


A „ M Ú L Ó É V E K " 
SIKERE BRÜSSZELBEN 

A brüsszeli filmfesztiválon a flafí-
jobb rendezés díjával tüntették ki 
Kulidzsanov és Szegei első közös 
produkcióját a »Ház, amelyben la-
kunk-* című szovjet filmalkotást, 
amelyet nálunk »Múló évek-* címmel 
mutatnak be. 

Szerjózsa (Zemljanyikin) 
és anyja (Tyelegina) 

Kasirln geológus (Uljanov) 
és felesége Lida (Miskova) 

A ház, amelyben laktak 

CÍ MKÉPÜNK: Bara Margit a -Ház a sziklák alatt- című, új magvar 
film női főszereplője Inkey Tibor felvétele 



FILMMŰVÉSZET 
ÉS 

FILMTUDOMÁNY 
A film fiatal művészet. Csupán hat évtizedes múltra tekinthet vissza. Ter-

mészetes tehát, hogy a filmtudomány a legfiatalabb a művészetekkel 
foglalkozó tudományok sorában. Rendszeres és intézményes művelése húsz 
évvel ezelőtt kezdődött el, folytatva és egyesítve az addig szórványos5 és el-
szigetelt, úttörő kezdeményezéseket. 1938->ban alakult meg Párizsban^ a FIAF, 
a filmtörténeti gyűjtemények, filmarchivumok nemzetközi szövetsége, amely-
nek az egész világra kiterjedd szervezetében ma már negyvenkét ország 
tudományos intézménye működik Néhány év óta a nemzetközi filmtudományi 
munkásság egyre erősbödő lendülettel fokozódik. Egymás után alkuitok és 
alakulnak új filmgyűjtemények, filmmúzeumok, filmkönyviárak, fibnkütató 
intézmények, filmfőiskolák, filmtudományi társaságok és szervezetek. Egyre 
növekszik a filmszaksajtó számban és jelentőségben. 

A legutóbbi hónapokban a filmtudomány fejlődése, nemzetközi szerve-
zése és művelése feltűnően meggyorsult, kiszélesedett, mélyült és gazdago-
dott. Novemberben alakult meg Párizsbn a BIRCH, a filmtörténeti kutatás 
nemzetközi irodája. Nemrég ülésezett Cannes-ban a filmpedagógiai intézmé-
nyek nemzetközi értekezlete. Berlinben tízezrek látogatják a közelmúltban 
megnyílt filmtörténeti világkiállítást. Moszkvában a Tudományos Akadémia 
rendezésében sorozatos vitaüléseken tisztázzák a filmművészet sajátosságá-
nak bonyolult kérdését. Brüsszelben egymást követik a filmtudományi jel-
legű rendezvények. Most fejeződött be Bécsben a III. filmtudományi hét. 
És idén ősszel Prágában, a FIAF jubileumi kongresszusán! megalakul a film-
elméleti és filmműködéstani kutatás központi és egyben szakosított szerve: 
a Nemzetközi Filmtudományi Intézet. 

Mi az oka a filmtudományi tevékenység ilyen nagymérvű megélénkü-
lésének? Minden tudomány akkor fejlődik és erősödik, amikor a gyakor-
latban felvetődő, sürgető kérdésekre kell válaszolnia. A filmtudomány mai 
fellendülésének közvetlen okát szintén a gyakorlatbany a filmművészet meg-
oldásra váró, gyakorlati problémáiban kereshetjük. Ilyen sürgős megoldást 
igénylő és csakis tudományos módszerességgel megoldható problémát vet 
fel az a gyakorlati veszedelem, hogy a filmművészet szülője: a technika, 
az ipar felfálással fenyegeti saját gyermekét. Az új technikai találmányok, 
a televízió, a széles-, óriás-, félkör-, kör- és gömbvásznas vetítőrendszerek 
megtermékenyíthetik és gazdagíthatják, de egy időre meg is béníthatják 
a filmművészet fejlődését, ha a tudományos előrelátás nem segíti a mos-
tani kiéleződő ellentétek magasabb szinten történő feloldását. Egyébként is, 

( az ellentétek kiéleződése jellemzi ma a filmkultúra minden területét, a mű-
vészetit, a gazdaságit, a technikait egyaránt. 

Nézzük a tőkésállamokat. Az ízlésromboló, érzés- és gondolatfertőző selejt-
filmek áradatszerű számbeli növekedése az egyik oldalon, az egyre szű-

külő területen bekerített, védekezésbe szorult becsületes filmművészek két-
ségbeesett kitörési kísérletei a másikon. Gondoljunk csak arra, hogy »A pi-
ros léggömbé-öt, ezt a miniatűr remekművet, kézműves eszközökkel, egyéni 
erőfeszítéssel lehetett csak elkészíteni. Vagy említhetünk egy másik, a vég-
letekig kiélezett ellentétet: az amerikai filmgyártás és filmforgalmazás fel-
erősödött világhódító rohamát és a fojtogatott, nagymultú francia, olasz, 
valamint az új indiai, japán nemzeti filmgyártás elszánt ellentámadását 
De a művészeti alkotás szűk körén belül is kiélezett ellentétek, megoldat-



tan művészeti problémák gátolják a fejlődést. Az olasz neorealista irányzat 
kezdeti, sokat ígérő feltörése után most megtorpant, beleütközött saját kor-
látaiba, amelyeket helyenként megpróbál átszakítani, de megsemmisítő 
rohammal teljesen megszabadulni tőlük eddig még nem tudott. Minthogy 
a filmalkotók a gyakorlatban nem tudják legyőzni az elébük tornyosuló 
nehézségeket, érthető, hogy sürgető érdeklődéssel fordulnák a filmtudomány-
hoz, útmutatást, égető problémáik megoldásához segítséget követelve tőle. 

A szocialista országokban a problémák másképpen jelentkeznek, ibár a tő-
Ji kés filmvilág ellentéteinek hatása hozzánk is eljut a nemzetközi film-
forgalom vérkeringésével. Érezhető ez például a megvásárolandó nyugati 
filmek kiválasztásakor, amelynek szempontjait egyébként is helyes lenne 
tudományos módszerességgel, alaposabban megvizsgálni. A kiéleződő ellen-
tétek jellemzőek a szocialista országok filmkultúrájára is. De lényeges 
különbség, hogy a két ellentétes oldal közül melyik az erősödő és melyik 
a igyöngülő, melyik támad és melyik védekezik. 

Nálunk a művészet és\ a technika ellentétében nem az a probléma, hogy 
miként mentsük meg a művészi tartalmat a rohamosan előretörő technika 
uralmától, sakkal inkább az, hogy miként fejlesszük és miként állítsuk 
a technikát (Magyarországon az elmaradt filmtechnikát) a művészi tartalom 
minél fokozottabb szolgálatába. Tagadhatatlan, itt is éles a harc a művészi 
törekvés és az alantas, csak szórakozási igény iközött. De nálunk az erő-
södő művészi törekvés támad, a mennyiségében nem lebecsülendő, régi, 
rossz ízlés és igény nincs még megverve, de már csak védekezik. Nálunk 
nem az a probléma, hogy miként óvjuk meg nemzeti filmművészetünket 
az imperialista filmipar támadásától, hanem hogy miként telítsük művészi 
megvalósítással filmgyártásunk eddig még kihasználatlan lehetőségeit. Van-
nak nálunk még másfajta, a szocialista országok filmkultúráját sajátosan 
jellemző, ellentétek és problémák is. Ilyen pl., hogy a történelmi fejlődés-
sel mélyülő és gazdagodó szocialista tartalmát — néhány kiemelkedő alko-
tástól eltekintve — az utóbbi években általában nem követte nyomon ugyan-
olyan tempóban a formai megvalósítás finomodása és szíenesedése. (Az új 
szovjet filmek, pl a Léha asszony, a Szállnak a darvak már megmutatják 
e probléma megoldásának gazdag lehetőségeit.) A magyar filmgyártásban 
ez a probléma még sajátosabban jelentkezik. Nekünk a szocialista tartalom 
erősítésével, mélyítésével, finomításával kell felemelkednünk a művészi 
megvalósítás már egyszer elért formai színvonaláig és egymástól elválaszt-
hatatlanul, mindkettőt együtt kell tovább fejlesztenünk. Sajátosan jellemző 
a mi filmkultúránkra a szocialista alkotói magatartás és a polgári művész-
erkölcs ellentétének még megoldatlan problémája is. 

Fan még egy lényeges különbség a szocialista és( kapitalista országok \film-
kultúrája között, amely a filmművészeti gyakorlat és a filmtudomány 

egymáshoz való viszonyában jelentkezik, ' A filmközvélemény és a film-
alkotók a tőkés országokban egyre türelmetlenebb érdeklődéssel és egyre 
sürgető követelményekkel fordulnak a filmtudományhoz,, mert tőle várnak 
segítséget. A filmtudomány művelői igyekeznek is elméleti munkájukkal 
segíteni és nem rajtuk múlik, ha elméleti eredményeik nem nagyon való-
sülhatnak meg a gyakorlatban. Ugyanígy igen nagymértékű az érdeklődés 
a filmtudomány iránt a szocialista országokban is. Azzal a lényeges különb-
séggel, hogy itt a filmtudomány nemcsak igyekszik, hanem ha keU, tud is 
segíteni, mert a filmelméleti eredmények gyakorlati megvalósítását a szo-
cialista társadalmi rendszer nemcsak lehetővé teszi, de meg is követeli. 
Az elméleti és gyakorlati munka elválaszthatatlansága a szocialista orszá-
gokban megmutatkozik abban is, hogy a legkiválóbb szocialista filmművé-
szek egyben a filmtudomány tgvább fejlesztői is. (Például a Szovjetunióban 
Eizenstein, Pudovtkm, Rajzman, Donszkoj és mások), és megfordítva is, 
a filmelméleti kutatók részt vesznek a fUhümüvészet gyakorlati •munkájá-
ban is. 



Nyíltan meg kell mondanom, hogy sajnos, nálunk, Magyarországon nem 
ilyen szoros a kapcsolat a filmművészet és filmtudamárny Iközött. A fiatal, 

még tapogatódzó, magyar szocialista filmtudomány sokkal szorosabban mű-
ködik együtt a külföldi kutatókkal és művészeikkel, mint a hazaiakkal. Ltehet, 
hogy a mi intézetünk, a filmtudomány gyakorlati célú magyar intézménye is 
hibás ebben, mert az együttműködés megteremtésének eddig nem elég ered-
ményes kísérleteit határozattabban kellene újból és újból kezdeményeznie. 
De az is lehet; hogy filmművészeink nem igénylik olyan mértékben a film-
tudomány segítségét gyakorlati munkájukban és talán Ikevesebbre is értéke-
lik a fiatal magyar filmtudomány kezdeti erőfeszítéseit, mint a fiatáron túL 
A magyar filmtudományi intézetet beválasztották a FIAF 'kilenctagú igaz-
gatótanácsába és ai filmtörténészek nemzetközi irodájának vezetőségébe, 
meghívták a brüsszeli fesztiválok zsűrijébe, és legutóbb a londoni igazgató-
tanácsi ülésen pedig egyhangú határozattal megbízták a Nemzetközi Film-
tudományi Intézet megszervezésével. Megtisztelő és felelős feladatok ezek, 
amelyeket azonban a magyar intézet csak akkor'tud teljesíteni, ha külföl-
dön is becsült filmművészeink szóval és tollal, tanácsaikkal és munkájukkal 
is segítik a fiatal magyar filmelméleti 'kutatókat. Művészek és kutatók szo-
ros, tevékeny együttműködése biztosithatja csupán a közös problémák meg-
oldását, szocialista filmművészetünk és filmtudamányunik egymástól elvá-
laszthatatlan fejlődését, világnézeti megerősödéséi, színvonalának emelkedé-
sét és kivívott nemzetközi eredményeinek megszilárdítását. 

HONT FERENC 

A BRÜSSZELI FILMFESZTIVÁL NYERTESEI 
A nagydíjat Karel Zeman "-Ördögi találmány-* című (csehszlo-

vák) filmje kapta. 
A zsűri különleges díját John Cromwell "Az istennő-* című 

(amerikai) filmjének ítélték. 
A legjobb rendezés díját a szovjet rendezők, Kulidzsanov és 

Szegei kapták "A ház, amelyben lakom« című filmért. 
A szín legjobb felhasználásáért járó díjat szovjet film, a "Csen-

des Don* operatőrje, Vladimír Rapaport kapta. 
A legjobb forgatókönyvért járó díjat az olasz "Fortunella- for-

gatókönyvírói, F. Fellini, Flaiano és Pinelli kapták. 
A legjobb képekért a "Kínai fal-* (olasz) operatőrjét, Pierludo-

vico Pavonit tüntették ki díjjal. 
A legjobb alakításért járó díjat Orsqn Welles ("Szomjúság a 

rosszra-* című amerikai filmben) és Lil} ' fíalmer (--Montparnasse 
19- című francia fűmben) kapta. 

Egyéb díjakkal kitüntetett filmek: 
Az ENSZ kormány biztosának díját "A ház, amelyben lakom-

című film 'kapta. 
A nézők díját »A kínai fali című film, továbbá Horst Buch-

holz és Kim Stanley — játékaikért és az "ördögi találmány- című 
film. 

A Katolikus Filmhivatal díját "Az öreg halász és a tenger-
című amerikai film kapta. 

A fiatalok zsűrijének díját: •>• Végállomás, szerelem- (NSZK). 
A Filmsajtó Nemzetközi Szövetségének díját a, "Szomjúság a 

rosszra-, és Orsón Welles kapta. 
Végül a belga "Femina--díjat "A kínai fal—nak ítélték. 



Utószó 
a S Z Á L L N A K A D A R V A K - h o z 

(Mert az előszavakat már sokan és sokhelyütt elírták az elkésett kritikus előtt, kül-
földön éppúgy, mint nálunk, többek között ebben a lapban is.) 

A inagy művészet egyenesen, szem-
benéz az emberrel és azt mondja: 
ilyen vagyok én, az élet, ilyen vagy 
te, az ember. A film még nagyon 
sokszor csak sandán kacsintgat a né-
zőre és azt mondja: mind a ketten 
nagyon jól tudjuk, hogy nem ilyenek 
vagyunk, de higgyük el két órára, 
meglátod, kellemes lesz (vagy hát-
borzongató, ami csak más formája 
a kellemesnek). Ennek a sanda és 
kacér kacsintásnak különböző — ko-
rántsem egyformán romlott — fajtái 
egyrészt a happy erad és a grand 
guignol, másrészt a lakkozott opti-
mizmus és a konfliktusmentes hő-
siesség. A szovjet, a francia és az 
olasz filmművészet nagy korszakai-
nak legkiemelkedőbb alkotásain kí-
vül szinte nincs film olyan, amelyik 
többé-kevésbé ne szenvedne ebben 
a szépelgő és elcsúfító kancsalság-
nak valamilyen válfajában. 

A Szállnak a darvak az igazán 
nagv művészet hibátlanul nyílt te-
kintetével néz ránk. 

* 
Az azonos jellegű, de ellentétes 

tartalmú képre való hirtelen áttűnés 
a film elcsépelt és sokszor hatásva-
dász közhelyeihez tartozik. De az át-
tűnés a félig ájult Veronikát karjá-
ban cipelő Márknak az üvegcserepe-
ken lassan lépkedő lábáról az dngo-
ványban gázoló • katonacsizmákra 
(hozzá még a városi bombatámadás 
tűzijátékának s a téli front átható 
szürkeségének kontrasztjával) — 
olyan, mint a vers fő mondanivalóját 
összefoglaló, semmi mással nem he-
lyettesíthető, egyetlen lehetőségként 
megtalált rímpár. S ami utána kö-
vetkezik, a várható s mégis váratlan-
ságával megdöbbentő tragédia, Bo-
risz halálának képei, a fölötte szédü-
letesen forgó nyírfák tar koronájá-
val a rajtuk áttűnő lakodalmi menet 

vidám ünnepélyességű kavargásá-
val, melyben Veronika fehér fátylai-
nak vidám örvénylése kíséri a csu-
pasz ágak szörnyű örvényét — a 
filmművészet legnagyobb jelenetei 
közé tartozik. Észrevették-e benne 
azt a képet — mert abban válik iga-
zán szívbemarkolóvá —, mikor a leg-
végén ezek a kietlen téli fák egy pil-
lanatra, csak egyetlen pillanatra 
megtelnék puha, nyári lombokkal a 
haldokló szeme előtt? S érezték-e a 
halálra sebzett test nem látott zuha-
nását a hideg napkorong félelmesen 
•gyors távolodásában? Ez a hirtelen 
a láthatár mélyébe hátráló s eltűnő, 
pontnyi nap egy olyan jelenet után 
tesz pontot, amely a szinte kibírha-
tatlan fájdalmon áttűnő szépség fel-
emelő erejével — s éppen ellenté-
tességével is — Andrej Bolkonszkij 
feledhetetlen kék egére emlékeztet, 
amint az austerlitzi csatatér halottai 
fölé borul, 

A lépcső, amelynek fordulóin (az 
előbbi jélenetsorban) a haldokló Bo-
risz szeme előtt édesen örvénylik a 
maga már soha be nem következő 
házassága Veronikával — már nem-
csak az ő számára nem létezik többé; 
•nem létezik a valóságban sem (lát-
tuk eszelősen felrohanni rajta Ve-
ronikát az üres levegőbe, ahol egy-
kor otthona volt); s nem létezik ab-
ban a viszonylatban sem, amelyben 
szinte jelképe volt az ő szerelmük-
nek (hiszen előbb láttuk már, amint 
a szétbombázott házzal együtt a sze-
relem épülete is összedőlt). Az im-
már háromszorosan nem létezőnek 
a haldokló szemén keresztül a mi 
szemünk előtt is teljes érzékletessé-
gében megjelenő képe csodálatosan 
érzelemmel telített jelképévé nő a 
film fő mondanivalójának: az irtó-
zatos vesztéségnék, amit a háború 
okoz emberéletben és kőben, álmok-
ban és jellemekben. 

Ha a lépcsőnek ez a hármas dra-



. . . fölötte szédületesen 
forgó nyírfák tar koronája 

maturgiai lánca — ha szabad így fel-
bontani a felbonthatatlant — Borisz 
és Veronika benső kapcsolatainak 
hídját tartja —, a film szélesebb, tör-
ténelmi ívéinek tartója a háború kez-
detét mutató bevonulás s a befejezé-
sét jelentő hazatérés kettős pillére. 
Mitől oly megrázóan szép e kettő? 
A két jelenet a lázas keresés motí-
vumává! felel egymásra. Az elsőben 
Veronika az izgalom paroxizmusával 
keresi Borászt, aki ott van előtte, 
egy-egy pillanatban talán csak mé-
terekre tőle, a tömegben: mégsem 
találja meg. Az utolsó jelenétben — 
ugyanilyen lázas és kétségbeesett ke-
reséssel —• már nem is találhatja 
meg, akit keres. És Veronika mégis 
megtalál valamit. Ezt a valamit nem 
kell, talán nem is szabad megne-
vezni, mint ahogy nem nevezi meg 
a film sem. De a néző a katharsis 
erejével érzi a rátalálás feloldó lé-
legzetvételét. 

Ugyanilyen mestermű Márk és Ve-
ronika nagy jelenete is, a film drá-
mai fordulópontján, a légnyomástól 
csörömpölő ablakok és suhogó füg-
gönyök között, a becsapódások ret-
tenetesen váltakozó fényében és 

árnyékában. A fény, a rémült lány-
arc, a gépfegyverként kopogó 
nem!-ek és csattanó pofonok; s a sö-
tétség, a vágytól torzult férfiarc s a 
puhán susogott ismétlődő: szeretlek! 
— a film minden eszközén egyszerre 
felhangzó, éles szimkópákiban emel-
kedő zenei crescendo ez, amelynek 
feszültségét csak éppen addig lehet 
elbírni, ameddig tart. El lehet mon-
dani róla — s filmről ennél töhbet 
alig lehet — amit állítólag Mozart 
mondott II. Józsefnek: ^Éppen any-
nyi kotta van benne, Felség, egyet-
len eggyel sem több, mint amennyi 
kell.« 

Ugyanilyen nagy zenei kompozíció 
Veronika ki sem mondott öngyilkos-
sági szándékának képsora; a vonat 
felé rohanó lábak egyre gyorsuló ké-
peivel, amelyeket a felénk robogó 
vonat egyre erősödő dübörgése kísér, 
s a ferdén egymásra vágott, léleg-
zetelállítóan váltakozó képek érzel-
mi és indulati csúcspontja után, az 
autó elöl elrántott kisgyerek kontra-
punkt jávai záródik le. Az öngyilkos-
sági szándékkal induló képsor élet-
mentéssel _ fejeződik be; s közben, 
önmagukban tekintve a végső képe-

. . . Veronika fehér 'fátylai-
nak vidám örvénylése 



Nem! nem! nem! 

ket, egy-egy absztrakt festrpényt vél-
nénk látni ha a képek egymásutánja 
nem érzékeltetné velünk, a valóság 
milyen irtózatos érzelmi sűrítéséből 
absztrahálódtak. önmagán túl e jele-
net még arra is fényt vet, milyen fel-
fokozott telítettségű pillanatok sűrí-
téséből születhet az absztrakt festé-
szet kevés, igazán művészi alkotása. 

* 

A szocialista realizmus jegyében 
. született egyes sikertelen művek lét-
rejöttének fő oka' a félelem, hogy az 
élet köznapi valóságának hű ábrázo-
lásában — a zavaró momentumok 
zsúfolt kuszasága miatt, ami maga 
az élet — az értékeknek új, tovább-
mutató, szocialista rendje elsikkad. 
Ezért mondtak le arról, hogy az élet-
ből kiindulva ábrázolják őket; bizto-
sabbnak és könnyebbnek (s bizonyos 
időszakokban nem utolsósorban ve-
szélytelenebbnek) látszott: magukat 
ezeket az értékeket testesíteni meg 
-művészi formában- s úgy ültetni 
bele az életbe, mint melegházban kü-
lön e célra nevelt palántákat a 
kertbe. A Szállnak a darvak a szo-
cializmusban kifejlődő új emberi ér-
tékéket nem melegházi tenyészetben 

tárja elénik: megkeresi a burjánzó 
élet százszínű kentjében, azon buján 
és gyönyörűségesen, ahogy nő. Nem 
"•rendkívüli- emberek (ebben külön-
bözik a konfliktusmentes hősiesség 
filmjeitől) és nem is "közönséges-
emberek (ebben különbözik a leg-
több neorealista filmtől) drámája: 
hanem embereké, akik magukban 
hordják az ember mái rendkívüli és 
közönséges vonásait egyaránt. Nem 
egyszerűen abban különbözik a nem 
szocialista realizmus értékes alkotá-
saitól — például a Test ördögé-tői, 
amellyel sokban rokon — mint, 
ahogy sokan állítják, hogy állást fog-
lal' a jó, az új mellett (a maguk mód-
ján azok is állást foglalnak); hanem, 
hogy az élet egész mai bonyolultsá-
gát ábrázoló drámai szövevények 
mélyéről a legtöbb emberit tudja 
napfényre hozni; minden tragikus 
konfliktuson, morális katasztrófán 
túl fel tudja ragyogtatni — s min-
den magyarázkodás nélkül — az em-
beri értékeknek azt az új rendjét, 
amelyre egyedül épülhet egy való-
ban emberibb jövendő. 

Ez a Szállnak a darvak nagy1 mű-
vészi vívmánya. 

SOMLYÓ GYÖRGY 

Szeretlek . . . Szeretlek . . . Szeretlek . . . 



A tízéves „Talpalatnyi föld" 
Filmgyártásunk államosításának 

10. évfordulója alkalmából lapunk 
vitát indít a szocialista magyar 
filmművészet útjáról. Vitaindító 
témánk — amellyel kapcsolatban 
több hozzászólást közlünk —: mit 
örzött meg és fejlesztett tovább 
filmművészetünk az államosított 
filmgyártás első és nagysikerű 
alkotásának, a "Talpalatnyi földi-
nek művészi értékelből. 

Kereken tíz esztendővel ezelőtt, 
1948 nyarán forgatták az álla-

mosított magyar filmgyártás első-
szülött művét, a "-Talpalatnyi 
föld«-et. (Beporosodott bádogdoboz-i 
ból vették most elő, de amint per-
gett előttünk, éreztük, hogy frissül 
körülöttünk a levegő. Ez a pezsdítő 
áramlás a fojtogató, súlyos drámán 
is átütött; megmozgatta a magyar 
film sorsát, jövőjét kutató gondo-
latokat. A "Talpalatnyi föld«-et 
még nem archiválta az emlékezet. 

Különös felfedezés: a "Talpalatnyi 
földi olyan mérföldkő, amelyet még 
ma sem haladtunk túl. Ez a mér-
földkő ott áll a szocialista magyar 
filmművészet küszöbén, jelzi egy 
korszak kezdetét is, azét, amely még 
ma is tart. Ám az eltelt évtized ma-
gyar filmjeinek egész fejlődésvonala 
sem visel magán különb és sajáto-
sabb korszakot alkotó művészi je-
gyeket, mint ez az egy, az első. Ép-
pen a tíz esztendős távlat, az utána 
következő filmekkel való összevetés 
mutatja igazán, hogy mennyire je-
lentős alkotás a "Talpalatnyi föld*. 
Bemutatásakor, 1948 karácsonyán 
azt mondták róla: az eddigi legjobb 
magyar film. Sokan úgy tartják, ma 
is az. S ez nem jelenti tíz év alatt 
elért filmművészeti eredményeink 
lebecsülését, hiszen a "Talpalatnyi 
föld* tiszta forrás, s a forrástól -min-
dig elidegeníthetetlen a folyó, ame-
lyet vizével táplál. 

A "Talpalatnyi föld«-ben primer 
élményként lobog a szabadság, a 

felszabadultság éltető hevülete. A 
magyar felszabadulásnak eddigi 
legpregnánsabb filmje a "Talpalatnyi 
föld*, bár a felszabadulás előtti pa-
raszti elnyomatás és jogfosztottság 

fájdalmas, nehéz viszonyait tárja 
elénk. Ez a szabadságérzet új volt, 
a művésziélek benső szenzációja, 
igazi kibontakozás a kicsinyes kö-
zépszerűség, a kommersz kötelmei 
alól, amelyek a filmművészeket ar-
ra késztették addig, hogy javarészt 
egy jó drogistasegéd buzgalmával 
szolgálják ki a közönséget. Bátrabb, 
messzibbre vivő ambíciókra alig telt 
ebből a hajlongó buzgalomból. 

A "Talpalatnyi föld* óta okosabbak 
és teoretikusabbak lettünk a film-
alkotásban. A művészi szabadság 
problémája minduntalan előkerül, 
elvi vitakérdéssé vált, módszertani 
kérdéssé, közben kicsit elfeledkezünk 
arról, amire a "Talpalatnyi föld* 
emlékeztet: az első film, amelyben a 
népi állam irányító szerepe érvé-
nyesült, és mindmáig talán a leg-
kifejezőbben szólal benne meg a 
szabad gondolat, minthogy, a népi 
állam lényegénél fogva nem korlá-
tozója, hanem inspirátora a szabad 
gondolatnak. Később mégis vala-
hogy elhalványult mindkét oldalon 
annak a tudata és átérzése, hogy a 
szocialista filmgyártás, az állami 
filmirányítás vívmány, s nem bü-
rokratikus tehertétel. Jó lesz, ha ez-
zel a felismeréssel vizsgálódunk egy 
kicsit magunkban, visszatekintvén a 
"Talpalatnyi föld«-re, amelyben lát-
hatólag még "élni tudtunk a szabad-
sággal*. Ebben a friss szellemben 
kellene újra kezdeni az állami irá-
nyítás és a filmművészet közötti al-
kotó együttműködést. 

Példaként állhat a "Talpalatnyi 
föld* művészi tisztasága. Úgy 

hiszem a tisztaság szót még több-
ször le fogom írni, mert más foga-
lommal tisztábban nem jellemez-
hetném egészében a filmet. Némely 
dramaturgiai fogyatékossága ellené-
re, tiszta a cselekmény szerkezete, 
oly finoman ölelkeznek a képei,- je-
lenetei, hogy ez, az eszközök elő-
térbe tolakodása nélkül, a költészet 
kifejező erejével ér fel. Ezt a köny-
nyed, de a tartalom súlyosságát 
mégis árasztó cselekmény- és kép-



fűzést azóta már sok filmünkben 
felváltotta a dramaturgiai statikus-
ság, amelyben nem röppenhet a kép-
zelet és a? érzelem, de amelyre ne-
hézkesen rátelepszik az okos meg-
gondoltság. A "Talpalatnyi földi-
ben érezhetően nincs idegen elem. 
Ahol van is benne, ott sem rí ki 
belőle a "szempont*. Szocialista 
szempontokra szükség van a szo-
cialista filmek megalkotásában, 
szempontot az élet maga is gyakran 
ad, de a "Talpalatnyi föld* utáni 
három-négy év szempontosított film-
gyártásában nem származhatott elő-
rehaladás. S ma is vigyázni kell, 
hogy a szükséges és indokolt szem-
pontok mellett szempont legyen a 
rendező alkata, vonzalma, képessé-
ge is, ami nem idegen testként, bal-
lasztként veszi magára, hanem a 
szívébe olvasztja a segítő útmuta-
tást és tanácsokat, 

Bán Frigyes korábban nem for-
gatott parasztfilmet, s mégis a 

legszebb paraszti életábrázolást si-
került eddig magyar filmen meg-
valósítania, mert a téma, a feladat 
teljes mértékben utat talált alkotói 
lelkületéhez. Láthatólag semmiféle 
idegenkedés nem zavarta az elmé-
lyülésben, figyelemben, odaadásban. 
Ilyen koncentrikus vonzás érvénye-
sül a filmen belül is, minden szál 
befelé törekszik, a föld és a zsellér-
sors aszályos nyomorúságával való 
viaskodás minél bensőségesebb, ér-
zékletesebb megmutatására. S min-
den eszköz, a fényképezés, a vágás, 
a zene is ezt szolgálja. Az ered-
mény: a néző teljes szívvel áll Gó-
zék ügye mellé: A filmnek nemcsak 
logikai, de érzelmi láncolata is tö-
retlen, s ez a kettő egységet alkot. 
A közösben benne az egyéni sors is, 
az egyéniben pedig a közös. A film 

befejező mozzanatai ezt különösen 
gyönyörűen mutatják, amikor a pan-
dúrok Jóskát megbilincselik. Nehéz 
börtönévek várnak rá, mégis annyi 
csak a búcsúzás, hogy megbilincselt 
kezével asszonya kezébe csúsztatja 
a beteg kislányuknak vett orvossá- ' 
got. A könnyező néző belereszket a 
gondolat finomságába . . . Aztán már 
csak • Góz börtöncellájának ajtaját 
látjuk, ez áll rajta a táblán a sze-
mélyi adatok után: Szabadul 1945 . . . 
A félvevőgép az évszámra közelít, 
amely mögött ma már talán tolda-
lékrésznek ható, de egybehangzásá-
ban a jövő igéretét éneklő montázs 
zárja á filmet... Ezt a szűkszavúsá-
gával sokatmondó művészi tömör-
séget, ma alig leljük filmjeinkben. 

Kritikáink gyakori!, megszokott 
patronja a művészi mértéktar-

tás emlegetése. Pedig kár belefá-
sulunnk az ilyen fontos jelzőkbe. Ám 
ennél is nagyobb megbecsülést ér-
demel, ha a művész teljesen le tud 
mondani némely kínálkozó s látszó-
lag hálás momentumról az eszmei, 
érzelmi lényeg hangsúlyozása ked-
véért. Nem a puritánságot, hanem a 
művészi céltudatosságot kell becsül-
nünk ebben a lemondásban. Bán 
Frigyes nem játszatja el Mari meg-
szöktetését az esküvői lakodalomból, 
pedig tempós, filmszerű izgalom 
csáboskodik egy ilyen jelenetben. A 
helyzet feszültségét a lakodalmas 
nép riadt tekintetébe sűríti a ren-
dező — s ez elég is; nem ékel szük-
ségtelen, hajszolt mozgalmasságot a 
cselekmény szép ívelésébe. A nőrab-
lási jelenet elhagyása jelentőségtel-
jes értelmező szerepet is kap. Jóska 
nem nőrabló — a becsületes szívét 
megillető boldogságot szerezte visz-
sza az elorzó kezekből. S azzal, hogy 
életét Mariéval összeköti, sokkal na-
gyobb veszélyt és üldöztetést von 
magára, mint ami a nőrablás képei-
vel egyáltalán kifejezhető, ezek csak 
gyengítenék a két ember valódi szo-
rongattatásának kivetítését. Szinte 
klasszikus példázatot nyújt ezzel a 
film a lényegesnek a lényegtelentől 
való elválasztására, s arra, hogy 
olykor éppen abban rejlik a mon-
danivaló, a gondolat tendenciája, 
amit nem mutat elénk a művész. 

A film éles, szenvedélyes pártos-



sággal állítja szembe és szólítja 
harcba Mari és Jóska kapcsolatának 
felemelő tisztaságát az úri rend 
mélyberántó romlottságával. A két 
fiatal szerelme űzött, küzdelmes, ne-
héz szerelem, mégis a film megke-
resi benne az idilli szépségeket. 
Emelkedett tisztaságát gyengéd vo-
nások rajzolják ki, ebben a tiszta-
ságban jellemzést nyer, alakot ölt 
az igazukért, jussukért, boldogságu-
kért harcoló elnyomottak embersége, 
erkölcsisége. így éreztetnek és bizo-
nyítanak az egyéni sorsszálak a tár-
sadalmi kép valósága mellett. Ilyen 
tipikussá emelt tisztaságot lehel Jani 
barátsága is. Tanulságos ma is, hogy 
ilyen finom elemekből is építhetünk 
meggyőző társadalomrajzot. 

Egy halk tónusú képi szimbólum-
ban szónál és nagy gesztusok-

nál beszédesebben csendül meg 
Mari és Jóska szerelmének mélysé-
ge. Az első ölelés • intim pillanatá-
ban Jóska ügyetlen, felindult moz-
dulattal bontogatná Mari blúzának 
gombjait, s a lány engedékeny, oda-
adó sietséggel maga sietteti az édes 
vetkőztetést. Olyan szívből fakadt, 
őszinte odaadás melegíti át a jelene-
tet, amely nem sérti szerelmük ham-
vát, szemérmességét, s az erotikát 
távol tartja a képtől. És hónapok 
múltán, az elcsigázó robotban. Mari 
váratlanul összeesik, még nincs itt 
az ideje, de a gyerek már jönni ké-
szül. Marinak levegő kell. És Jóska 
idegességében most sem boldogul a 
gombokkal. S akkor Mari éppen 
úgy, csak most a fájdalom elbágya-
dásával, szerelmese kezére jár, mint 
a nász perceiben. Mesterkéletlen 
kifejezése ez az örömben és szenve-
désben mindig egymást akaró, egy-
mást segítő szerelemnek. Ehhez ha-
sonló visszaidézés, összeolvadás al-
kotta például a "Körhinta- nagy-
jelenetét is, sokkal felfokozottabb 
drámai súllyal. De az ilyen apró, 
poétikus, s nagyon kifejező jelekre 
ma kicsit irigykedve nézünk. 

A szocialista tartalom és a nem-
zeti forma egységét ez ideig a 
"Talpalatnyi föld- teremtette meg 
nálunk a legharmonikusabban. Nem-
zeti jellegét elsősorban nem folklo-
risztikus vonásai képezik, hanem a 
magyarság életének, -a nép lelküle-

tének valóságos tükrözése. A "Talp-
alatnyi föld- azért is nagy film, mert 
rátalált saját hangjára, stílusára, 
amely minden ízében magyar, de egy 
pillanatra sem provinciális. 

Filmalkotóink kissé hamar elhi-
degültek a "Talpalatnyi föld--től. 
Nincs szokásban nálunk, hogy ön-
magunktól tanuljunk, a magunkéból 
merítsünk, szívesebben hódolunk ide-
gen példának. A film rendezője is — 
bár azóta több sikeres filmet alkotott, 
sőt a történelmi filmek egyfajta új 
műfaját is megalapozta — eltávolo-
dott a "Talpalatnyi föld--beli önma-
gától, s a folytatásnak szánt "Fel-
szabadult föld--ben sem tudta fel-
idézni — Szabó Pál íróval együtt — 
az előző film frisseségét, művészi 
tisztaságát. A "Talpalatnyi föld-
azonban még sem veszett el nyomta-
lanul filmjeink évtizedes láncolatá-
ban, benne van, tudva vagy aka-
ratlan több más filmünkben is. 

A magyar filmművészet újjáterem-
tése 1948-ban szerepelt napiren-

den és ennek alapját az államosítás 
vetette meg. A "Talpalatnyi föld- na-
gyot ígérő lépés volt a magyar film 
jövője felé. Nemzetközi színvonalú 
rendezés, színészei — igazi filmszíné-
szek, kitüntetés a filmbiennálén . . . S 
valami egészen új: a magyar falu ké-
nét már nem a dzsentri világ kellé-
keiből rakja össze, s a földet munkáló 
paraszt nem az útszélen süvegeli az 
urakat... A spontán feltört szocia-
lista realizmus jelentkezett benne, ha 
akkor nem Is mondták el róla. Ma 
megint a magvar film megújítása van 
soron. Nem állíthatunk olyant hogy 
a "Talpalatnyi f'öld--et folytassuk, 
kövessük, hogy ez az egyedüli igaz 
út. Talpalatnyi föld csak. de gazdag 
televény. Megfogan a belévetett mag. 

SAS GYÖRGY 



Pozsonyi jelentés 
Szlovák-magyar ko-

produkciós film (Mik-
száth: Szent Péter eser-
nyője) felvételei kezdőd-
tek Pozsonyban. Bán 
Frigyes és Vladislav Pav-
lovich rendezi a közös 
filmalkotást, az opera-
tőr Illés György. A szí-
nészek szlovák és ma-
gyar művészek: Karol 
Machata, Sámuel. Adam-
cik, Adam Matejka, Lu-
dovit Rajter, Emil Hor-
vát, Törőcsik Mari, Pso-
ta Irén, Moór Mari, 
Péchi Sándor, Rajz Já-
nos, Egri István és még 
sokan mások. A filmet 
mindkét nép nyelvén el-
készítik. Képeink az első 
pozsonyi felvételi napról 
készültek. 

Karol Machata és 
Egri István 

\ 

Rajz János 

Sámuel Adamcik 
(Oláh János íelvételei) 



Építőkockák 

BUDDHA SS A FILM 
Buddháról olvastdm ezt a történe-

tet. Egyszer a Kestelyűk Szikláján 
beszédet kellett volna tartania az 
élet értelméről. Nagy hallgatóság 
gyűlt össze. Buddha felment a szik-
lám s beszéd helyett felemelt egy 
szál virágot és meglengette. 

A hallgatóság értetlenül bámult. 
Buddha végignézett rajtuk, s csak 
egyetlenegy arcot látott felderülni. 
Egyetlen tanítványa értette meg ezt 
a jelbeszédet a virággal, a legegy-
szerűbb választ mindarra, ami az 
embereket nyugtalanítja. Ez a virág 
láttán felnevető tanítvány lett aztán 
Buddha leghűségesebb követője, 
társa. ^ 

Mindig az az érzésem, hogy az 
értetlen Buddha-tanítványok jelent-
keznek megint, amikor a filmen az 
"irodalmat-" kérik számon, a leírt 
betűs, megfogalmazott irodalmi anya-
got. 

A film Buddha mozdulatával vá-
laszol: egy szál virággal, egy sötét-
ben eltűnő szerelmespár árnyalak-
jával, a tengerpart futó habjaival, 
lépcsővel, ráccsal, szélrázta ágakkal, 
fenyegető perspektívában látott fel-
hőkarcolókkal stb. Az élet tényeivel 
válaszol az élet bonyodalmaira, ta-
lányosságára. 

Ha a válasz helyes, a közönség 
örvend, mert úgy érzi, megértett va-
lamit, közelebb került az élet forrá-
saihoz, szavakba nem is foglalható 
jó hirt kapott... 

Az örvendező közönségben azon-
ban mindig akadhatnak, akik fa-
nyarul azt mondják: én irodalmat 
vártam. 

De Buddha óta haladt annyit a 
világ, hogy ma már ez a kisebbség, 
ök azok, akik a film végén — ami-
kor a szerelmespár végre hosszú 
csókban összeforr — nem állinak fel, 
mert tovább várják a szónoklatot. 

* 
GUSZTUS IS KELL 
A NEVETÉSHEZ 

Jules Renard naplójában olvastam 
ezt a megjegyzést, amelyet egy szel-
lemeskedő emberhez adresszált: 

"Bocsásson meg, uram, de foga-
dalmat tettem, hogy csak akkor ne-
vetek, ha kedvem van rá.* 

De sok filmvígjáték írójának és 
rendezőjének szeretném megmon-
dani ezt, amikor vicceket sütöget-
nek el, valami poénkényszer hatá-
sa alatt, s be is jön a nevetés — s 
miért ne jönne?; ha megcsiklandoz-
nak, persze, hogy nevetek —, de 
mintha elfelejtették volna megte-
remteni azt a jótékony atmoszférát, 
amelyben öröm is a nevetés, s nem-
csak a rekeszizom hirtelen rándu-
lása. 

A vígjáték expozíciója nemcsak 
arra szolgál, hogy a későbbi bonyo-i 
dalmakat előkészítse, hanem arra is, 
hogy gusztust csináljon a nevetés-
hez. Éreznem kell, hogy egy erős 
és baráti kéz vezet be a vígjáték 
világába. S bár a vígjáték fordula-
tai váratlanul fognak érni, mégis 
várakozással teljes hangulatban va-
gyok. Ügy is mondhatnám: előre 
tudom, hogy nem tudom mi fog 
történni. Várom a váratlant. 

A vígjátéki bizalom légkörének 
igen nagy jelentősége van. Aki ezt 
meg tudja teremteni, csakugyan le-
kötelezi a nézőt (minden értelem-
ben). Ha ez a bizalom megteremtő-
dött, még a közepesre sikerült vic-
ceket is hálásan nyugtázza a közön-
ség. Ha ez a bizalom nincs meg, 
minden egyes vicc, gag és ötlet, 
megannyi merénylet személyiségem 
autonómiája ellen. Kéretlen külső 
beavatkozás az életembe, amin csak 
nevetni tudok. 

* ' 

NEORE ALIZMUS ? 
Nekünk neo, az olaszoknak ez az 

ősi forma. 
Hiszen az egész olasz színház ez-

zel kezdődött: jobboldalt egy ház, 
baloldalt egy ház, közbül egy utca. 
Az utcán szerelmes, pénztelen fia-
talemberek flangálnak és öreg uzso-
rások sietnek veszendő tőkéjük után. 
Néha jön egy pap, meg egy kerítő-
nő. (Ez a két szerep esetleg össze-
olvadhat.) Az egyik ház ablakából 



levelet dob ki egy fiatal leány, a 
másik ház ablakából éjjelivel leön-
tik a féltékeny apát. Századokon 
keresztül ilyesmi volt az olasz szín-
ház. 

Az első neorealista darab Machia-
velli Mandragórája. 

* 
Ibsennél — s folytathatnám a sort 

— mint néző egy házba kukucskálok 
be. S döbbenten látom meg a titkot, 
hogy az emberek szerelmesek, félté-
kenyek, babonásak és pénzvágyók. 

Az olasz színházban viszont úgy 
érzem magam, mintha egy házból 
kukucskálnék az utcára. S persze, 
ott is csak azt látom, hogy az em-
berek szerelmesek, féltékenyek, ba-
bonásak és pénzvágyók. 

A neorealista filmeknek is ez a 
nézőpontjuk. 

* 
Persze, másként is élnek az ola-

szok az utcán, nem úgy, mint az 
északibbak, vagy mint mi. 

Már a hároméves fiamat úgy ta-
nítják: »-ilyen maszatosan nem me-
hetsz ki az utcára*. A kislányokat 
arra tanítják, hogy az utcán pipis-
kedve kell járni, ismerkedni nem 
szabad stb. Még a Kund Abigél-
iszonyat is ott tetőződik, hogy a 
nyílt utca során táncolni, dalolni se 
szégyell... 

Amikor először jártam Itáliában, 
már háború volt, s egy elsötétített 
munkásvonaton mentem Velencétől 
Milánóig, összeismerkedtem egy fia-
tal lánnyal. Zsúfolt volt a vagon, 
sötét a kupé. Amikor Veronában ki 
kellett szállnia (óh, a 'boldogtalan 
szerelmesek városa), megígértük, 
hogy gondolni fogunk egymásra. 
Útitársaim erre közbeléptek: csó-
koljátok meg egymást... 

Ha egyedül vagyunk, nem is csó-
koltuk volna meg egymást. De a 
nyilvánosság kötelezett rá. A fó-
rum törvénye, az olasz utca törvé-
nye ez: ne titkold érzéseidet, hisz 
emberek közt vagy! 

Emberi közösség és az érzések 
teljessége. Kollektív lét és lelki in-
tenzitás. Így együtt: ez az olasz hu-
manizmus lényege. 

Ezt egy kamerán keresztül meg-
lesni: neorealizmus. 

(Milyen rossz itt ez a »meg]esni«. 
Semmi sincs távolabb a neorealiz-
mustól, mint az - indiszkréciós kí-
váncsiskodás, leselkedés, intimus-
kodás.) ^ 

A TÚLBUZGÓSÁG 
ÁRTALMÁRÓL 

Az az igazi film, amelyiket fény-
képezni is szépen lehet. Amelyik-
ben — akár gondolt rá a film írója, 
akár nem — adónak a nagy pilla-
natok az operatőr számára. 

Viszont alig tudok fárasztóbbat 
elképzelni, mint egy olyan filmet, 
amelyiknek minden egyes kockáját 
"remekbe* készíti az operatőr. Foly-
ton van valami tűz, köd, rembrandti 
félhomály, felhőjáték, fénypázma és 
gumioptika. 

Ilyenkor a film cselekményével 
párhuzamosan egy másik drámát is 
kénytelen vagyok figyelni, azt hogy 
egy operatőr eget kér. 

S a végén jobban szurkolok neki, 
mint a főhősnek. 

* 
Menjünk egy lépéssel tovább. A 

miliőrajzra. Ezzel is úgy vagyunk, 
mint a fotografálás szépségével. A 
szakadatlan miliő jelzés fáraszt, szür-
kít és drága. 

Olvastam a múltkoriban néhány 
háborús film forgatókönyvét: majd 
minden képen volt hátul drótaka-
dály, bombatölcsér, SS-paroli, zuha-
nóbombázás, deportálás, égő teher-
autó . . . 

Pedig a közönség egymillió fo-
rinttal olcsóbban is elhiszi, hogy 
háború van, ha egyáltalán hisz a 
filmnek. 

Most jut eszembe, hogy a Baka-
ruhában írásakor mennyire kifelej-
tettem a háborút. Egy-két szó esik 
róla, s egyetlen képen jelenik csak 
meg igazán: indul a katonavonat. 

Ha egy ügybúzgóbb rendezővel 
kerülök össze, a sétatér fái közt 
féllábú katonák kergetőztek volna a 
kis cselédekkel és a kirándulók 
autóját hordágyat cipelő szanitéc-
oszlop tartotta volna fel. Esetleg 
korhű 42-es ágyúk . . . 

S mire lett volna jó? 
HUBAY MIKLÓS 

IZ 



Sok nyertes, 
kevés jó f i l m Brüsszelben 

Mire ezek a sorok megjelennek, 
megtörtént a brüsszeli filmfesz-

tivál díjainak kiosztása. Az alábbiak-
ban az utolsó napokban látott filmek-
ről szeretnék beszámolni. 

A legszórakoztatóbb filmek egyike 
kétségkívül a francia Montparnasse 
19. Modigliani, a világhírű festő, éle-
tét Jacquer Becker vitte filmre, meg-
lehetősen szabadon és önkényesen 
válogatva ki a neki legjobban tetsző 
részeket. Többnyire az anekdotákra 
támaszkodik, s meglehetősen elhanya-
golja a festő művészetét, meg sem 
kísérelve, hogy a közönséget be-
avassa a művészi alkotás lényegébe. 
Ennek ellenére -kitűnően rendezett és 
játszott film, Gérard Philipe és Lilli 
Palmer-vel a főszerepekben. 

Több olasz filmet is láttunk a fesz-
tiválon. A Kitol fal afféle dokumen-
tumfilm, csodálatos képekkel Kíná-
ról. Mégis, ismerve mindazokat a 
nagyszerű változásokat, amelyek! az 
új Kínában végbementek, a film 
minden látványossága ellenére: felü-
letes. 

Az Egy hektár az égből szatirikus 

film, amelynek egy Pó folyómenti 
kis falu a színhelye. A film hőse a 
környékbeli derék és naiv emberek-
nek parcellánként eladja a — Para-
dicsomot. A filmben fellelhetők 
mindazok a tényezők, amelyek az 
olasz filmek nagyrészét népszerűvé 
tették: a filmírók és rendezők rokon-
szenve az egyszerű ̂ emberek iránt, a 
gonoszság teljes hiánya, még a nem 
egészen becsületes embereknél is, a 
latin temperamentum.'Mégis, Agluco 
Casadio, a film rendezője, nem tudott 
eléggé úrrá lenni anyagán, s nem 
tudta eldönteni, hogy drámát vagy 
vígjátékot alkosson. Marcello Mos-
troianni és Rossana Shiaffino, — egy 
új olasz filmcsillag — kiválóan ját-
szanak. * 

A harmadik olasz film, a Fortunella 
Eduardo de Filippo filmje. Főszerep-
lőjében viszontláthattuk a Strada 
nagyszerű Giulietta Masina-ját, aki 
ezúttal — csalódást okozott. Ugyanaz 
a mimika, ugyanazok a mozdulatok, 
ugyanaz az arcjáték újra. Játéka ez-
úttal mesterkéltnek látszott. A film 
maga egyébként eléggé üres, bohó^at-



szerű komédia, amelyben csak egyes 
mulatságos jeleneteket lehet dicsérni. 

Több filmmel szerepel a fesztiválon 
1 az USA. Ezek közül említésre leg-
méltóbb az Istennő című. Paddy 

, Chayefsky forgatókönyve három rész-
ben meséli el egy hollywoodi „isten-
nő" életét: először kislány, majd 
fiatalasszony, végül — sztár! John 
Cromwell> a film rendezője kegyet-
len élességgel, egyszerűségében is 
szenzációsan mutatja be az amerikai 
életforma bizonyos tipikus jegyeit. 
A film főszereplője Kim Stanley reá-
lisan alakítja az „istennőt", ezt az 
enervált nőt, aki már majdnem bo-
lond attól, hogy önmagán kívül sen-
kit nem képes szeretni. 

Orsón Welles játssza a főszerepét, 
ő írta a forgatókönyvet és ő is ren-
dezte a Szomjúság a rosszra című 
amerikai filmet. Nagy érdeklődés 
előzte meg, s nagy volt a csalódás is. 
Üres, mesterkélt detektívfilmet lát-
tunk, amelyben a szereplők bábok-
ként mozognak. Orsón Welles egy 
ellenszenves, hatalmas amerikai 
rendőrt alakít, vele szemben áll egy 
mexikói, nagyon rokonszenves rend-
őr. Ez a-játék azonban nélkülöz min-
den mélységet és humanizmust. Még 
Marlene Dietrich (egy másodrangú 
szerepben) unaílmas és változatlan 

Spencer Tracy a Hamingway-könyvből 
készült »Az öreg halász és a tenger- fő-

szereplője 



szépsége sem enyhítette ezt a sivár 
benyomást. 

A Hemingway-regénybőí készített 
amerikai film, Az öreg halász és a 
tenger filmrevitele kétségkívül veszé-
lyes vállalkozás volt. A film legna-
gyobb része a nyílt tengeren játszó-
dik, ahol egy öreg halász, egyedül a 
bárkájában, két éjszaka és két nap-
pal harcol egy hatalmas hallal. Csu-
pán a hullámok és a szél zaja töri 
meg az öregember magányának nyu-
galmas csendjét. Sprencer Tracy 
megrázóan ábrázolja az öreg halászt. 
Sajnos, a túlságosan fecsegő kísérő-
szöveg sokat ront a film szépségein. 

A Német Szövetségi Köztársaság 
két filmjének Horst Buchholz a fő-
szereplője. A Végállomás, szerelem 
egyszerű szerelmi történet egy mun-
kás és egy kistisztviselőnő között. 
A másik német film, a Nedves aszfalt 
témája figyelmet érdemel. Egy rém-
hír születéséről, elterjedéséről szól 
— bírálóan. 

Mint tudósításaimból is kitűnik, a 
brüsszeli filmfesztivál anyaga, ha 
nem is annyira minőségileg, mint 
mennyiségileg volt nagyon gazdag. 
A díjazásnál ezt figyelembe vették, 
s nemcsak a fesztivál díjait, hanem 
sok más dijat is kiosztottak. 

Giulietta Masina, a »Fortunella*<-ban 

Marcello Mastroianni és Kosanna Schiaí-
fino az "Egy hektár az égből c. filmben W. MICHAUX 



A brüsszeli fesztivál 
zsűrije nagydíjjal ju-

talmazta Az ördögi talál-
mány című csehszlovák 
filmet, amely már a be-
mutatón, a közönség kö-
rében rendkívüli sikert 
aratott. A filmkritikusok 
is a legnagyobb elisme-
rés hangján számoltak be 
a híres, már több nem-
zetközi díjjal kitüntetett 
csehszlovák rendező, Ka-
réi Zeman filmjéről, 
amelyet csodálatosnak, 
nagyszerűnek, eredeti-
nlek mondanak. 

A film Verne Gyula 
műve nyomán készült, 
s Karel Zeman a rajzos 
film, a bábfilm, a játék-
film és a trükkfilmek 
technikai módszereit 
harmonikus egységbe 
hozta. Meglepetésszerű, 
technikailag tökéletes, 
mulattató és szellemes 
ötletekkel teli bájos, 
szellemes filmet alko-
tott. Sajátos hangulatot 
kölcsönöz a filmnek. Ze-
man kitűnő találmánya: 
a Verne-regények első 
kiadásait díszítő metsze-

teket fantasztikus trük-
kökkel átvitte a vetítő-
vászonra. 

Az ördögi találmány 
tulajdonképpen kalan-
dorfilm. Cselekménye 
egy tengeralatti labora-
tóriumba viszi a nézőt 
Légcsavarral működő 
léghajók, rakétaágyúk, 
tengeralattjárók, vul-

ÖRDÖGI 
kánra épített városok 
— íme, Verne világa. A 
film hőse egy feltaláló 
professzor, -aki az olaj 
és szén helyettesítésére 
felfedezi az anyagban 



TALÁLMÁNY 
rejtőző energiát. A ten-
ger alattomos kalóza 
azoinibain elraboltatja a 
feltalálót és mérnökét, 
és egy lakatlan szigetre 
hurcoltatja. Itt, egy la-

boratóriumiban rendel-
kezésűikre bocsát min-
dent, hogy dolgozhas-
sanak. Elhiteti a tudós-
sal és munkatársával, 
hogy találmányukat az 
emberiség javára akar-
ja felhasználná. A mér-
nök azonban megtudja, 
hogy a kalóz a talál-
mány segítségével ha-

talmába akarja kerí-
teni az egész világot. 
Ezekután a tudós el-
pusztítja a szigetet. 

Zeman legnagyobb ér-
deme, hogy össze tudta 
egyeztetni a rendkívüli 
technika és a rendkívüli 
forgatókönyv követel-
ményeit, A film vász-
nán nemegyszer rajzolt 
díszletek, gumiból ké-
szült tengeri szörnyek 
és élő színészek együtt 
szerepelnek, s ez a kü-
lönfélesóg soha nem za-
var. De, mint ahogyan 
a nyugati kritikusok ki-
emelik, "Az ördögi ta-
lálmány* érdeme nem 
csupán rendkívüli ötle-
teiben, különleges tech-
nikájában rejlik. Leg-
nagyobb érdeme: mű-
vészi eszközökkel hívja 
féli az emberiség figyel-
mét az atomveszélyre, 
s kz atomenergia békés 
felhasználása mellett 
száll síkra. 

SZŰCS ISTVÁN 



A FILM SZELLEME 
Balázs Béla filmesztétikája 

Magyarország nem 
dicsekedhet gaz-
dag bölcselkedő 

irodalommal. Nincs Piátónk és Des-
cartesunk, sem Hegelünk és Marxunk. 
Kutúránk arcán csak halvány rán-
cokban mutatkozik a filozofáló el-
mélyedés. Szemléletünk inkább az 
élet konkrét valóságának közvetlen 
átéléséré irányul. A művészetről el-
mélkedő' írások, művészetfilozófiák, 
rendszerető esztétikai művek is csak 
ritkán találtak kapcsolatot az élő 
művészettel és a közönséggel. 

A huszadik század új művészeté-
nek, a filmnek világviszonylatban is 
első és elsőrendű esztétikusa azon-
ban mégis a mi sorainkból került ki. 
Balázs Béla jelentős filmesztétikai 
művei 1919 után, németországi emig-
rációja idején jelentek meg német 
nyelven: Der sichtbare Mensch (A 
látható ember) 1924-ben, Der Geist 
des Films (A film szelleme) pedig 
1930-ban. Magyar fordításukra csak 
most, harminc év múltán kerülhe-
tett sor. A két művet egy kötetben 
kapja kézhez az olvasó. 

Amikor Balázs Béla első műve meg-
. jelenik, a némafilm még gye-

rekcipőben jár. Alig tfz éve köze-
lítették meg az 1000 méteres terje-
delmet, s tíz egynéhány éve, hogy 
Griffith, Lubitsch és Chaplin hatá-
sa érezhetővé válik. De Balázs Béla 
az embrionális szervezetben meglát-
ja a jövő nagy ígéretét, ő az első 
aki felismeri a film művészi jelle-
gét. Vallja és hirdeti,. hogy új mű-
vészetről van szó, amely önelvű esz-
tétikát kíván és helyet kér magá-
nak a művészetek rendszerében. De 
felismert azt is, hogy a film mindé-
más művészetnél szorosabban fücc 
össze a társadalommal és éppen 
ezért a legfontosabb művészet. "Az 
emberiség kultúrájára gyakorolt ha-
tása — írja — nem lesz csekélyebb 
a könyvnyomtatás jelentőségénél.-

Ehhez a meglátáshoz 1924-ben ki-
tűnő szem kellett. De Balázs to-
vább megy: nem elégszik meg álta-
lános megállapításokkal, hanem 

megírja a némafilm dramaturgiá-
ját. Világos határvonalat húz az 
irodalom, a színház- és a filmművé-
szet között: A színpad igazi alkotó-
művésze a költő, a filmé a rendező 
és a színész. A filmnek semmi köze 
sincs az irodalomhoz, mert a fil-
met a képi hatás emeli művészetté. 
"A film a mozgás és a szerves fo-
lyamatosság művészete.- Az irodal-
mi kifejezésben a szavakba, fogal-
makba vetített cselekmény számos 
apró mozzanatot átugrik. A film 
képsorának folyamatossága azonban 
nem enged meg ilyen ugrásokat. A 
szó, a fogalom, a gondolat nincs 
időhöz kötve, a képnek azonban 
kézzelfogható jelene van, az időben 
játszódik. Éppen ezért a film fo-
lyamatossága feltétlenül megköve-
teli az egyes látható mozzanatok hé-
zagtalan folytonosságát. -A jelene-
teket a tiszta vizualitás keveretlen 
anyagából kell megformálni.-

A színpad és a film világának 
egyformán alapos ismeretével elem-
zi a színészi játékot is. A szavaló 
színész arcjátéka és mozdulata egé-
szen más jellegű, mint a filmszíné-
szé. A szöveget a játék csak kiegé-
szíti. A színész azt a mondanivalót 
igyekszik arcizmai és kezei segítsé-
gével kifejezni, ami már nem fér 
a szavakba. Viszont a filmen az arc-
játék nem ráadás, nem kiegészítés, 
hanem maga a kifejezés eszköze. A 
filmszínészt el kell határolni a szín-
padi színésztől, a táncművésztől és 
pantomimustól is. Beszéde az arcjá-
ték, amely közvetlenül vizuális ki-
fejezési forma. A száj mozgása be-
széd közben esetleg többet mond 
mint a kifejezett szavak. 

Míg a színpadon a szereplők saját 
magukat és egymást a mondott 

szöveggel jellemzik, a filmen a sze-
replők jellemét első perctől fogva 
külsejük határozza meg. A filmren-
dező nem színészt, hanem figurát, 
jellemet keres, tehát már a színész 
megválasztásával is alkot,' ábrázol. 

A színpad és film ellentétének 



finom elemzése után Balázs rátér 
a jellegzetes művészettechnikai 
problémákra. Szerinte az új művé-
szet legsajátosabb kifejező eszközei: 
a közelkép és a vágás. 

A közelkép (premier plan) a film 
kiemelő, hangsúlyozó, értékelő 

és figyelemirányító eszköze. Olyan 
mint a tipográfiában, a "fett* vagy 
"kurzív* szedés, a zenében a »mar-
cato* a színpadon a reflektor. Ez-
zel nagyítja fel a rendező, illetve 
operatőr az élet szövetének apró 
sejtjeit. Azt is elénk tárja, amit 
különben nem vennénk észre. A jó 
film sohasem a totálképen mutatja 
be a tulajdonképpeni cselekmény 
döntő fordulópontját. A színpadon 
mindig totálképeket látunk, a film-
rendezőnek azonban a közelkép se-
gítségével lehetősége nyílik arra; 
hogy a dráma egészéből kiemeljen 
egyes képeket és ezzel a néző fi-
gyelmét a fontos, lényeges dolgokra 
irányítsa. A rendező dönti el, mi-
kor kell a totálképet közeli felvétel-
lel megszakítani. Eziek a közelké-
pek határozzák meg tulajdonképpen 
minden film mondanivalóját. 

De a totálképnek is sokkal széle-
sebb lehetőségei nyílnak a filmen, 
mint a színpadon. A természeti je-
lenségeket, a tömegjeleneteket, a 
monumentalitást csak a film totál-
képei tudják igazán érzékeltetni. 

Részletesen foglalkozik ezután a 
film egy másik művészi kérdésé-
vel, a képvezetéssel. A képvezetés 
határozza meg a képek tempóját és 
egymásutáni sorrendjét. Az iroda-
lomban ez a stílusnak felel meg. 
Ez á film leglényegesebb formáló 
eljárása. "A képeket nem lehet ra-
gozni — mondja Balázs Béla. — A 
képnek csak jelenideje van, a film 
csak azt tudja megmutatni nekünk, 
amit a hős éppen a jelenben cse-
lekszik.* Az a körülmény, hogy a 
képnek csak jelenideje van, a film-
időt különleges problémává avatja. 
Időmúlást tehát csak úgy lehet ér-
zékeltetni, hogy a jelenetsorba egy 
másik képet, úgynevezett vágóképet 
iktatunk. Ez az időtartam azonban 
a filmen nem objektív valóság, nem 
mérhető órával, hanem pusztán han-
gulati tényező. 

A vágás az az eljárás, amikor 
egy képsort megszakítunk és a meg-
szakítás helyére egy másik jelene-
tet vagy képsort, úgynevezett vágó-
képet illesztünk. A vágóképek tech-
nikája okvetlenül szükségessé teszi, 
hogy a film cselekményének két, 
három, vagy ennél is több párhuza-
mos szála legyen, amelyek időnként 
egymásba fonódnak, majd ismét 
szétválnak. A jól ellenpontozott fil-
men nem látunk öncélú vágóképet, 
amely ne tartoznék a cselekmény 
valamelyik ágához. Mert mindén 
kép vágóképpé válik, mihelyt egy 
másik jelenetbe vágják be, még ak-
kor is, hogyha önmaga véletlenül a 
cselekmény egy másik ágának fon-
tos jelenetét ábrázolja. A színpadi 
írók közül erre emlékeztet Shakes-
peare szerkesztési technikája. Azt 
mondhatnánk Shakespeare is vágó-
jelenetekkel dolgozik, s akárcsak a 
film, többszálú' cselekményt alkal-
maz. 

1924-ben már ismerik a színes-
filmet. Balázs először örvendve ki-
ált fel, de aztán kételyei támad-
nak. "Az első színesfilm megtekin-
tésekor átélt technikai élményem 1 

annyira erőteljes volt, 'hogy teljesen 
háttérbe szorította kritikai érzéke-
met.* Félti a filmet a túlságosan na-
turalisztikus természetábrázolástól. 
A panoptikum színes figurái kísér-
tik. De aztán azzal nyugtatja magát, 
hogy a színek felhasználása önma-
gában nem kötelez a természet fel-
tétlen és szolgai másolására. "Ha 
majd egyszer megvalósul a termé-
szetes színekben pompázó, tökéletes 
színesfilm, ismét hűtlenné kell vál-
nia a természethez, de már maga-
sabb szinten.* 

Hét esztendő telik el aztán: a néma-
film művészi kivirágzásának kora. 

1930-ban megjelenik Balázs Béla új 
könyve: A film szelleme. A filmtör-
ténet válságos pillanatában érkezik. 
Az egész világot egy forradalmi vál-
tozás tartja lázban: a hangosfilm. 
A némafilm kitűnő dramaturgjának 
szembe kell néznie a váratlan ese-
ménnyel. Balázs Béla világosan 
érzi, hogy a némafilm nagyszerű 
fellendülését egy új kísérlet szakí-
totta meg. Nemcsak megszakította, 



hanem visszavetette. A hangosfilm a 
technikai újítás ellenére művészileg 
sokkal primitívebb fokot képvisel 
mint a némafilm. De Balázs nem 
dogmatikus, nem ragaszkodik a 
némafilm elméletéhez, tudja, hogy a 
hangosfilmé a jövő. Elemző tekin-
tete behatol az új jelenség szöveté-
be, feltárja törvényszerűségeit és 
meghatározza lehetőségeit. 

A hangosfilm szerinte felfedezi 
akusztikus környezetünket. "Tolmá-
csolja a dolgok hangját, a természet 
intim nyelvét. Megvált bennünket a 
lárma zűrzavarától, mert a hangot 
kifejezéssé alakítja át.* De a han-
gosfilm akkor válik majd valóban 
művészetté, ha a rendező úgy irá-
nyíthatja hallásunkat, ahogy a né-
mafilm rendezője irányította látá-
sunkat. 

Megállapítja.hogy a hang minden-
képpen gátolja a képi beállítás 

szabadságát. A hangbeállítás lehe-
tetlensége, a hang primitív realitá-
sa arra a kezdetleges színvonalra 
veti vissza a filmet, amelyet a né-
mafilm már régen maga mögött ha-
gyott. De ezek az ellentmondások 
csak addig zavarnak minket, amíg 
meg nem szokjuk őket, mint a be-
széd és ének ellentmondását az ope-
rában, az élő szó és a faragott bábu 
ellentmondását a bábjátékban és a 
felirat és kép ütközését a némafil-
men. 

Felismeri a hangosfilm első alko-
tó beállítási lehetőségét: a hangkivá-
gást. A mikrofon a hangzavarból ki 
tud emelni egy hangot, sőt meg is 
tudja változtatni az eredeti hang 
színét és erejét. A hang tehát vezé-
relhető. Lehetséges közeli hangfel-
vétel is. A hangfelvevőgép maga ke-
resi fel a hangot, kiemeli a környe-
ző zörejek közül, s mi a halk han-
got a maga rejtettségében halljuk, 
ahogy a valóságban sohasem. 

A hangosfilm' legnagyobb szenzá-
ciója az volt, hogy az ember 

megszólalt a vásznon. Balázs Béla 
világosan látja, hogy a párbeszéd-
ben is az érzékelhető akusztikai ha-
tás a döntő, nem pedig a tartalom. 
(Lényeges különbség a színpadi dia-
lógussal szemben.) 

Jelentős eredménye a hangosfim-

nek, hogy szerves kísérőzenét, illet-
ve kísérőzörejt nyújt a képekhez. 
"A hangosfilmen a teljesen elvont, 
a cselekménytől független kísérőze-
ne tökéletes képtelenség, s valószí-
nűleg nem is fordul elő a jövőben. 
A zörejek ugyanis szinte összekötő 
kapcsot teremtenek a film képei és 
a zene között és közelhozzák a ket-
tőt egymáshoz.« A zene a némafil-
men szükséges, de a lehető legfilm-
szerűtlenebb motívum volt, a han-
gosfilmen azonban szerves alkat-
rész. 

A hangosfilm dialógusa abban 
különbözik minden más dialógustól, 
hogy csak egyszer mondják el, de 
akkor egyszer s mindenkorra változ-
hatatlan marad. Egyébként — írja — 
a dialógus sokáig a hangosfilm leg-
áldatlanabb kifejező eszköze marad. 
(Ez a jóslata is, mint sok más, tel-
jes egészében bevált.) 

Hosszú oldalakon keresztül foly-
tathatnánk a finom megfigyelé-

sek és, mélyreható elemzések felso-
solását. Ha néha téved is, tévedései 
izgalmasak, érdekesek és kora szem-
léletéből fakadnak. Mindenesetre 
megállapítható, hogy azóta sem 
vizsgálta senki a filmművészet mű-
vészi problémáit ilyen hatalmas fel-
készültséggel, művészi érzékkel és 
tudományos következetességgel. 

Világosan látja a fejlődés útját. 
Tudja, hogy a némafilmhez nincs 
többé visszaút. »De egy népszerű 
művészet fejlődését nem esztétikai 
értékek határozzák meg, hanem a 
társadalom igénye. A művészetek 
történetében nincs olyan válságos 
szakasz, amely ne rejtené magában 
az eljövendő fejlődés csíráját. Nem 
marad hát más hátra számunkra, 
mint bízni a haladásban, annál is 
inkább, mert nem szeretnénk, ha a 
film magától fejlődnék. Saját esz-
tétikai értékítéletünk is a történel-
mi fejlődés eredménye és eleven té-
nyezője: hozzátartozik a dialektikus 
folyamathoz és megszabja annak 
irányát.* 

Balázs Béla könyve jelentős állo-
mása a világ filmesztétikai irodal-
mának. A jövőben csak reá támasz-
kodva, vagy vele yitázva lehet a 
filmművészet kérdéseiről írni. 

STAUD GÉZA 



Bufteában, 
A N Y O L C P E R C E K MŰVÉSZÉNÉL 

Magyar ésszel, buda-
pesti megrögződöttsé-
gekkel nehéz elhinni, 
hogy »Gapo«, ez a rend-
kívül rokonszenves arcú 
fiatalember, akinek ne-
vét, arcát Romáiniában 
úgyszólván mindenki is-
meri: filmrendező. Pe-
dig »Gapo« — Gábriel 
Popescu — nem is úgy-
nevezett >-nagy' alkotá-
sokat- rendez. Az ő 
specialitása a rövidfilm: 
valamennyi filmje csak-
nem pontosan nyolc per-
ces. Hogy ez a nyúl-
farknyi idő is elegendő 
neki a jelentős alkotás-
ra, ezt az eddig elnyert 
hét nemzetközi díj bizo-
nyítja — köztük a can-
nes-i is. 

Vajon mi tette ily 
népszerűvé műfaját? De 
— mint ez várható — 
éppen erről nem tud 
Gapo semmit. 

— Én ezt a műfajt 
szeretem. Ebben tudom 
legjobban kifejezni ma-
gamat — mondotta kér-
désünkre. — Hogy a kö-
zönség miért szereti, 
azt már tőle kell meg-
kérdezni. 

Kajánul tettük fel a 
keresztkérdést: persze 
titokban már a »nagy 
mű- is formálódik ben-
ne? 

Nem volt hajlandó 
megérteni, hogy a nagy 
mű alatt mi hosszú fil-
met értünk. A nagy mű, 
szerinte, mindig az, 
amin dolgozik az em-
ber. Gapo szerint szati-
rikus mondanivalót leg-
tömörebben, legközvet-
lenebbül : rövidfilmben 
lehet kifejezni'. 

Ugyanis — mint eb-
ből rá ds jöhettem .— 
éppen szatirikus- kisfil-
men dolgozik. »A pénzes 
légy« a film címe — fő-
szereplője egy légy, 
amely hatalmas vagyont 
örököl. 

Gapo sajátos munka-
módszerrel dolgozik. 
Egy-egy filmjének -sze-
replőit újsághirdetésre 
való jelentkezés- alapján 
válogatja ki. Nagyon ha-
tározottan hangsúlyozza: 
nem- olyanokat keres, 
akik jelenlegi foglalko-
zásukat a szmészpályá-
val akarják felváltam 
(bár volt már példa rá, 
hogy színész lett vala-
melyik szereplőjéből), az 
ő megbízása egy filmre 
szóL Nyolc percre. 

Nem mérnők állítani, 
hogy követendő példa 
— de nem érdektelen. 

Gapo nem engedett el 

Gábriel Popescu 

üres kézzel: megmutat-
ta a gyönyörű bufteai 
filmgyár technikai vív-
mányait: a 26 hektáron 
elterülő filmvárost, a 
két 730 négyzetméteres 
és két 300 négyzetmé-
teres műtermet, a mo-
numentális technikai 
berendezéseket., A gyár-
nak saját áramfejlesz-
tője, káprázatos világí-
tástechnikája, automa-
tikus hőszabályozója 
van. Kész díszletele-
mekből egész raktára. 

Egy gondolat Bufteá-
iból: nem lenne vajon 
érdemes nálunk is meg-
ismertetni néhányat a 
Romániában oly népsze-
TŰvé vált kisfilmekből? 
Akár -A pénzes légy-*, 
akár a tüneményesen 
szép »Revista 1958« re-
vűfilm, akár valamelyik 
más kisfilm méltán 
tarthatna nálunk is szá-
mot sikerre. 

Sz. I. 



Esküszöm, hogy a bálinéz nők 
Szebbek, mint a pesti színésznők. 

Férfiember hajlamos, hogy a-költő 
e kéí verssorában összegezze a film 
esztétikai tanulságát, eltekintve at-
tól a csekélységtől, hogy a Polinéz-
szigeteken játszódik és őszintén 
sajnálkozva e mondanivaló öncélú-
ságán, amely semmilyen gyakorlati 
megoldást, járható utat nem jelöl 
meg a konfliktus megoldására. Mind-
ebből azonban elhamarkodott len-
ne arra következtetni, hogy a kriti-
kai realizmus valamilyen kései vi-
rágzása lenne a filmalkotás. Már-
csak azért sem, mert ugyan miféle 
kritika érhetne fel ahhoz, amit — 
Gyárfás Miklós éppen e lap hasáb-
jain ' fejtette ki — csak hódolat il-
lethet és miféle realizmus ahhoz, 
ami a maga naturalizmusában is tel-
jes értékű. De ne folytassúk. Egy pa-
radicsomot különben is illetlenség 
megbírálni. A Biblia, az Ember tra-
gédiája egyaránt mutatja, milyen 
bonyodalmak származnak ebből. 

Mindezt azért kell előre bocsáta-
nunk, hogy bizonyos balhiedelmek-
től és a felcsigázott várakozás okoz-
ta csalódástól megóvjuk a nézőt. 
Ez a szélesvásznú, színes, olasz film-
alkotás a Polinéz szigetvilág népé-

ről, életéről szól. S bár nem jártam 
ott, azt hiszem megkockáztathatom 
azt a feltevést, hogy a szociográfiai 
pontosság dolgában kissé elmarad a 
Győrffy Sándor-í követelményektől, 
úgyszintén a népélet ábrázolásának 
Veres Péter-i lelkiismeretességétől 
(és prüdantériájától). 

Mégis, mi az hát,, amit a film 
nyújt — vagy nyújtani akar — és 
amitől nem vitathatunk el, bizonyos 
szépséget és hatásosságot? Nem 
könnyű ennek a meghatározása, 
ugyanis részeinek mindegyike más 
és más jellegű. Az első talán a nép-
rajzi gyűjtés kategóriájába tartozik 
és az egyik polinéziai kis sziiget 
férfiavatási szertartását örökíti meg 
izgalmas filmszerűséggel. E törzs 
rítusa szerint hatalmas — ahogyan 
felmértem — jó ötvenméteres he-
gyen álló bambuszemelvényről kell 
az avatandóknak a mélybe ugraniuk, 
a többiek ünnepi tánca, tamm-tamr 
mozása közepette, úgy hogy két lá-
bukat liánokkal a torony tetejéhez 
kötözik. 

E természetes valóságában ábrázolt 
látványos és lenyűgöző jelenet után 
egy irodalmi feldolgozás igényével 
fellépő történet következik. iHőse, a 
kis Atemi, egy polinéz kisfiú, aki 
félelemmel gondol arra', hogy apja 



bolt, az -illatozó virágok, a hullá-
mok lágy zenéje várja a fiatalokat*. 

Egyébként ez a film lényege: dal, 
tánc, virág, tenger, ég, hegy, völgy, 
pálma, lótusz —, egyszóval egzóti-
kum és erotika. Kicsit idegenfor-
galmi reklámra emlékeztet, kicsit — 
ami egyébként megfelel a valóság-
nak is — egy népi táncegyüttes — 
valóban színpompás, valóban szín-
vonalas produkciójára, amely azon-
ban a természet lágy ölének valósá-
gos színpadán- zajlik le és így a ten-
geri ragadozók is fellépnek rajta. 

Tehát nem ajánlható a film kleri-
kális beállítottságú embereknek, 
akik a paradicsomba vetett hitüket 
akarják megőrizni. Övnd kell meg-
nézésétől azokat is, akik mindig és 
mindenáron ragaszkodnak a társa-
dalmi hitelességhez, a mély lélek-
tani mondanivalóhoz, az irodalmilag 
magas fokon szervezett művészethez. 
Továbbá tilos tizenhat éven aluliak-' 
nak és azoknak, akik tizenhat éven 
felül is, azt állítják, hogy a gólya 
hozza a gyermekeket. Aki azonban 
hajlandó két órára és kivételesen el-
fogadni ezt a sajátos egzotikus revűt, 
annak érdemes megnéznie. Gyönyö-
rű tájakat, csodálatos táncokat lát-
hat, bravúros vízalatti és vízfeletti 
felvételekben gyönyörködhet, izgal-
mas rendezői beállításokat csodál-
hat meg, a kinemaszkóp technika és 
a színesfilm vívmányainak minden 
természetábrázoló, tömeget megörö-
kítő, hangulatkeltő lehetőségét kiél-
vezheti. Egyszóval két órán át kelle-
mesen szórakozhat annak a közis-
mert olasz közmondásnak a jegyében: 
Ha nem is igaz, jól van kitalálva. 

GYERTYÁN ERVIN 

gyöngyhalász mesterségét kell foly-
tatnia. S nem ok nélkül. A film 
lélegzetelállító tengermélyi jelénle-
tekben mutatja be a -gyöngyhalászok 
munkáját, keserves harcát a víz 
alatt, s azokat a veszedelmeket, ame-
lyeket a cápák, tigriscápák, s egyéb 
ragadozók jelentenek számukra. De 
hát a filmrendezői gondviselés csak 
idegeinket borzolja ezzel a lehető-
séggel és lényegében ragaszkodik 
ahhoz a koncepcióhoz, hogy ez a 
pokol tulajdonképpen paradicsom — 
még ha utolsó is -a paradicsomok 
között. Ezért már itt is jelentkezik 
az a túlcukrozottság, amely a kö-
vetkező jelenetet szinte a!z operett-
hez közelíti. Ez Tereiről, a szerelmes 
halászlegényről szól, aki otthagyja 
a cápák paradicsomát, hogy arca 
verejtéké vél dolgozzon egy civilizál-
tabb sziget foszfátbányájában. De 
nem tud megbarátkozni az új élet-
formával. És miután eme kirucca-
nása alkalmul szolgál egy csomó 
dalra és táncra, összegyűjtött pén-
zén csónakot vásárol és visszatér 
Szolvejgként, éppen a parton vára-
kozó kedveséhez, aki félhalottként 
halászta ki a viharvert csónakból. 

A negyedik történetnél ismét vál-
tozik a film jellege, ugyancsak — 
ebben következetes fejlődés mutat-
kozik a filmben — az édeskésség irá-
nyában. Egy színpompás polinéz es-
küvő következik, virággal, tánccal, 
dallal, tengerfenéki totemfával, iz-
gató nőkkel és délceg férfiakkal és a 
két gyönyörű szerelmessel, akölk — 
ahogy a MOKEP ismertetésének köl-
tői lelkesültségű sorai írják — "az-
után továbbúsznak a keskeny öböl 
túlsó partjára, ahol a csillagos ég-



Kinek a művészete a film? 
Örkény István a Filmvilág 8. szá-

mában megjelent "Babonák a rende-
zés körül* c. cikkében a rendezők 
szerepének túlértékelése ellen lép fel, 
és vitára hívja a rendezőket Én 
ugyan nem vagyok rendező (sem 
író), s ha most a rendezők védelmé-
ben lépek fel, ezzel nem pártatlan-
ságom akarom csillogtatni, hanem a 
filmművészetet akarom védeni, 
amely Örkény István cikkében 
furcsa értékelést kapott. 

Nem a 'rendezőik csalhatatlanságá-
ról van szó. Abban igaza van Ör-
kény Istvánnak, hogy rendezőink 
művészetükhöz mérten aránytala-
nul nagyratartják magukat. Ez azon-
ban más kérdés. 

Még csak abba a szofista elmélke-
désbe sem akarok belekapcsolódni, 
hogyha a rendező nélkül nincsen film, 
akkor , ő tekinthető-e- gazdájának. 
Ez a probléma sokkal jelentősebb, 
semhogy egy cikk keretében meg 
lehetne oldani. (A Színháztudomá-
nyi és Filmtudományi Intézetben 
külső munkatársakból alakult cso-
port foglalkozik ennek a kérdésnek 
megoldásával a külföldi eredmé-
nyék alapján.) Az én ellenzésein 
elsősorban Örkény István következő 
megállapításainak szól: "A film a 
beszélni tudó mozgófényképek mű-
faja. Az benne a lényeg, hogy a le-
írt szöveg — a forgatókönyv — a szí-
nész játékában megelevenedik... A 
rendező munkája., mint a-karmeste-
rié, interpretáló művészet, mely az 
írói látomást a színészi látomással 
egy teljes éls mindent átfogó vízióba 
összefogja. A mindent átfogásba 
benn értetődik a fényképezés és a 
hang árnyalása, a világítás és a kí-
sérőzene, és még sok más technikai 
tényező.* 

Hogy nem rtiűfaj a film, erről, azt 
hiszem, nem kéli vitatkozni, hiszen 
akkor felvetődne az a kényes kér-

dés: melyik művészeti ágnak a mű-
faja. 

A film mozgó fényképként való 
meghatározása csak a film szó értel-
mének magyarázása. De hogy csak 
a beszélő mozgóképek -tartoznak a 
filmművészethez, abban mái- kétel-
kedni lehet. Chaplin, Eisenstein 
vagy Mu:nau, akiinek "Utolsó em-
beréiben még feliratok sem voltak 
st-b., bizonyára sértőnek találnák ezt 
a szűkítést. Ez a megjegyzés, azon-
ban, esetleg szőrszáThasogatásnák 
minősül, ezért nézzük a lényeget. 

Örkény szerint ez abban áll, 
"hogy a leírt szöveg — a forgató-
könyv — a színész játékában meg-

• elevenedik*. (Ezzel mindenesetre si-
került a dokumentum filmet ki-
zárni a filmművészet köréből.) 

Vajon, ha a filmművészetnek ez a 
lényege, akkor mi különbözteti meg 
a színiműveszettől? Mi tette önálló 
sajátos művészetté? Talán csak nem 
a -fényképezés? Mert a hang árnya-
lása, a világítás, sőt a kísérőzene a 
színháznál is megtalálható. 

A filmművészet meghatározásának 
csak ilyen sommás elintézése adhat 
alapot Örkénynek ahhoz, hogy a 
rendező munkáját interpretálásnak 
minősítse. 

A modern esztétikai iskolák már 
a karmestert is inkább társszerzőinek 
tartják, -pedig ott kétségtelen, hogy 
a kottát a zeneszerző írta. De va-
jon egy opera zeneszerzőjét inter-
pretáló művésznek tartja-e Örkény, 
csak azért, mert a librettó mástól 
származik? 

S miért nevezi a színész játéká-
ban megelevenedő szöveget csak for-
gatókönyvnek? Hiszen az irodalmi 
jelző elhagyása elleplezi azt a tényt, 
hogy a film technikai forgatókönyv-
ből készül. Ez pedig nem az író, ha-
nem a rendező alkotása. Csak nem 
akarja azt mondani, hogy a kottó-



inak nem a technikai, hanem az iro-
dalmi forgatókönyv felél meg? 

Bármekkora jelentősége is van 
(már pedig nagy jelentőségét el kell 
ismerni) az irodalomnak és színmű-
vészetnek a filmben, a film mégsem 
egyenlő fényképezett színházzal. Er-
ről már aligha lehet vitatkozni, bár 
a filmművészet elirodalmiasodása és 
egy sor fényképezett színház-számba 
menő rossz film alapot adnak az ilyen 
feltételezéshez. De igazi filmművész-
nél ilyen tévedésről szó sem lehet. 
Elég a "Szállnak a darvak* színdarab 
és film változatára gondolni. (Pedig 
itt irodalmi mű filmreviteléről van 
szó.) 

A film alkotó-kollektívájának tag-
jai koncepciójuk arányában az átla-
gosnál nagyobb szerepet játszhatnak. 
Egy klasszikus mű filmrevitelénél 
dominál az író egyénisége (gyakran 
a rendező passzív alázattal igyekszik 
ezt, érvényesíteni), nagy'színésznél a 
játéka határozhatja meg a film jel-
legét (nem egyszer az ő számára ír-
ják a filmet), de vezető szerepet 
játszhat az operatőr (gondoljunk 
egyes mexikói filmekre), a zeneszerző 
(pl. a "Végzet«-ben), sőt a díszlet-
tervező is. 

Mégis, ha a nemzetközi gyakorla-
tot-vesszük figyelembe és az egyes 
esetekben az általánost kutatjuk, ak-
kor azt látjuk, hogy a filmek általá-
ban (most figyelmen kívül hagyva a 
klasszikus irodalmi alkotások filmre-
vitelének határesetét) a következő 
módon születnek: a rendezőt közvet-
lenül vagy valamely irodalmi alko-
táson keresztül megihleti a valóság 
egy jelensége. Az utóbbi esetben már 
az irodalom eszközeivel szervezett 
jelenségről van szó. Mindkét esetben 
filmnovella, illetve-irodalmi forgató-
könyv készül a rendező közvetlen 
résztvételével, vagy vele összhang-
ban. A továbbiakban a rendező elké-
szíti a technikai forgatókönyvet, 
maj(i művészileg szervezi és vezeti 
a film alkotását. 

A rendező vezető szerepét nem ez 

a művészeti szervező és vezető funk-
ció adja, hanem az, hogy az ő esz-
tétikai szemléletének eredményét, 
esztétikai ítéletét rögzíti elsősorban a 
film. 

Természetesen a film minden alko-
tója hozzájárul ennek az esztétikai 
ítéletnek kialakításához, de végső 
soron itt a rendező szemlélete a dön-
tő. (Ezért vádolhatjuk pL klasszikus 
alkotások filmrevitelénél annak hely-
telen értelmezésével őket.) S ha a 
rendező "nem elég nagy koncepciójú 
ehhez, iaz nem előny, hanem hát-
rány. Más kérdés, hogy a rendező 
művészi felfogását, esztétikai értéke-
lését milyen eszközökkel akarja vagy 
tudja érvényesíteni. Lehet, hogy iro-
dalmi eszközöknek biztosít elsőbbsé-
get, lehet, hogy a színésznek, de le-
het, hogy éppen a megvilágítás at-
moszféráját teremtő és hangulatot 
keltő erejének. 

A jó film nem egyenlő a jó iro-
dalmi forgatókönyvvel és jó színészi 
játékkal. Ezek alkalmazása a film-
művészet anyagának tulajdonságaiból 
fakad. Ennyiben alapja a filmnek. 
A film művészi eszközei, azonban, 
az esztétikai szemlélet olyan formá-
ját jelentik, amely sajátosan külön-
bözik az irodalmi vagy színművészeti 
szemlélettől — bár a szintézisnél 
fogva tartalmaz rokon vonásokat is 
— tehát itt filmművész esztétikai-
szubjektumra van szükség, s ez a ren-
dező. 

Hogy a mi rendezőink nem tud-
nak stílust teremteni, annak nemcsak 
objektív okai vannak. Eisenstein — 
a valóság szükségleteinek megfele-
lően — igazán sokfajta jelenséghez 
nyúlt (ez vonatkozik Chaplinre is), 
s mégis eredeti alkotásokat hozott 
létre, mert eredeti szemlélettel bírt. 

Egészen a mi rendezőinktől sem le-
het a stílusalkotás eredményeit meg-
tagadni. S hogy még előbbre jussa-
nak ezen az úton, ahhoz talán az el-
méleti viták is segítenek. 

NEMES KÁROLY 



LEGENDA A MESEFILMRŐL 

Ú gy látszik, egyre jobban terjed 
egy olyanfajta elmélet — mely-

lyel úgy két-három esztendeje talál-
koztam első ízben —, mely szerint 
felnőtteknek készült mesefilm csak 
akkor foghatja meg korunk nézőjét, 
ha ki tud lépni a mese "primitív* 
fogalomvilágából, ha korunk tapasz-
talataival egészíti ki — vagy akár 
helyettesíti — a meseköltészet ke-
véssé leleményes lélekrajzát. Ez az 
elmélet ihlette az első és eddig 
egyetlen magyar mesefilm-kísérletet 
— melynek színvonala végül még a 
bemutathatóság mértékét sem ütötte 
meg — és hasonló szándékot érzek a 
"Legenda a szerelemről* című, Hik-
met darabja nyomán készült színes 
csehszlovák—bolgár mesefilm mö-
gött is. 

A "Legenda a szerelemről* meséjé-
nek lényege: a szultán leánya, Sirin, 
halálos beteg. Gyógyulásának félté-
tele: nővérének cserében le kell 
mondania a szépségéről. Ugyanez 
idő tájt a népet halálos szomjúság 
gyötri — a Vashegy gyomra fogva 
tartja a vizet, s a város kútjai ki-
apadtak. 

Banu, a inővér feláldozza húgáért a 
szépségét, és Sírin csakugyan meg-
gyógyul. Megismerkedik Ferháddal, 
a festővel, s a két fiatal olthatatlan 
szerelémre lobban egymás iránt. De 
a koldusszegény Ferhád nem nyer-
heti el Sirin kezét, csak miután év-
tizedes megfeszített munkával ' — 
melyre szerelme ösztönzi — kiszaba-
dítja a Vashegy gyomrába zárt vizet. 
És a szerelem ereje még egy csodát 
művel: visszaadja Banu elveszett 
szépségét is. 

A rendezőt ez a történet kétség-
kívül nehezebb feladat élé állította, 
mintha egy népmese tömörebb konf-
liktusát kapta volna anyagul; az erő-
próbát mégis inkább az jelenti, hogy 
milyen stílusegységbe fogja a szét-
ágazó történetet? 

Azt hiszem, alig vitatható, hogy az 
igazán nagy filmek hatásának titka: 
a történet világos, csiszolt, céltudatos 
vonalvezetése és az elsődleges, -köz-
érdekű- lelkiállapotok ábrázolása — 
vizuális eszközökkel. Gide szerint 
Jiulius de Baraglioul azért volt rossz 
író, mert regényei minden raffinériát 
nélkülöztek; nos, sok mesefilm-ren-



dező úgy látszik nem bízik abban, 
hogy a mese naiv elemei hatással 
lehetnék korunk raffinériához szo-
kott nézőjére, és modern irodalmi 
hatásoklkai igyekszik elmélyíteni 
történetét; így tesz a "Legenda a sze-
relemről- rendezője is. 

A film elején még a mesére — ősi, 
örökédes lelki mannánkra — csigá-
zódik fel érdeklődésünk, de ez a vá-
rakozás egyre kevésbé nyer kielé-
gülést a későbbiek során. Nem a jó 
és rossz harcát Látjuk, inkább egy lé-
lektani kísérlet tanúi leszünk: mi-
lyen titkos gondolátok foglalkoztat-
nak egy mesehőst; s minket akik 
többek közt azért, ültünk be a mozi-
ba, hogy két órára függetlenítsük 
magunkat az idő múlásától, a film 
utolsó félórájában egyetlen kötelék 
fűz a filmhez: annak szemlélése, 
hogy a hős fölött múlnak az eszten-
dők, anélkül1, hogy céljához egyetlen 
lépéssel is közelebb jutott volna. Mi-
közben fülünkhöz (és csák fülünk-
höz!) továbbra is sűrűn eljutnak a 
hős hamleti gondolatai, a hős egye-
dül küzd a vizet őrző Vasheggyel; 
ezalatt emberek ezrei várják tétlenül 
az éltető vizet. Várják, és nem segí-
tenek a hősnek: csak majd legvégül, 
majd ha eljön az ideje. A víz ugyan-
olyan körülményesen jut el a nép-
hez, mint a nézőhöz a mese. 

Ha a rendező bizonyos, filmen és 
mesében egyaránt érdektelen, irodal-
mi, belső konfliktusok ábrázolása he-1 

lyett a cselekvés logikájára és folya-
matosságára helyezi a hangsúlyt, 
hasonlíthatatlanul teljesebb művészi 
hatást ért volna el. De mintha nem 
merte volna a mesére, a mesék vi-
lágára bízni, hogy a nézőben képze-
leteket keltsen — inkább azoikat a 
képzeleteket illusztrálta, melyéket 
benne magában keltett a mese; így 
aztán film- és meseélményt egyaránt 
elrekesztett a nézőtől. A mese alap-
tulajdonságai ugyanis csodálatos 
módon egyeznek a filmével, vonal-
vezetést, lélekábrázoló módszert vi-
zuális igényt illetően — s mintha 
már ezáltal is cáfolnának minden 
olyan rendezői elképzelést, mely sze-
rint az avítt mese különféle áttéte-
lezések nélkül nem lehet használ-

ható témavilága a modern filmnek. 
Szép részletmegoldásai, színpompás 
képei, Sztojanov fülbemászó, szug-
gesztív muzsikája ellenére a "Le-
genda a szerelemről* a meseellenes 
irányzat életképtelenségét bizonyítja 
— hősei idegenék maradnak a néző-
nek — és e bizonyítás talán a film 
legnagyobb eredménye. 

Vajon a filmalkotók ugyanazt a 
következtetést vonják majd le, ame-
lyet, egyetlen kudarcból, a jelek sze-
rint mi levontunk: mese témát nem 
kell, mert nem lehet filmre vinni? 
Aligha. Hiszen már csak törvényeik 
azonossága folytán is, a film mese-
világ után, a mesevilág filmrevitel 
után kiált. De a mesefilmnek'— ha-
csak nem kifejezetten allegorikus tö-
rekvések ihlették — hűnek kell ma-
radnia a mese fogalomvilágához, 
hogy ne essen messze a film kifeje-
zőeszközeitől. 

TÖRÖK TAMÁS 

Vlasta Fialová és Jana Rybárová 



Az a nemzetközi film-
válság, amely Holly-
woodból indult ki, s 
amely keresztül-kasul 
hálózza a nyugati álla-
mokat, néhány hónappal 
ezelőtt elérte Angliát is. 
A televíziósadók ver-
senyre keltek a film-
színházakkal, s műsor-
politikájukkal tönkre-
tették azokat. A BBC-
televízió például évek 
óta minden vasárnap es-
te kilenc órakor (a leg-
főbb mozilátogató idő-
ben) egy-egy RKO-fil-
met tűz a műsorára ab-
ból a száz filmből, ame-
lyet néhány esztendeje 
kötött le Amerikában. 

Ennek eredménye-
képp a mozik látogatott-
sága rohamosan csök-
kenni kezdett, s eninek 
arányában redukálódott 
a gyártás is. 

Az angol filmstúdiók 
egymásután csukták be 
kapuikat, hogy rövide-
sen ismét megnyíljanak 
mint' televíziós-stúdiók. 

Az angol közönség 
hollywoodi ízlésen ne-
velkedett, s a hollywoo-
di stílusú filmeket 
igényli. Angliában éven-
te több mint 400 ame-
rikai filmet mutatnak 

be, s az angol filmek 
mellett száznál alig több 
a más országokból be-
hozott film. Annak elle-
nére, (hogy olykor egy-
egy francia, olasz, nyu-
gatnémet, szovjet, svéd, 
magyar vagy lengyel 
film rendkívül nagy sí-
ként aratott Anglia-
szerte, ezek a sikerek 
nem tudták megtörni az 
amerikai filmek angliai 
monopóliumát, s. nem 
•befolyásolhatták tartó-
san a közönség ízlését 
sem. Az angol filmipart 
is sokban befolyásoló 
amerikai filmpolitika 
ma a szigetországi véle-
mények szerint a kö-
vetkező: 

Mammut-filmek ké-
szítése (mint például 
"80 nap alatt a világ kö-
rül*, "Tízparancsolat*) 
— amelyek mindegyike 
5—6, vagy több millió 
dollárba kerül. Ilyesfaj-
ta filmek előállítása az 
angol filmiparban lehe-
tetlen, hisz egy-egy an-
gol film összes költségei 
a hollywoodi átlagfil-
mek költségeinek egyti-
zedét is alig érik el. 

A 12—16 évesek ösz-
töneire, kalandvágyára 
és fantáziájára épített 
filmek (mint például 
"Frankenstein vissza-
tér*, "Táncoljunk Rock 
and Rollt*, "Pete Kelly 
Story* stb.), amelyek az 
amerikai gyártás 52 szá-
zalékát teszik ki. Az 
ilyesfajta filmeket 
ugyancsak nehéz Ang-
liában előállítani, mert 

Jellegzetes angliai kép. Ár-
verést hirdető tábla egy be-
zárt mozi falán. A felirat 
szerint a mozit 1957. novem-
ber 28-án zárták be — tel-

jes eladósodás miatt. 

Az -Eallng filmműtermekben 
most a BBC televízió dol-

gozik. 

az angol közönség igé-
nyesebb, minthogy min-
dent a rémületre, a ha-
zug kalandokra, vagy a 
dzsesszre építsen, amel-
lett ebben a három do-
logban az amerikaiak 
vezetnek s nincsenek 
olyan anyagi erőforrá-
sok az angol filmipar 
mögött, amelyek segít-
ségével az amerikai 
egyeduralmat e téren 
meg lehetne törni. 

A 16—30 évesek ösz-
töneire (elsősorban ne-
mi ösztöneire) épített 
filmek, amelyek az 
amerikai gyártás húsz 
százalékát teszik ki 
(mint például "A férfiak 
jobban szeretik a sző-
kéket*, "The Pajama 
Garne stb.). 

Az ilyesfajta filmek 
előállítása Angliában le-
hetetlen a szigorú cen-
zúra miatt — úgyhogy 
ezt a lehetőséget is tel-
jésen el kell vetni. 

A független, gyártók 
elenyésző számú mű-
vészfilmjei (mint pél-
dául "Marty*, "Az 
Édentől keletre*, "Ki-
kötőben* stb) — ame-
lyekhez hasonlókat 

Válságban az angol film 



A Denhami filmstúdió ma az 
amerikai légihaderő angliai 

főhadiszállása . . . 

Angliában is elő lehet 
és kell állítani. 

»Az amerikai filmmel 
ott kell harcbaszállni, 
ahol a leggyengébb — 
mondják az angol fil-
mesek. — Tanuljunk a 
keleti filmgyártásoktól, 
a szovjet, lengyel, ma-
gyar, japán és indiai 
fűmtől: foglalkozzunk 
többet a mával. A film 
csak úgy 'harcolhat si-
kerrel a televízióval is, 
ha többet, mélyebbet 
ad, mint a televízió. Al-
kossunk jobb és igazabb 
filmeket és újra meg-
telnek filmszínházaink.-
Így ír Paul Rotha, a vi-
lághírű angol filmszak-
író a The Times hasáb-
jain. 

Csakhogy ma alig van 
Angliában olyan rende-
ző, aki ezeknek a köve-
telményeknek megfelelő 
filmet tudna előállí-
tani. Ennek' okát — an-
gol lapvélemények fő-
ként abban látják, hogy 
az angol filmművészek 
jelenlegi' kiválasztási 
rendszere nem megfe-
lelő. Az egyes emberek 
elsősorban születés vagy 
.vagyoni helyzet alapján 
kerülnek 'be a filmszak-

máiba, nem tehetségük 
révén. Az angol film-
gyártás első két nemze-
déke, amely az igazán 
nagy művészeket adta, 
vagy elhunyt (mint 
Korda), vagy Amerikába 
szerződött (mint Hitch-
kock, Noel Coward és 
mások). A mai angol 
filmiparban kevés az 
igazi 'tehetség, sok a ru-
ttinüé, vagy 1 az '-olyan, 
akinek csak pénze van, 
s még a rutinja is hiá-
nyos. Ebből következik, 
hogy a legtöbb angol 
film nem lesz siker-
film, s ez természetesen 
visszahat a filmiparra, 
mely egyre bizonytala-
nabbá válik. Mélyíti a 
művészi válságot még 
az is, hogy az angol 
filmművészek szeretné-
nek mást nyújtani a kö-
zönségnek, mint Holly-
wood, de ugyanakkor 
bizonyos hollywoodi ízt 
meg kell tartaniuk, hisz 
a közönség ezt elvárja 
a hazai filmektől is. Eb-
iben a tojástáncban 
rendkívül nehéz megta-
lálni1 a túlzásoktól men-
tes helyes arányokat. 
Az írók és filmművé-
szek nem mernek a szo-
ciális kérdésekkel fog-
lalkozni, nehogy esetleg 
túlzottan baloldaliaknak 
bélyegezzék őket, ami a 
mai körülmények között 

Egy Kis vidéki mozi Pen-
zanceban a következő szö-
vegű táblát tette ki ajtaja 
elé: »Ez a népszerű kis 
mozi százaknak szerzett 
számtalan boldog órát. Em-
lékeznek? Kérdezzék meg a 
miniszterelnököt, miért kell 
becsukni? — Neki tudnia 
kell: Aztán mondják meg, 
nyitva tartható-e, ha ötven-
százalékos adót kell fizetni 
minden penny után?., fis a 
kis tábla Így szól: »Itt 
nyugszik a Penzancel Begal 
mozi, megölte az adó, „ez 
valóban véres üzlet" (Ham-

let)-. 

egyenlő a munkanélkü-
liséggel. 

(Nehezíti az angol 
filmipar helyzetét, hogy 
továbbra is fennáll az 
átcsábítás veszélye. 
Amint feltűnik egy-egy 
tehetségesebb művész, 
azt Hollywoodon, vagy 
Rómán, keresztül meg-
szerzik Amerikának. S 
mélyíti a művészi vál-
ságot végül az a tény, 
hogy egyre nehezebb 
egy-egy filmet leforgatni 
Angliában. A legnagyobb 
angol filmgyártó, J. A. 
Rank, az acélmágnás, 
a legutóbbi hónapokban 
tőkéjének javarészét ki-
vonta a filmgyártásból 
és egy televíziós közve-
títő állomás építésébe 
fektette. így a Rank-
gyár, mely évente har-
mincöt—ötven—h at.van 

filmet tudna előállítani, 
az idén csak tizenkét 
filmet készít. 

A reménytelen hely-
zetet látva, az aingol fil-
mesek egy csoportja azt 
javasolta: államosítsál? 
a filmgyártást s jelen-
tős állami szubvenció 
segítségével forgassák a 
filmeket. Ez kétségtele-
nül bizonyos megoldást 
jelentene — a javasla-
tot azonbain egyelőre 
nem fogadták el a hiva-
talos körökben. Pedig 
nem kétséges, az angol 
filmgyártás csak akkor 
tud majd talpraállni, ha 
meg tudja teremteni sa-
ját — Hollywoodtól tel-
jesen elütő — stílusát, s 
ha új, biztosabb gazda-
sági bázist tud teremteni 
magának. 

FENYVES GYÖRGY 



BUM, A K A T O N A 
i 

Mindig irigyeltem megelégedett és 
büszke ismerőseimet, kik a Bi-

zományi Áruházban vásárolt használt 
ruhájukban feszítenek. Sajnos, en-
gem feszélyez mások levetett holmija, 
az idegen test gyapjúszálak között 
rekedt lélegzete, a fazonválasztás 
vitája a szabóval, melybe akkor még 
semmi beleszólásom nem lehetett, a 
tény, hogy a ruhadarabnak én előttem 
már saját történelme volt, izgalmas 
szakadásoké és kövér pecséteké, s 
nem utolsósorban félelem, hogy egy-
szer csak szembetalálkozok az eredeti 
tulajdonossal. Különben is ki nem 
állhatom a naftalinszágot. 

Telisteli ilyenféle gátlásokkal, ter-
mészetes hát, hogy már-már csodá-
lattal határos érdeklődéssel néztem 
Nils Poppe svéd társíró-színészt, aki 
olyan magától értetődően és felsza-
badultan fickándozott más leveteti 
ruhájában, mintha ószeres fiaként 
jött volna a világra. 

Az eredeti tulajdonosok Chaplin és 
Hasek, a Svejk írója. Az ismertető-
jeleket minden mozilátogató első pil-
lantásra észreveheti, Nils Poppe még 

azt a fáradságot sem vette magának, 
hogy zseniális elődjeinek levetett hol-
miját tisztítóba adja, vagy szabónál 
átalakítassa. A forgatókönyv alap-
helyzetei a Svejkére emlékeztetnek, 
a színészi játék Chaplinre. Kiváló 
megfigyeüőkészséggel tanulta el 
Chaplin mozdulatait, ügyetlen cset-
lését-botlását és csak nagynéha buk-
kan fel egy mosoly vagy gesztus, mely 
arra enged következtetni, hogy a fia-
tal színésznek saját egyénisége, sőt 
humora is van. Egyes jelen,etek kí-
sértetiesen emlékeztetnek Chaplin 
híres némafilm burleszkjeire, mene-
külés csíkos fegyencruhában a kato-
nai fogdából, vagy a kaktusz meg-
borotválása, ahol a „Diktátor"-beli 
borbély fellengős mozdulatait idézi. 

Elszomorító látni, hogy egy ruha-
darab mennyire elveszti legendás va-
rázsát, ha lekerül igazi tulajdonosá-
ról. A külsőségek megmaradtak, de 
eltűnt az eredeti mélység, az éles tár-
sadalmi szatíra, ami nélkül pedig az 
egész csak bohóckodás. 

A precíz állomásfőnök katonának 
jelentkezik, hogy szerelmének, impo-



náljon, de stréberségével felidegesíti 
a puhánysághoz és fegyelmezetlen-
séghez szokott katonatiszteket. A 
mondanivaló itt nem több, mint egy 
olyan szerencsés ország állampolgá-
rának finnyás húzódása a katonaság-
tól, ahol százötven, éve nem volt há-
ború és ahol a mozdonyvezetők fehér 
ingben, nyakkendőben vezetik a 
villanyvonatokat. 

Van a filmben néhány valóban 
mulatságos ötlet a katonai fegyelem 
kigúnyolására. A túlbuzgó kiskatona, 
más parancsot nem kapva, tovább 
menetel a víz alatt is, máskor az éj-, 
szaka kellős közepén találnak rá 
nyakig az iszapba süppedve, mert 
felettesei nem adtak vezényszót a 
távozásra, de ezek csak mazsolák a 
sületlen tésztában. 

A mese kétségbeejtően naiv, a sze-
replők előtt minduntalan kinyílnak 
a valóság zárt kapui, hogy a meg-
akadt írók tovább tudják bonyolítani 
a történetet. A szigorú, őrmester-
hangú nagynéni éjnek idején toppan 
be a katonai fogdába, hogy közölje 
unokaöccsével, hogy nem is az unoka-
öccse. A rendezés némely helyen 
egészen primitív, az intézetből meg-
szökött vadóc-kislány a szabadulás 
felett érzett örömében féltérdre 
ereszkedve a virágokat szagolgatja, 
a fák alatt repdes, karjait dobálva az 
ég fele, a figurák néhol olyanok, 
mintha egy 2enélőórából ugrottak 
volna ki, jelezni a filmből eltelt fél-

órákat, a statiszták zsebéből szinte 
kikandikál a napidíj összegét jelző 
nyugta. 

Egyedül a zeneszerzők, Gullnar és 
Waldimir tettek ki magukért kedve-
sen üde muzsikájukkal, s az a gyanú 
is felmerül az emberben, hogy Nils 
Poppe többre hivatottabb színész, 
minthogy uraságoktól levetett hol-
mikban érezze jól magát. Bár nehéz 
eldönteni, hogy az idegen alakra sza-
bott ruha ráncai izmos vagy csene-
vész tehetséget takarnak-e. 

LÉTAY VERA 

Nlls Poppe és Gunnel Wadner 



filmvilág 

Dosztojevszkij "Félkegyel-
mű" 1 című regényéből film 
készült "Natasa Filipovna* 
címen. A film két részből 
áll és a vetítése négy óra 
hosszat tart. A bemutató 
Moszkvában lesz. 

A Francia Filmakadémia 
díját az 1957-ben készült 
"Akinek meg kell halnia* 
című filmnek ítélték oda, a 
legjobb alakítás díját pedig 
Pierre Brasseur "A pat-
kányfogó«-bell alakításáért 
kapta. 

A bjelorussz filmstúdió 
"Vörös levelek* című film-
jét forgatja V. Kors-Sab-
lin rendezésében. A film 
méltó emléket állit a fehér-
orosz forradalmároknak. 

Bulgáriában megkezdték 
az első német-bolgár közös 
gyártású film forgatását 
Konrád Wolf rendezésében. 
A film cfme: " A csillagok." 

Cerard Philip és Marilin 
Monroe filmvígjátékot for-
gatnak »Nagy utazás« cí-
men, René Clement rende-
zésében. 

A mai élet problémáit 
dolgozza fel Vojtek Jasny 
fiatal, tehetséges, csehszlo-
vák filmrendező "Sóvár-
gás* című filmjében. 

"Halál Velencében* című 
Thomas Mann novellából 
filmet készítenek az ame-
rikalak. 

NE DOBJA EL! 
Ő R I Z Z E MEG 
JÚLIUS HAVI 

M O Z I J E G Y E I T 
és összegyűjtve küldje be a MOKÉP propaganda-

osztályára (Budapest, V., Báthory u. 10.) 

A legtöbb jegyet beküldők között értékes jutalmakat 
sorsolunk ki. 

I. díj: 1 darab 4 kg-os MOSÓGÉP 
H. dfj: 1 darab FÉNYKÉPEZŐGÉP 

Hl. díj: 1 darab PORSZÍVÓ 

Ezen kívül 50 darab 50.— Ft-os vásárlási utalvány 
kerül még kisorsolásra. \ 

Feltételek: egy személy egy előadásról csak 1 darab 
mozijegyet küldhet be. 

Beküldési határidő: augusztus 7. 

Sorsolás: augusztus 20. és szeptember 1. között. 

JÁRJON TÖBBET MOZIBA! 
NE DOBJA EL MOZIJEGYÉT, 
ÉRDEMES ÖSSZEGYŰJTENI! 

Július—augusztus hónapban 
Siófokon, Balatonlellén, Ba-
latonfüreden, Keszthelyen, 
Balatonalmádiban és Bala-

tonföldváron 

BALATONI 

FILMBEMUTATÓ 

az őszi évad nagy filmjeiből 

HAZ A SZIKLAK ALATT 
Magyar filmdráma 

MÜLÖ ÉVEK 
Magyarul beszélő szovjet 

film 

FELESÉGEM, A SZTÁR 
Német revűfilm 

AZ ORSZÁGÚTON 
(La Strada) 

Drámai olasz film 

CSENDES DON I. rész 
Magyarul beszélő színes 

szovjet filmdráma 

ASCH ŐRVEZETŐ 
KALANDOS LÁZADÁSA 

Nyugatnémet film 

OTT A VÉGÁLLOMÁSNÁL 
Mai csehszlovák film-

történet • 
• * 

A 
BALATONI FILM-

BEMUTATÓ MŰSORÁN 

M filmvilág Filmművészeti folyóirat — Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én 
Felelős szerkesztő: Hámos György — Felelős kiadó: Sala Sándor, 

a Lapkiadó Vállalat igazgatója — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Lenin 
körút 9—U. Telefon: 221—285 — Terjeszti Budapesten a Főposta Hírlapterjesztő Üzeme, 
vidéken a helyi hírlapterjesztéssel foglalkozó postahivatalok — Előfizetés a Posta Köz-
ponti'Hlrlap Irodánál, Budapest, V., József nádor tér 1. Telefon: 180—850. — Egyes szám 
ára 4,—forint. Előfizetés V« évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni előfizetésnél 61.238, 
közületnél 61.066 — Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi 
Vállalat, Budapest, V., Népköztársaság útja 21. 2-582291. Athenaeum (F. v. Soproni Béla) 

Kellemes MEGLEPETÉS 

A BALATONNÁL ÜDÜLŐKNEK! 



OSZLIK A SÖTÉTSÉG 
címmel Csen Hsi-ho kínai rendező megfilmesítette Pa Csin "Család* című 
regényét. A forradalom előtti idők kiterjedt kínai családját, annak életét 
mutatja be a film. A régi tradíciók gyökerei meglazulnak, a különböző korú 
és egyéniségű családtagok szembefordulnak egymással. A zárt patriarchális 
fegyelemben élő család széthullása teszi lehetővé a fiatalság előrehaladását. 
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