me-
redten, halálos szégyenben áll egy 
pillanatig, és a> folyóba ugrik. — Ez 
a jelenet, az emberi szégyennek ez 
a pillanata önmagában i s zár-
tan, a legnagyobbak közé tartozik, 
amit a filmművészetben megterem-
tettek. De nem könnyű végignézni 
— az igaz. 

A megvakított ültetvényes agyon-
lövi magát, az embertelen ha-

talom megrendül, valami más kez-
dődik. A munkások szenvedése fo-
kozódik ugyan, mert az elnyomás-
nak nem természete, hogy tanuljon, 
de már érlelődik és hamarosan ki-
robban a lázadás. És itt a harmadik 
vádpont. A film eleve olyan feszült-
séggel indült, olyan magas fokra 
csapott fel már az első részekben, 
hogy tovább fokozni többé nem le-
het. Mire a tények drámája után be-
állana a cselekmény drámája, nincs 
mód ezt a vihart a maga teljességé-

ben művészien megvalósítani. A fe-
szültség nem esik vissza, de megáll 
egy szinten, az ábrázolás szimpla 
jelzésekké vékonyodik, és ez a szint, 
ezek a jelzések — sematikusak. 

Hogy mi a sematizmus, ezt tud-
juk. Csakhogy — csakhogy más-

fa j t a is van, mint amilyet volt mó-
dunk megismerni a közelmúltban. 
Olyan képletesség, olyan sematizmus 
is van, amelyben a legmélyebb, a leg-
őszintébb meggyőződés válik tehetet-
lenné a kifejezés végső gondjai kö-
zött. Amelyben' a legszentebb emberi 
hit állít magának akaratlan kelepcét, 
ment olyan sűrítésbe, fokozásra és 
tisztázásra vágyik, ami már nem 
művészi kép. hanem té te l Ilyen se-
matizmusban reked meg végül az 
Akasztattak lázadása; a harmadik 
vádpont tehát igaz — de bárcsak el-
mondhatnánk, hogy sosem volt 
másfaj ta sematizmussal - dolgunk. 
A tanulság mindenesetre ma is 
megszívlelhető. A sematizmusban 
nem a tételesség a legnagyobb hiba, 
mert még a tételesség is tehet meg-
rendítő, ha megvan benne a meg-
győződés ereje — mentség csak az 
ügyeskedésre, a színlelésre, az á t 
nem érzett érzésekre nincs. 

Az Akasztattak lázadása tragikus 
erejű, megrendítő hatású nagy 

film. Alkotásnak talán nagyobb, ki-
fulladásában is szenvedélyesebb, 
mint Traven világhírű regénye, 
amelyből készült. Valami ősi, nép-
költészeti jellegű ösztönösség páro-
sul benne a modern realizmus szűk-
szavú fegyelmével, tudatosságával 
A rendező — Alfredo B. Cravenna 
— 'higgadtan, 'keményen tar t ja ke-
zében a legapróbb mozzanatokat is; 
művészi merészségét, végső megre-
kedését is, tisztelet illeti. Figuerea, 
az operatőr, egyenrangú művész — 
minden képe látomás és. dráma, 
fénnyel és sötéttel káprázatosan bá-
nik. (Más mexikói filmékiből is is-
mer jük fölényes artisztikumót.) 
Pediro Armendariz, asz indián mun-
kás, és Ariadna, a Ihúga szinte 
eszköztelen ül játszik — a rendezés 
tudatosssága az ő játékuk által 
egyesül az ősivel a legmélyebben 
hitélessel. 

CZIBOR JÁNOS 



filmcsók 
filmtrükk 
európai hangosfilm 

Hatvanhárom évvel ezelőtt, 1895. 
december 28-án, Párizsban, a Boulé-
vard die Capuomes és a Rue Seribe 
saikán került -bemutatásra az első 
olyan film, amely nem híradószerű 
jelenetet, hanem "-történetet- mu-
tatott be. Címe: »A részeg -locsoló-
ember- volt. "A részeg locsolóem-
ber- voiLt a filmburleszk őse. 

Az első amerikai játékfilm 1902-
ben készült. Címe: »Egy amerikai 
tűzoltó élete-. 1903-ban már cow-
boy-filmet is forgattak, majd bemu-
tatták az első "csókos- filmet. May 
Irvin, a Broadvay ismert színésznője 
és John Rice csókolództak a film-
ben, 1911-ben mutatták be, példát-
llam botrány közepette. A közönség 
tüntetett az ^erkölcstelen- film el-
len és bojkott alá vette a filmszínhá-
zat. Le is vették a műsorról és éveikig 
nem mertek "Csókos« filmet for-
gatni. 1912-ben már a franciák és né-
metek készítettek »hosszú filmet-. 
Sőt, Paul Wegener az első világhá-
ború előtt kettős szerepet ds játszott 
a "Prágai diáfc« című filmben. Ez 
voLt az első olyan film, ahol a fő-
szereplő egyszerre két alakban sze-
repelt a vásznon. Ebben a filmben 
alkalmazták először sikerrel az asz-
szekopírozás trükkjét. 

Az első hangosfilm Hollywoodban 
készült. A »Sonny Boy- A1 Jolson-
nak szerzett világhírt. Európában, 
Berlinben egyszerre készültek először 
hangosfilmek. A "Die Nadht gehört 
uns« és a »Kék angyal- <Professor 
Unrath) című filmek voltak ezek. A 
Marlene Dietrieh film került először 
előadásra a berlini Glória Palastban. 
a Kurfürstendaimmon. P. L. 

Az első f i lmtrükk (Paul Wegener önmagá-
val szemben ül) 

Az első európai hangosfi lm. 

ELSŐ AZ 



RÖVIDFILMEK VERSENYÉN 
JyJ eg'yedízben rendezték meg Oberhau-

senben a nyugatnémet kul túrf i lm-
hetet, melyen először vettek részt a Szov-
jetunió és a népi demokrat ikus országok 
f i lmjei és küldöttségei. Az a hatalmas 
érdeklődés, amely részvételüket ldsérte, 
igazolta a filmfesztivál műsorát diszítő jel-
mondatot: - A kul túr f i lm: ú t a szomszé-
dokhoz.* 

Késő éjszakáig peregnek a filmek. 30— 
40 egy-egy napon — hiszen harmincöt 
ország küldte el rövidfilmjeinek javát. 
(A katalógusban 15 olyan filmet számol-
tam meg, amelyik már valamelyik nem-
zetközi fesztiválon díjat nyert.) A páho-
lyokból a nemzetközi zsűri figyeli, érté-
keli a fi lmeket — tagjai között van Dolln, 
a hires szovjet természetfilm-rendező — 
ők majd esak az utolsó napon mondanak 
véleményt. A Nagy Kritikus, a zsúfolt 
nézőtér azonban nyomban ítéletet mond. 
Minden film után felcsattan a taps. néha 
csak a vendégeknek k i já ró udvariasság-
gal. néha hosszan, elismerően. 

Az egyik órában Olaszország legszebb 
tájaiban gyönyörködhet a néző. Négy-öt 
ilyen színes, szélesvásznú olasz tá j í i lm 
pereg le egymás után, az egyik szebb, 
mint a másik, s az egyik olyan, mint a 
másik . . . A néző megtapsolja s úgy viszi 
el emléküket , mint egy összehajtogatott 
képes levelezőlap sorozatét. Hiszen lé-
nyegében nem is adnak többet. 

A Vezúv füstölgő krá terének, a Villa 
d' Este szökőkútjainak színpompás látvá-
nyával, aztán a következő órában egy-
szerű fekete-fehér f i lmnek kell felvennie 
a versenyt. Látszólag reménytelen fel-
adatra vállalkozik. Megfakult, mozdulat-
lan fényképek sorozatából épít mozgó-
fényképet . Ha van első pillanatra »film-
szerűtlem. téma, ez bizony az. A film 
azonban minden elméletre rácáfol, mert 
ezek a fényképek még a híres -aranyláz* 
idején készültek, s tízezrek versenyfutá-
sát- örökítették meg a gyors meggazdago-
dásért, Clondyke aranyáért . Talán ép-
pen dermedt mozdulatlanságukkal hök-
kentenek meg ezek a képek, s vésődnek 
az élmény intenzitásával a néző emlé-
kezetébe. Érdekes volt, hogy néhány 
olyan képet, melyet az eredeti helyszínen 
ugyan, de — benyomásom szerint — 
ma vettek fel, a film stí lusának egysége 

érdekében ugyancsak mozdulatlan fény-
képként ik ta t tak közbe. 
yS^ kaleidoszkóp 10—20 percenként for-

dul egyet — lengyel film pereg a 
vásznon. Hullámzó, végtelen búzatáblák, 
margarétás rét, virágot szedő kislányok 
stb. Ha történetesen elfelejtették volna 
szinkronizálni németre — megesik az 
ilyesmi —, langyos érdeklődéssel néznék 
az emberek. Szerencsére nem felej te t ték 
el, s így a hullámzó búzamezőkre a nép-
viseletet öltő lányok, a festői naplemente 
képeire ú j ra , meg ú j r a kirobban a neve-
tés. A szöveg ugyanis elmondja, hogy 
amit látunk, az egy t á j f i lm r e c e p t j e . . . 
Szerencsére nem vi t tünk ki t á j filmet, 
nem saját f i lmünkön láttuk elkészítve a 
receptet. Tanulságos film v o l t . . . 
^ merész kezdeményezés, az ú j té-

m á k és ú j kifejezési lehetőségek 
keresése jellemzi ma szinte az egész vilá-
gon a kul túrf i lmgyártást , vagy átfogóbb 
kifejezéssel jelölve,.az itt látott f i lmeket, 
a rövidfilmgyártást . Különösen a rajz-
és bábfi lmek terén jelentkezik ez az út-
keresés meglepő eredményekkel . A jugo-
szláv rajzfi lmek mindegyike más-más 
módszerekkei próbál ja ennek a m ű f a j -
nak már-már hagyományos formál t át-
törni. A - fantasz t ikus ballada* .nyo-
masztó víziója — mely a pulai fesztiválon 
egyszerre kapot t dí jat és füt tykoncertet 
— itt is azt mutat ta , hogy az ú j utak ke-
resése néha csak zsákutcába vezet. 

Már harmadik napja peregtek a fil-
mek, amikor először csattant fel vetítés 
közben is a taps. A románok -Rövid vi-
lágtörténet ' c. ra jzf i lmje szellemes meg-
oldásokkal, mélyen emberi -mondanivaló-
jával ragadtatta el a nézőket. Reméljük, 
rövidesen itthon is gyönyörködhetünk 
benne, nem is akarom hát fr iss hatását 
csökkenteni azzal, hogy mesélek róla. 

legmerészebb kísérletekkel a f ran-
ciák jelentkeztek — hiszen Párizs-

ban hagyományai vannak az avangardista 
törekvéseknek. Amikor bejelentették, 
hogy a bemutatásra kerülő film -felvevő-
gép nélkül* készült, egyszerűen nem 
tudta elképzelni az ember, hogy ez mit 
is jelent. Mint a magyarázatból kiderült, 
a ü l m alkotója -civilben* az angol nyelv 
tanára egy iskolában, valóban felvevőgép 
nélkül, magára a színes negatív szalagra 
rajzolta, karcolta, festette meg a film ké-



péit. A pár mm-es f i lmkockán a figurális 
jellegű ra jz lehetőségei természetesen 
igen korlátozottak. Ha emberi alakot áb-
rázol, az legfeljebb néhány vonalból áll, 
ahogy a gyermek két karikával és négy 
egyszerű vonallal jelzi az embert . A film 
azonban nem is lép fel tar ta lmi igénnyel. 
Abból indul k i alkotója, hogy ha a zene 
tartalmi igény nélkül is művészi élményt 
nyú j t a hallgatónak — csupán a melódia 
és r i tmus szépségével, miért ne lehetne 
vonalak, szinek, mozgások játékával ezt 
a r i tmust vizuális élményként vetíteni a 
vászonra. A hatás annyira újszerű, hogy 
tapsra ragadtatta a nézőteret, különösen 
f rappáns ötleteivel. A lüktető jazzmu-
zsika r i tmusára komponált film egyik 
jelenetében például egy megvadult kis 
figura táncol, kezében hangszerével. Be-
nyúl a vászonra egy kéz, elkapja és ki 
aka r j a húzni a vászonról. Csak a figura 
fele marad a kezében, a táncoló lábak 
elszabadulnak és a fehér vászonról is ki-
futva folytat ják a táncot. Közben ugyanis 
észrevétlenül kisebb lett a közvetített kép 
és a hatás olyan, mintha a figura kiszaba-
dult volna magáról a mozivászonról is. 
Néha csak a másodperc tört része egy-
egy felvillanó kép, nincs tartalma, nincs 
meséje, csak ri tmusa van, vászonra ve-
tített r i tmusa. Persze, ezt a merész utat 
aligha fogják sokan követni. Alkotója egy 
éven át rajzolta ennek a néhány perces 
f ű m n e k a sza lag já t 

Egy másik francia rövidfilm a Roland-
éneket muta t ja be, egészen eredeti ötlet-
tel. Párizsi iskolák 10—12 éves gyerme-
keinek rajzain keresztül elevenedik meg 
a történet, naivan egyszerű rajzokon, de 
a gyermeklélek bámulatos képzelő ere-
jével. 

Amíg néztem, eszembe jutot tak a kalo-
csai gyerekek pompás rajzai, melyekből 
már utolérhetetlen báj ja l sugárzik szülő-
föld jük díszítő művészete. Kár, hogy ez 
az ötlet nem nekünk jutott eszünkbe. 
Persze az ötlet azért ötlet, mert először 
ju t eszébe valakinek. 

- p a l á n sokat időztem a különlegesnél 
és keveset az általánosnál, a már 

kialakult műfa jok ki tűnő képviselőinél. 
Hiszen ezek voltak a többségben. Élet-
képek, nagyvárost műemlékek szinte a 
világ minden tá járól . Régi korok művé-
szetéről, írók művészi munkásságáról, 
vagy egyszerű emberek hétköznapjairól 
szóló fi lmek. Nem értékelést jelentenek 
ezek a kiemelések, inkább az újszerűség 
erejével tódulnak előre az emlékekből. 

Aminthagy a zsűri ítélete sem csak a 
formai bravúrokat méltányolta. 

Hiszen a filmfesztivál első di ját a nem-
zetközi zsűri egy kanada i dokumentf i lm-
nek ítélte. A döntés szerint ez a film 
fejezte ki legjobban a fesztivál már idé-
zett jelmondatát . Egy egyszerű ember 
napi munkájáró l szól ez a film, aki a 
hófúvásos éjszakában a villamosváltókat 
tisztítgatja. Ennek a szürke kis ember-
nek lelkiismeretes munkájá tó l függ, hogy 
az éjszakában robogó villamosokon nyu-
godtan bóbiskolhatnak az utasok — tisz-
ták a sínek, működnek a váltók. 

Egyszerű eszközökkel elkészített fekete-
fehér film volt ez, technikai bravúrok, 
nagy ötletek nélkül. Amikor bemutat ták, 
nem ragadtatta nyíltszíni tapsra a nézőt, 
csak meleg, jóleső érzést váltott ki. Hő-
sének kedves arcát azonban száz film 
kavargó emléke között is megőrizte az 
ember. 

A második dí jat nyert angol film egy 
intézet életét muta t j a be, ahol a süket-
néma gyermekéket taní t ják . Talán még 
a kanadai filmnél is egyszerűbb, konzer-
vatívabb eszközöket használtak alkotói, 
s a film minden ereje mondanivalójában 
van. Azt muta t ja meg, ahogyan hosszú-
hosszú, ki tartó munkával pótolja az em-
ber, amit a természet nem adott meg 
ezeknek a gyerekeknek. Egyszerűségében 
is néha megrázó volt s ha a sok látványos 
film emlékei közepette nem is vár ta az 
ember ezt az előkelő helyezést, helyes-
nek kell tartani a zsűrinek azt a felfo-
gását, hogy a mondanivalót többre érté-
kelte a formai megoldásnál. 

A harmadik fő di ja t a már emiitett ro-
mán rajzfi lm, a »Rövid világtörténet" 
nyer te . 

A további öt dí jat egy jugoszláv rajz-
film, a francia - k a m e r a nélküli" film, a 
szovjet Rjepin-fi lm. valamint egy holland 
és egy angol film nyerte . Két csehszlo-
vák, egy lengyel, egy angol és egy f ran-
cia film pedig a zsűri külön elismerését 
kapta. 
K J e h é z volna mindegyikről beszámolni, 

s ezek egy része úgyis el jut ma jd a 
mi közönségünkhöz. Szándékosan a szá-
munkra eddig alig ismert törekvéseket 
jelentő f i lmekkel foglalkoztam, hiszen 
részvételünk ezen a fesztiválon tanulmány 
jellegű volt. Ha dí jat nem is nyertünk, 
hoztunk sok érdekes tapasztalatot, me-
lyeket átszűrve az értékelés rostáján, sze-
retnénk hasznosítani munkánkban . 

KOLLÁNYI ÁGOSTON 



AMERIKAI KALANDOM 

munkához látott Mondhatom, pénz, 
anyag nem számított náluk, estig 
fényképeztek, lélegzethez is alig en-
gedtek. Este uncitt arccal valamit 
morogtak és eltávoztak. Ez 1950-ben 
történt. Kinek kellett ez a rengeteg 
kép? Röviddel azután, hegy a két 
lapban megjelent néhány képem, 
távirat érkezett Amerikából', "önből 
egy éven belül1 ú j Ingrid Bergmannt 
csinálok stop Howard Hughes stop.« 
Mindössze ennyi. Rögtön családi 
megbeszélést tartottunk meglehető-
sen izgatott hangulatban. Férjem, 
aki egyébként józan ember, folyton 
csak ezt hangoztatta: Ez a karrier! 
Ez a karrier! Engem azonban nyug-
talanított ez a látatlanban történt 
előzetes szerződés, felhívtam telefo-
non Hughest, s megkérdeztem, hogy 
melyik filmemben látott? "Egyikben 
sem! — válaszolta száraz, kissé in-
gerült hangon. — Minek? Egy film-
színésznő pályája akkor kezdődik, 
amikor az én produkciómba lép. 
Ami azelőtt volt, nem számít. Goöd 
by!« És letette a kagylót. 

Los Angelesben Hughes megbízot-
tai vártak a repülőtéren. Egyenesen 
a villanegyedbe hajtattak velem, 
bevezettek egy álomszép villába, s 
közölték, hogy azt Mr. Hughes ren-
delkezésemre bocsátja, természete-
sen. megfelelő személyzettel, olasz 
tolmáccsal, angol nyelvtanárnővel, 
sőt titkárnővel együtt. Napok múl-
tak el anélkül', hogy Hughes érdek-
lődött volna irántam, vagy nekem 
lett volna alkalmam találkozni vele. 
Néhány hétig tartó betegségein estem 
át, s ez idő alatt senki sem látoga-
tott meg, mint megtudtam, egyene-
sen Hughes rendelkezett így, s olyan 
szigorúan vette, hogy még ő maga 
sem jött el egyszer sem. Végre talpra-
álltam, de az unalom ölt, s így 
végre bátorságot gyűjtöttem hogy 
ellátogassak a Paramount filmgyár-
ba, és valaki mással is beszélhessek, 
mint Mr. Hughes árnyékával. Char-
les Vidornál a véletlen összehozott 
Cecil B. de Millel, a világhírű film-
rendezővel — s talán az egyetlen 
kellemes pillanat volt az ott töltött 
időmből, amikor de Mill közölte — 

Gina Lollobrigida cikkso-
rozatot közölt a Filmspiegel-
ben. Pályafutásának fény-
nyel-árnyékkal teli kezdő 
éveit mondja el benne az 
első valóban meggyőző si-
kerig: a Királylány a fele-
ségem bemutatójáig és a — 
házasságig. Amikor első 
amerikai ú t j á ra került sor. 
már szárnyaira kapta a 
hírnév. 

Egy nap sürgető hang hívott tele-
fonon. Közölte, hogy a Life és a 
Vogué fotóriporterei jönnek ld hoz-
zám, készüljék fel a fényképezésre. 
A hang azt is értésemre adta, hogy 
a riporterek megbízója nem e két 
lap szerkesztősége, de hogy ki a 
megbízó, nem volt hajlandó elárul-
ni. Másnap megjelent két fölényes 
nyakigláb fiatalember, s azonnal 



ámulatomra —, hogy tud amerikai 
utamról, sőt ő is szeretett volna ú j 
filmjéhez szerződtetni, áslak hát a 
.tervek keresztezték egymást. 

Persze, a találkozás nem maradha-
tott titokban, s Hughes heves szem-
rehányást tett miatta. Ellentmondást 
nem tűrő hangon hozta tudomásom-
ra, hogy reklámozásom máris hatal-
mas összegeket emésztett fel, s nem 
engedheti meg, hogy kedvem szerint 
akárkivel találkozzam. Ezek után 
Les Vergas-ba küldött, hogy a fil-
mem megkezdéséig ott éljek. Egy 
isten háta mögötti helységbe, ahol 
káromkodó farmereken és a titkárnő-
mön kívül senkit se láthattam. Így 
telt el néhány hét, közben kiderült, 
hogy az előttem ismeretlen Mm fel-
vételeire csak egy fél év múlva ke-
rülhet sor és még csak szerződést se 
írtunk alá. Még egy fél év Les Ver-
gas-ban? Tisztára a megbolandulás. 
Tehetetlenségemből végre Milko, a 
férjem távirata rázott fel. »Vlagy 
szerződsz, vagy hazajössz." 

Autó, vad iramban Les Vergas 
felé rohanó farmok, országúti fák, 
végre Los Angeles, Hughes irodája. 
Meglehetősen ingerült voltam és ez-
úttal Hughes volt higgadt, sőt fölé-
nyesen hideg. Mintha egy jéghegy 
mosolyogna az emberre. Elém tett 
égy szerződést. »íme, ez a vála-
szom!" Csak ennyit mondott arra, 
amit panasz és szemrehányás for-
májában fejéhez vagdostam. Alig 
tudtam a szerződés főbb pontjait át-
nézni, bizonyos időbe tellett, amíg 
értelmük is agyamba ért. Annyit 
láttam, hogy 70 ezer dollárt ajánla-
nak fel három filmért. Aztán va-
lami gyanús következett: a cégnek 
joga van a szerződést hét évre pro-
longálni, esetleg engem egy másik 
filmgyártó cégnek kölcsönadni, de 
a fizetést ebben az esetben is Hu-
ghestől kapom. Csak mem fog el-
adni. Mennyit akar keresni raj tam? 
Nem írtam 'alá. És gyorsan el-
felejtettem Mr. Hughest. Itthon, 
Európában ért az első igazi si-
ker. A Királylány a feleségem Ge-
•rard Phitíppe-veL A siker után ú j -
ból jelentkezett Amerika. De most 
már én diktáltam a feltételeket. És 
mégis ők nyertek. A Trapéz olyan 
amerikai siker volt, hogy bizonyára 
nem fá j t a fe jük — legalábbis utó-
jag — »merész" feltételeim m i a t t 



Eqyre gyakor ibb jelen-
séq a nemzetközi film-
gyár t á sban a réqi , nagy-
s ikerű alkotások ú j ra -
megf ilmesítése. Nemrégi-
ben készült el a • Nyomo-
r u l t a k - tizedik filmválto-
zata , ú j r a vászonra kerül 
a »Ben Hur«, a »Quo Va-

dis?«, a »Kék angya l - , a 
»Monte Chrlsto«. ötévi 
munkáva l ú j r a megfi lme-
sítették a »Tízparancso-
lat«-ot, most készül az 
amer ika i »Don Quichote«, 
ú j r a vászonra kerül a 
nagys ikerű »Extázis* és 
legutóbb Fritz Láng, a 

A -Notre Dame-i toronyőr- című 
f i lm legújabb változatának egyik 
jelenete a két főszereplővel, Quasi-
modo: Anthony Quinn és Esmeral-

da : Glna Lollobrlglda 

Hollywoodban élő nagy 
bécsi r endező is bejelen-
tette, hogy ú j r a megfilme-
síti a 20-as, 30-as években 
naqy s iker t a ra to t t film-
jeit. És so ro lha tnánk még 
tovább oldalakon á t . . . 

Hova vezet m a j d mind-
ez? S egyér te lműen elve-
tendő-e? 

Nem mondha t j uk ezt! 
Alighanem iqaza van a 

»La Cinematoqraphie 
Franca ise - cimű lapnak, 
amikor egyik lequtóbbi 
számában ar ró l fr , hoqy a 
f i lmgyár tásban is meg-
valósulóban van a színhá-
zakban oly qyakor i fel-
új í tás . Maholnap — ál-
lítja a f r anc ia szak lap — 
a film színészeinek épp-
úgy meglesz a reper toá r -
juk, mint a színházi színé-
szeknek, s nem kétséqes, 
hogy minden filmszínész 
és f i lmrendező generáció 
a maga .nemzedéke szá-
m á r a ú j r a f o r g a t j a , ú j ra -
szüli m a j d a f i lmművészet 
klasszikusai t . Ebbe az 
i rányba m u t a t egyébként 
Donszkoj nagys ike rű alko-
tása Gorki j ú j rameqf i lme-
sitett »Anyá«-ja is. Nincs 
messze tehát az idő, ami-
kor m á r úqy beszélünk: 
•Nekem a moziban látott 
Júlia alakitások közül a 
leqjobban ez és ez tet-
szett . . . « és ez eqész ter-
mészetes Jelenség lesz . . . 

F. GY. 

ÚJ DIVAT A „FILMFELÚJÍTÁS" 



A hűség csapdája 
Uiökens romantikus 

objektivitással azt 
állította a »Pickwick 
Klub* első lapjain, hogy 
a regényt nem ő találta 
ki, hanem a klubtagok 
lleveleiibőL, jelentéseiből 
s jegyzőkönyveiből me-
rítette. Most a "Pick-
wick Klub* című film 
pedig Dickens nagy mű-
vére való hivatkozással, 
kegyeletteljes képpel in-
dul. Az öeszecsengés na-
gyon finom. Dickens 
ezen az alapon írhatott 
egy szerteágazó, teljesen 
megfcomponálatlan, rész-
letekbe vesző, ihely-hélyt 
felületes, mégis nagy-
szerű, bővérű humorral 
áradó, csupa-ember re-
gényt, Noel Langley an-
gol rendező pedig írha-
tott és rendezhetett egy; 
teljesen filmszerűtlen, 
vontatott, de a regény 
szellemének, figuráinak, 
korrajzának s mondani-
valójának mégis tökéle-
tesen megfelelő filmet. 
Akár azt is mondhat-
nánk, hogy az alma nem 
esik messze a fájától. 
Csakhogy Dickens regé-
nye a maga. karának vi-
lágsikere volt s nagyjá-
ból az maradt ma is, a 
film viszont minden em-
lített regiényhű érdemei, 
a színészek remek já-
tékában rejlő értékei, a 
rendezés árnyaltságai és 
biztonsága ellenére sem 
az, nem világsiker, még-
csak nem is igazán jó 
film. 

Mentségére szolgáljon 
— amennyiben szolgál-
hat —, hogy nem is akar 
az lenni. Az első koc-
kák regény ős-kiadást 
mutató s írójáról pátosz-
szal szóló pillanataitól 
kezdve érezzük a rén-
dező számítását: a Pick-
wick Klub minden an-

gol iskolában kötelező 
olvasmány, tehát egyet-
len fordulattal sem lep-
hetem meg a nézőmet. 
Ami újat, érdekeset, töb-
bet aidhatok, az csak a jel-
lemek, a kor és a miliő 
maradéktalanul dickensi 
filmrealitása lehet. Elme 
puritán cél jó megvaló-
sítása irodalmári tiszte-
letünket feltétlen® ki-
vívja, de mint a film 
néződ kielégítetlenek 
maradunk. 

Éppen ezért fel kell 
tennünk egy önként kí-
nálkozó kérdést Érde-
mes volt-e ennyire hűnek 
lenni az alapműhöz? Va-
jon az e az újraalkotó 
elsőrendű kötelessége, 
hogy alkotása a vásznon 
is regény maradjon, 
vagy pedig az, hogy 
film legyen? Vélemé-
nyünk kegyeletsértő, 
mégis kimondj uk: az 
utóbbi. Bármilyen nagy, 
klasszikus és örökbecsű 
alkotást filmesít is meg 
valaki, elsőrendű művé-
szi kötelessége még az 

eredetitől való bizonyos 
eltérések árán is az, 
hogy jó, épkézláb fdlrnet 
készítsen, rnárcsak azért 
is, mert az ú j műfa j 
nyelvén csak így érheti 
el, közelítheti mag az 
eredeti mű hatását, mon-
danivalóját. Dickens re-
génye jó olvasmány, a 
film vontatott, zavaros 
és hatástalan. Olvasása-
kor állandó mosolyállás-
ban van a S2jáj, nézésekor 
ritkán kacagunk. A vász-
non a jó film ér el kellő 
hatást és nem a hű kép-
regény. 

Maga az irodalomtör-
ténész is emelhet kifo-
gást, mert hová lett a 
filmből a regény roman-
tikája? Vagy miért érez-
zük, hogy előkelőbbek 
lettek Dickens óta az 
angolok; hol marad a re-
gény bővérű inépiessége? 
És megannyi ilyen kér-
dést lehet még feltenni, 
miniddel csak bizonyítva, 
hogy a hűség követelé-
sének amúgy sem lehet 
maradéktalanul megfe-
lelni. Mire jó hát a gör-
csös ragaszkodás, nem 
sokkal helyénvalóbb-e 
merészen belevésni a re-
gény tömbjébe, átélni 
újra s megálmodni 
filmre. Dickens kevésbé 
unalmasan írta volna 
meg a "Pickwiok Klub-
című filmet. 

A film i f j ú művészet, 
sok tennivalója akad 
még nagy irodalmi alko-
tások átültetése körül is. 
Az irodalom évezredes 
tekintélye, súlya köny-
nyen megkötheti a ke-
zét. Ügy véljük, nem ér-
dektelen egy éppen ilyen 
példa kapcsán öntörvé-
nyeire és kényszerű pri-
vilégiumaira figyelmez-
tetni. 

CSURKA ISTVÁN 

E z a zöldszemü 18 éves 
fiatal amerikai lány, MilUe 
Perkins, — az Anna Frank 
naplójából készített film-
nek lesz a főszereplője. A 
filmbéli Anna Frankot 
10 224 jelentkezőből válasz-

tot ták 



Márciusban kerülnek 
bemutatásra: 

ÉGI MADÁR 

dr. Homoki-Nagy István 
ú j színes f i lmje. Állatregény 

AZ ÉLET 
KÜSZÖBÉN 

Tegnapi játszópajtások, mai 
szerelmesek. Szovjet film 

J i t m d ^ í á a 

Lenin-díjra javasolták So-
lohov -Csendes Don- című 
regényéből készült filmet, 
a rendkívül nagy visszhan-
got keltett -Szál lnak a dar-
vak" című filmalkotást és a 
Kariovy Vary-i filmfesztivá-
lon díjat nyer t -Magasság" 
című filmet. 

* 
Az idei 11. Kariovy vary-I 

filmfesztivált július 12—27. 
között rendezik meg. Egy-
egy ország egy művészi 
játékfilmmel vehet részt a 
fesztiválon; azok az orszá-
gok, amelyeknek évi film-
termelése meghaladja a 60 
játékfi lmet, két fi lmmel ne-
vezhetnek be. A Kariovy 
Vary-i fesztivál rendezősége 
a nemzetközi filmtalálkozó 
eszmei tar ta lmának kife je-
zésére a következő jelmon-
datot választotta: - A nemes 
emberi kapcsolatokért, a 
népek közötti tartós bé-
kéér t !" 

* 
Prágában aláirtak egy 

egyezményt az első cseh-
szlovák—amerikai színes 
koprodukciós filmre. A film 
Carel Capek regénye nyo-
mán készül: A szala-
mandrák háborúja címen. 
A csehszlovák Kadar és 
Klos filmírók együtt készí-
tik el a forgatókönyvet az 
amerikai Jack Balchal. A 
filmet amerikai és cseh-
szlovák verzióban készítik 

Tizenhat új lengyel film 
bemutatóját tervezik az 
idén, köztük: W. Has ren-
dezésében készült -Hurok" 
című filmét, mely élénk vi-
tát váltott ki. Nagy sikere 
van a közelmúltban Ma-
gyarországon járt, A. Munk 
rendezésében készült -Eroi-
ka" cimü filmnek, amely a 
lengyel ellenállást eleveníti 
fel, s magyar vonatkozásai 
is vannak. — Az - E va 
aludni akar« című új len-
gyel film hősnője a nem-
régen felfedezett 18 éves 
larbara Kwiatowska, aki-
Ok nagy sikert jósolnak. 

Jugoszláviában sikerrel 
játsszák a -Dol lárpapa" cí-
mű magyar filmvígjátékot. 
Ez a tizedik magyar játék-
film, amelyet az elmúlt két 
esztendőben Jugoszláviában 
bemutattak. 

* 
Az osztrák filmipari szö-

vetség közölte, hogy 
-Ausztr ia 1958-ban nem 
vesz részt külföldi film-
fesztiválokon, miután egyet-
len olyan film sincs előké-
születben, amely komoly 
eséllyel indulhatna a nem-
zetközi versenyeken." 

* 
Gyarapszik az országban 

a szélesvásznú filmszínhá-
zak száma. Budapesten kí-
vül Szombathelyen és Deb-
recenben kezdi meg a kö-
zeljövőben működését az új 
típusú mozi. Tervszerint 
1958-ban még több vidéki 
város kap szélesvásznú mo-
zit. 

* 
Yves Montand és Audery 

Hepburn a főszereplői az 
-Egy apáca története« c. 
ú j hollywoodi filmnek, me-
lyet Zinnemann rendez. 
Rómában, Belgiumban és 
Belga-Kongóban forgat ják 
a filmet. 

* 
Film Adyról. A Román 

Népköztársaságban filmet 
készítenek Ady Endre éle-
téről. A forgatókönyvet Si-
mon Magda írta, a felvéte-
leket pedig Csúcsán, illetve 
ma már Adyfalván és az 
Alexandra Sahia fi lmgyár-
ban készítik. 

$ 
Közel kétmillió dollárba 

kerül a Puskin elbeszélése 
nyomán készülő, - A kapi-
tány leánya" című, közös 
olasz—jugoszláv film, ame-
lyet a bánáti Csenta község 
környékén forgatnak. Vad-
regényes környezetben fel-
építették az oroszországi 
Bjelogorszk erődítmény hü 
mását . 

* 
A Szovjetszkij Ekran leg-

utóbbi száma Budapestről 
keltezett képes beszámolót 
közöl a most befejezett 
-Fekete szem éjszakája" 
cimü magyar—francia ko-
produkciós filmről, Keleti 
Márton filmalkotásáról. 
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Móricz Zsigmond novellájá-
nak filmváltozata 
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