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SZÍNÉSZ ÉS FILMSZÍNÉSZ

A

szín[padi és filmszínészt egyaránt színésznek mondjuk, mert
mindkettő szerepet játszik, s látszólag nincs különbség a kétféle tevékenység között. Ha azonban az alkotás menetét fokozottabb figyelemmel
kísérjük, kiderül, hogy lényeges eltérés van közöttük.
Az első filmszínészek a színpadról
kerültek a felvevőgép elé. Kifejező
eszközeiket a színházból hozták, s a
hiányzó beszédet túlzott arcjátékkal
és testmozgással pótolták.
Lassan
azonban sajátos filmstüus alakult ki,
s a filmszínész fokozatosan elvesztette kapcsolatát a színházzal. A
némafilmen' megszületett a tiszta
mimikus eszközökkel alkotó filmszínész, elkülönült színpadi rokonaitól,
s mint önálló művész jelent meg a
világ előtt. Ezeket, a két művészet
között mind élesebben mutatkozó
hatásokat azonban hirtelen újból elmosta a hangosfilm. Az a látszat,
hogy a színpadon és a filmen beszélő színész lényegében nem különbözik. egymástól, egészségtelenül hatott vissza a hangosfilmre és gyakran
téves utakra vitte. A két színésztípus
problémájának vizsgálata még ma
sem érdektelen.
A színészi alkotás első mozzanata a
szereposztás. A színpadi rendező kiválasztja azt a színészt, akit tehetsége, intelligenciája, kifejező eszközének gazdagsága leginkább alkalmassá tesz a szerep megformálására. A színész életkora, külső adottságai, hangja csak másodsorban esnek latba, döntő szempont a művészi
alkotóképesség.
Ezzel szemben a filmrendező nem
annyira tehetséges színészt, önálló elképzelése szerint alkotó művészt keres, hanem inkább
olyan
típvst, amely a rendező
elképzelése
szerint leginkább megfelél a filmszerep külső jellegzetességeinek. Tehát nem az alakítóképesség a legdöntőbb, hanem maga az alak testi
adottságaiban.
A
keresett típust
gyakran nem is színészek, hanem a
mindennapi élet alakjai között találja meg a rendező.
(Nem minden
színész
alkalmas

bármiféle m ű f a j és szerep eljátszására, ezért a színpadon i s többé-kevésbé érvényesülnek a
szerepkörök.
A filmen azonban a szerepkörök
sokkal szűkebbek és a filmművészettel organikusan függenek össze, mert
a rendező nem az alak megformálását, hanem egy típus megjelenítését várja.
A színészi munka következő lépése a szereptanulmányozás,
az alakba való behatolás. A színpadi színész megkapja a szerepet vagy az
egész darabot, a filmszínész pedig a
forgatókönyvet. Itt ismét lényeges
különbség mutatkozik. A színdarabban benne van az egész szerep, s a
színész a szereppel való foglalkozás
közben teljesen át tudja élni az alakot és a szöveg segítségével
meg
tudja formálni a jellemet. A forgatókönyvből azonban az alaknak csak
igen halvány körvonalai botntakozf
nak ki, amelyekből a filmszínész egyáltalán nem tudja felépíteni a figurát. Hiába tanulja megl az egyes
jelenetek szövegrészleteit, az alak
képszerű gazdagságában és részletességében megközelíthetetlen marad
előtte. Nem is közelíti meg, mert
az alak tulajdonképpen csak a rendező képzeletében él. A filmszínész
legfeljebb
lehetőségéket
latolgat
magában, de a jellem végleges képét kialakítani nem tudja.
ülönbözik a két művészet a próbáik tekintetében is. A színpadi
színész a próbák folyamán dolgozza
ki a jellem körvonalait,
határozza
meg a szöveg hangsúlyait, iramát,
hangszínét és rögzíti le a mozgást is.
A szerep átélése, megformálása
és
rögzítése ennek a folyamatnak a lényege. A rendező csak segíti, javítja,
tudatosítja a színész munkáját, de
nem a rendező alkot, hanem a színész.
A filmen nem folynak heteken
vagy hónapokon keresztül próbák. A
rendező legfeljebb közvetlenül a felvétel előtt próbáltatja el néhányszor
a jelenetet. A filmszínésznek nem
kell hosszú munkával megérlelnie
magában az alakot, csak pontosan
követi a rendezőnek beállításra, já-
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tékra, szövegre vonatkozó 'utasításait. Amikor a jelenet megközelítette a rendező elképzelését, következik a felvétel — néha 30—40-szer,
s a sok felvétel közül azt választják ki, amelyik a rendező elképzelésének leginkább megfelel. A képsor hangsúlyait nem a színész, hanem a közelkép segítségével a rendező dönti el.
A színpadi színész folyamatosan
próbálja a darabot, mert hiszen a
jellem fejlődését kell kidolgoznia, az
összefüggéseket feltárnia. A filmszínész munkájából viszont hiányzik, ez
a kompozíciós
mozzanat.

A

színpadi színész
legfontosabb
kifejező eszköze a beszéd. A drámai szöveg értelmének és hangulati
tartalmának alátámasztásában csak
másodrendű szerepet játszik a mimika és a testmozgás. A filmszínész
kifejező eszköze viszont az arcjáték
és a testmozgás, s csak mellékesen
a beszéd. A színpad művészetében
tehát az auditív, a filmművészetben
pedig a vizuális elemek uralkodnak.
Egy hangosfilm rádióelőadása elképzelhetetlen.
Színházban a kidolgozott szerep a
bemutatóra érik meg. De az alapos
& kidolgozás és megrögzítés ellenére a
színész minden előadás alkalmával
újra éli és újra alkotja szerepét. A
filmszínész alkotása viszont a felvétellel
kezdődik.
Hogy a szó és a kép között milyen jelentékeny különbség rejlik,
arra jellemző, hogy kitűnő színpadi
színészek, mint Bajor Gizi
vagy
Odry Árpád, sohasem tudtak a filmen érvényesülni, viszont a film híres csillagai közül nem égy igein
gyenge színésznek bizonyult a színpadon. Nemcsak a kifejezés eszközei különbözők, de mások a színpad
arányai, a játék tempója, a közönség részéről pedig az appercepciós
.folyamata is. A színpadon csak a
szó logikai tartalmának felfogása,
tehát az értelem közvetítése útján
jöhet létre emocionális hatás, annak
ellenére, hogy a beszédnek van érzelmi velejárója is. A film képei viszont közvetlenül hatnak az értelem logikai tevékenységének közbeiktatása nélkül.
Az appercepció kétféle módja ha-

tározza meg a színpadi és filmjáték
tempóját lis. A? film irama sokkal
gyorsabb, szüneted rövidebbek, mint
a színészi játéké. Nehéz költői vagy
bölcselő szöveget a film nem bír el,
a költőiség részben a mese egészében, részben a színészi játék apró
finomságaiban' juthat kifejezésre. .
Végül felmerül a kérdés: mi az
oka annak, hogy bár a színpadi színész alkotó szerepe lényegesen nagyobb mint a filmszínészé — aki
többé-kevésbé mégis dinkább a rendező eszköze —, hírneve, népszerűsége és jövedelme még sem közelíti
meg a filmcsillagét. Az egyik ok a
nyelvi korlátokban rejlik. A színpadi színész egy nemzet nyelvének
határai közé van zárva, a filmszínész viszont egy közérthető
képnyelv nemzetközi eszközeivel szól a
közönséghez. A másik okot a nemzetközi filmkereskedelem
propagandaeszközeiben találhatjuk meg.
A filmgyárak olyan reklámmal népszerűsítik filmszínészeiket, amilyenről egy színházi vállalkozás
még
csak nem is álmodhat. Ami pedig a
jövedelmet illeti, a színpadi színész
anyagi lehetőségei csak egy színház
gazdasági korlátai között érvényesülhetnek, a filmszínész magas jövedelmének gazdasági alapját
viszont sok ezer moziban lejátszott
előadások százezrei biztosítják.
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llenvetheti valaki, mire jó e különbségek feltárása, hiszen színpadi színészek állandóan játszanak
filmen is. Igaz, de ez még nem igazolja a két művészet azonosságát. Inkább csak kényszerű megoldás kisebb országokban, amelyeknek filmgyártása nem tud önálló filmgárdát
eltartani. Fejlett filmgyártó államokban azonban már kialakult
a
filmszínészek önálló csoportja. A
fejlődés iránya mindenesetre a differenciálódás felé mutat. Minél gazdagabban fejleszti ki a film a maga
sajátos formanyelvét, annál mélyebbé válik a szakadék a színpadi és
a filmszínész között. Ha nem is tagadják meg a rokonságot, útjaik elválnak, mint valamikor az építészeté és a szobrászaté, amelyek együtt
születtek s csak később váltak két
önálló művészetté.
STAUD GÉZA

A TALPALATNYI
FÖLD
„REJTÉLYEIBŐL"
römmel olvastam a Filmvilág legutóbbi számában a tízéves •'TalpÖ
alatnyi f ö l d i r ő l szóló megemlékezést. Végre felfedezzük saját filmklasszikusainkat is, azokat a hagyományokat, melyekre érdemes támaszkodni, erényeiket és tévedéseiket számontartani, sőt tán némi következtetésekre is jutni sikerük okaiból. Persze, ez az öröm ma még
egyáltalán nem teljes. Mert azt is
be kell vallanunk, hogy számunkra
a "Talpalatnyi föld- mind a mai napig "rejtély- maradt és nem sokat
tettünk annak érdekében, hogy megfejtsük titkait, feltárjuk e váratlanul ható, tíz hosszú év próbáját kiálló film hatásának, maradandóságának okait.
Titkokról, "rejtélyekről- beszélek,
pedig a "Talpalatnyi föld- igazán
nem kápráztat el boszorkányosságokkal, a szépség már-már megfejthetetlennek tűnő bonyolult játékaival. Valahogy inkább túl egyszerűnek érezzük, könnyen áttekinthetőnek, mégis ravasz szerénység
ez, megvesztegető szemérem.
A "Talpalatnyi föld- valóban nagyon egyszerű, egész világa, modora,
eszközei ezt az egyszerűséget, keresetlenséget árasztják, de annál nagyobb drámai intenzitása és következetessége. Azt hiszem, ebben a
filmben olyasmit sikerült a magyar
filmművészetnek megteremteni, amit
azóta sem próbáltunk elégszer és
eléggé: a dráma halálos komolyan
vevését, végletekig való hevítését,
egészen a tragédiáig.
zigorú törvények uralkodnak itt.
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A Góz Jóska életét feszítő fájdalmas gondok, kegyetlen sorsfordulók a filmben felnagyítva, szokatlan hangsúlyokkal előtérbe hozva
jelennek meg. Figyeljük csak meg,
milyen tudatossággal teremtik meg
a film alkotói a drámai helyzeteket,
keresik meg azokat a végsőkig felfokozott pillanatokat, mikor az indulatok, emberi akaratok a legmagasabb hőfokon élhetnek. E tudatos
drámaiságra való törekvés annál is

rokonszenvesebb és szembetűnőbb,
mert a "Talpalatnyi föld- regényéből készült, igazi, vérbeli epikából,
annak minden jegyét redkívül jellegzetesen viselő, bonyolult szövevényű, nagy extenzív gazdagságot hordozó epikából. És mégis, a cselekmény-bonyolítás minden egyes mozzanatánál éreznünk kell, milyen erővel bomlik ki az események szövetében a drámai küzdelem, a harc
gondolata.

A

regénybeli Góz Jóska is jobbra
törő, nyugtalan lázadó volt, de a
film ezt a vonását középpontba állítja és ez a lázadás a d j a meg a film
regénytől eltérő
cselekményének
alapját. Jóska már nem elszórt, erőtlen kísérleteket tesz csupán, hogy
kitörjön börtönéből, hanem egész
élete egyetlen szívós, állandó újrakezdés a kisparaszti felemelkedésért, mindig és újra, minden kudarc
és bukás ellenére. Ügy érezzük, minden lehetőséget megostromolt, mégsem ért el semmit. A mese ezeket
a reményteli-reménytelen kísérleteket hozza előtérbe, e próbatételekben bomlik ki előttünk a ritka tehetségű "bolond Góz- minden ereje,
szép emberi erénye. De az élet törvényszerűségei elháríthatatlanok és
erősebbek, mint Góz Jóska magányos ereje. Mert a forgatókönyvben,
a környezetrajz is élesebb lesz^a körülmények is szorongatóbbak, kíméletlenebbek, mint a regényben voltak. Nem lehet egykönnyen győzni
ellenük. Így fordult a film végső
megoldása a dolgok szükségszerűsége folytán a végletes tragédiába.
A film végén Jóskára csapódó börtönajtó hallatlan plaszticitású és érzéki erejű megjelenítése Jóska egész
élete
szimbólumának.
Börtönből
próbált kitörni szerelméért, felemelkedéséért, emberi boldogulásáért —
de egyedül itt nem lehet kitörni,
megtorolatlanul nem lehet lázadni..
Jóskának buknia kell, és a film alkotói nem féltek attól, hogy ezt a
bukást ábrázolják is.
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z a dramaturgiai következetesség
nagyszerű, szilárd szerkezetet
biztosít a filmnek, melyben mese és
mondanivaló, cselekmény és művészi szándék természetes egységben
élnek. A történet a maga természetes életével példázza az alkotók
eszmei célját és nincs szüksége arra, hogy a drámán kívül eső elemekhez folyamodjék. A film önmagában lezárt kerek, drámai egész,
ahol az események szükségszerűsége
a mondanivaló hitelességét és érvényességét támasztja alá.
A "-Talpalatnyi föld-" legfőbb tanulságát ebben a drámaiságban látom, amely a kiélezés bátorságával
és a drámai szerkezet tudatos vállalásával teremtette meg mindenekelőtt a maga tömör, egyszerű és
mégis annyira megrázó formáját.
Ebből a hagyományból úgy érzem
van mit tanulnunk, mert a "Talpalatnyi föld" óta sokat felejtettünk.
Hányszor érezzük filmjeinkben a
drámai zártság hiányát, a kiaknázatlan lehetőségeket, a végig nem gondolt helyzetek, sorsok és végső megoldások felemás, lehangoló langyosságát. Pesszimizmus volt vajon
a "Talpalatnyi föld«-ben a tragédia
vállalása? És ha nem, van-e okunk
ma elkerülni az életben felmerülő
kiélezett, nem egyszer tragédia felé
mutató konfliktusokat? Azt hiszem,
hogy a jó filmdráma sem elégedhet
meg azzal, hogy egyszerűen "egy
darab élet-" legyen. Az utóbbi években pedig, mintha a magyar filmművészek inkább effelé hajlanának,
mintha filmjeinkben a drámaiatlanság válnék uralkodóvá. Pedig a
dráma vallottan is több, sűrűbb,
mint az élet, összefogottabban hozza
elénk a konfliktusokat. A mi filmjeink pedig a kiélezés és felfokozás
helyett, nem egyszer még annál is
kevesebbet nyújtanak, mint amenynyit az élet maga, nyersen,, formátlanul, szétszórtságában elénk tár.
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"Talpalatnyi föld-" arra is nagyszerű bizonyíték, hogy ez a drámai zártság semmiféle színpadi megoldásit nem imvolvál, nem a színpad
törvényeinek átvételét jelenti. Gazdag, sokoldalú, invenciózus a "Talpalatnyi föld-" filmnyelve. Talán
legszembetűnőbb a film szerkezeté-

nek, ritmusának megteremtése. Emlékezzünk a film elejére: nyugalmasan áradó, hömpölygető, inkább
epikus ritmust mutat, hosszan kijátszott, környezetleíró képek vezetnek el a lakodalmas mulatság sűrűjébe. Kevés a képváltás, de az a
néhány bevágás a kocsmában kesergő Gózról, robbanó feszültségeket
sejtet, baljós árnyékot vet előre. Sok
szép, eleven gépmozgás teremt itt
belső mozgalmasságot, egészen a
nász utáni első elsötétedésig, mely
finom, mint egy szépen lezárt zenei
tétel akkordja. — Egészen más sajátosságokat mutat a film vége.
Nyugtalan, egyre hevesebb, lüktetőbb ritmus uralja el a képeket. Rövidre fogott, gyorsan egymásra következő jelenetek sora követi egymást. Egyetlen zaklatott éjszaka történetét éljük végig, versenyt futunk
az idővel, s a géppel együtt egyre
idegesebben követjük hőseinket, akiket a kikerülhetetlen tragédia fojtogatása vesz körül. Nemigen emlékszem magyar filmre, ahol. ilyen kifejező erejű, drámai hatású ritmussal
találkozhattunk volna, ilyen
plasztikus kompozícióval, amely a
hangulat teremtésén túlmenő, mármár önálló értelmű ritmikával szolgálja a cselekményt.
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e beszélhetnénk a beállítások és
la világítás drámai hangsúlyáról
is. Az operatőr nagyszerűen érti a
nagy totálok drámai kompozícióinak
alkalmazását, idézzük fel pl. a lakodalmas képek záró jelenetét, mikor
Zsíros Tóth kidobja az öreg Juhosékat. Felülről íotografált, szétnyíló
sorfalat látunk, mely előtt a két kis
öreg
megszégyenítettem
végtelen
hosszúságú percek alatt elhalad.
Mennyi esettség, megalázottság nyomasztja vállukat! — Felejthetetlen
és a film kizárólagos nyelvén elmondott drámaiság hatja át az éjszakai kocsmabeli jelenetet, melynek egész atmoszférája, söté-t tónusai és nagy belső feszültsége egy
Munkácsy-kép fojtottságára emlékeztetnek. Majd a jelenet bontása,
a várakozó parasztok merészen közelbe hozott, nyugtalanító portréi,
a kemény, fegyelmezett, cselekvésre
kész arcok! Az egész panorámát
Jóska szemszögéből, az ő érzésvilá-

gán keresztül látjuk mi is. A kérdő,
választ váró, követelő szemek úgy
ugranak hirtelen, egyre elviselhetetlenebb számonkéréssel elénk, mint
valamiféle kínzó vallatás elháríthatatlan kérdései. Az arcokat látjuk,
de a sorsokat érezzük, Jóska viaskodását érezzük, a levegő árammal való telítettségét — harc folyik itt, némán, de ez a képekben
és ritmusban elénk hozott küzdelem
drámaibb és szívbemarkolóbb, mint
a leghatásosabban megfogalmazott
szóharc. — A világítás a film utolsó
harmadában uralkodóvá váló sötét,
nyomasztó színekkel teremt drámai
atmoszférát, melyekben a ritkán felvillanó világosok, a víz csillogó folyása szép kontrasztot teremtenek a
vészterhes éjszaka feketeségével, a
tömeg összemosódó, gomolygó feketeségével. Végül a vágás drámai
alkalmazására is nagyszerű példát
hozhatunk. Milyen sokatmondó és
beszédes a halastónál zuhogó víz ragyogása, szikrázása a szárazságtól
felrepedezett, kérges, víz után sóvárgó föld képe után!
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iragadott példák csak ezek, sokáig idézhetnénk még őket. Képek, fények és árnyékok, ritmus és
vágás, a film kizárólagos kifejezőeszközei, az azóta annyira eluralkodott irodalmi megoldások helyett. S
ez a film másik nagy tanulsága. Sokan kárhoztatják a magyor filmek
túlzott hozzákötődését a regényirodalomhoz, s az irodalmiasság, az önálló filmstílus hiányának okát ab-

ban látják, hogy nem tudunk elszakadni a klasszikusok forrásaitól. A
"Talpalatnyi föld- erre is eleven cáfolat. Nem az irodalom a bűn a
filmben, nem a klasszikus forrásokhoz való visszanyúlás, hanem min_ „ ennek az odafordulásnak a módja, Ha a rendező a témán és mondanivalón túl az irodalom eszközeit
is kölcsön veszi, nem fog önálló
filmvilágot teremteni. A "Talpalatnyi föld- a regényből csak annyit
őrzött meg, amennyi ihletésül kellett egy ú j műalkotás létrehozásához, de sem cselekményét, sem hőseinek pontos belső világát, sőt mondanivalóját sem tartotta meg változatlanul. Hozzáadott, átalakított,
merészen elhagyott.
Mert hűtlen
lenni, és ez a hűtlenség hozta, hogy
a "Talpalatnyi föd«-ből klasszikus
film lett és nem egyszerűen egy
klasszikus regény megfilmesítése.
Látjuk, lehet regényből is jó, kitűnő, szorosan szerkesztett
drámát
formálni, és lehet ezt a drámát erőteljesen, a film kizárólagos nyelvéhez folyamodva elénk tárni, csak
önálló művészi látomás kell hozzá
és az ihletésen túl nem ható alázat.

E

z a cikk távolról sem oldott meg
minden rejtélyt, bogózott ki
minden titkot, akár a "Talpalatnyi
föld-, akár az államosított magyar
filmgyártás tanulságaiból. -Csak néhány aktuálisnak vélt, mai napig
gondot jelentő művészi problémára
próbálta ráirányítani a figyelmet.
BIRÓ
YVETTE

A XI. NEMZETKÖZI K A R L Ü V Y - V A R Y - I FILMFESZTIVÁL
1958. JÚLIUS I2-TÖL 27-IG
A fesztiválra eddig y ország jelentkezett;
külön érdekességet
jelent egy
sor tengeren túli ország, köztük Brazília, Chile, Kanada
részvétele.
A filmeket nemzetközi
zsűri bírálja el, elnöke Brousil professzor,
a
prágai Zeneművészeti
és Képzőművészeti
Akadémia
rektora.
Az
alapszabályok szerint az évi 60 filmnél kevesebbet gyártó országok egy játékfilmmel, az ennél többet gyártók két filmmel
vehetnek
részt.
Ezenkívül
minden ország benevezhet
két rövidfilmmel
(dokumentum-,
rajz- és bábfilmet).
Az elmúlt években
sok vita volt a díjak száma körül, számos
kritikus
és művész véleménye
megegyezett
abban, hogy a kiosztott
dijak nagy
száma csökkenti jelentőségüket.
Ezért a rendező bizottság úgy
határozott,
hogy idén li-re korlátozza a dijak számát.
i
Magyarország a világversenyen
a »Sóbálvány« című filmmel vesz részt.

A

CSEHSZLOVÁK

mű rövid burleszkeket. 1908-ban pedig megalakult a KINOFA filmgyártó társaság, amely az első világháború után felépített és a korabeli
viszonyokhoz képest legmodernebb
berendezésű stúdiókban nagyarányú
filmgyártásba kezdett. Már a néma
korszakban két kiemelkedő alkotás
készült: az 1922-ban IKörei Capek által írt -Arany kulcs-, és Gustav
Machaty 1929-ben rendezett -Erotiká—ja.

Otomar KorbeUr »A hűaég harcosai—ban

J J á r o m nappal ezelőtt nyűt meg
az idén 600 éves Karlovy Varybam a XI. nemzetközd filmfesztivál
Ebből az alkalomból országszerte kiállításokkal, előadássorozatokkal ünneplik meg az első csehszlovák film
elkészülésének hatvanadik évfordulóját.
Alig két esztendővel L/umiéreék
párizsi bemutatkozása után Jan Krizenecky
építészmérnök elkészítette
az első két cseh filmet, a -Találka a
malomnál- és a -Szendvicsárus- cl-

A hangosfilmre való áttéréstől a
második világháború kezdetéig több,
nemzetközi viszonylatban is jelentős
értékű film készült. Világsikert aratott Gustav Machaty 1933-ban rendezet filmje, az -Eksztázis-. 1934-ben a
velencei bienmálén díjjal tüntették ki
Josef Rovens/ky lírai hangvételű alkotását, - A folyó—t. Bekapcsolódott
a forgatókönyvírás munkájába Vladislav Vancura, a később, a második
világháború alatt kivégzett kiváló
cseh író; -Napos oldalán- (1933),
-Hűtlen Marika- (1934).
Jtndrich
Honzl és Martin Eric megfilmesítették Voskovec és Werich társszerzők
több szatirikus színdarabját. A korszak egyik legjobb filmje Otakar
Vávrúnak, a velencei bienmálén is kitüntetett történelmi vígjátéka, a
-Kutma Horal lányok céhe- volt.
A háború alatt egyetlen fasiszta
film sem készült. A felszabadulás
u t á n a cseh filmipar és forgalmazás
államosítása ú j lendületet adott az
alkotóművészeiknek, és újabb nagyarányú fejlődés kiinduló pontja lett.
Kevesebb filmet gyártottak, de a háború előttihez képest átlagában sokkal magasabb eszmei és művészi
színvonalon.
Megindult, m a j d Jiri Trnka vezeté-

FILM
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Bével világviszonylatban vezető helyre került a csehszlovák rajz- és bábfilm-gyártás (Bajaja, Régi cseh mondáit, Svejk a derék katona kalandjai az első világháborúban).
Az 1945—48 közötti korszak legjelentősebb játékfilmje a Kar el Stekly
által Marde Majerova hány ászregényéből készített, az 1947-es velencei
biennálén nagydíjjal kitüntetett, - A
sztrájk* című film volt. Vladimir
Borsky rendezésében elkészült "A
hűség harcosai* című első színesfilm.
Az 1948—53 közötti években három
fő témakörben készültek sikeres filmek: A csehszlovák munkásosztály
múltjáról ("-Anna a proletárnő*, Karéi Stekly rendezése), az ellenállás
időszakáról ("A néma brigád*, Otakar Vavra filmje), és a modem vígjáték műfajában ("-Angyallal nyaraltam*, Borivoj Zeman rendezése, főszerepben az ország legnépszerűbb
komikusával, Jaroslav Marvarmai, és
Martin Fric filmjei "-A milliomos úr
szerelmes* és - A császár pékje*).
Megindult és jelentős eredményeket ért el1 a szlovák nemzeti filmgyártás ás.
Az 1954-től napjainkig tartó korszak két fő jellemző vonása egyrészt
az epikus történelmi témák felé való
fordulás, másrészt a művészek figyelmének a hétköznapi élet problémáira való összpantosulása volt.
Otakar Vavra elkészítette a Husz
János életéről készített trilógiát, Karéi Stekly pedig Jaroslav Hasek világhírű regényéből a kétrészes, Svejk
a derék katona című filmet.
A hétköznapi élet igaz ábrázolása
felé vezető úton fordulópont volt a
"Barátom, a cigány*, majd a Jtri
Krejcik által rendezett "Frona* című
falusi dráma. Jan Kadar és Elmar Klót
közös rendezésében készült "Muzsika
a Marsról* című filmmel tovább folyJaa Kadar é« Elmar Klói filmje:
-Muzsika a Marsról"

Jan Verlch -A csiszár pékje" című
Martin Fric filmben

tatódott, a csehszlovák filmművészetben mindig jelentős helyet elfoglaló színvonalas zenés vígjátékok
gyártása.
A szlovák filmfek közül az egyik
legsikerültebb szintén egy zenés vígjáték, Josef Maah "Szülőföld*-je volt.
Számos koprodukció jött létre, többek között a Bulgáriával közösen készített "Legenda a szerelemről*.
Csehszlovákiában jelenleg kétszer
annyi filmműteremben készítenek, és
16 360, tehát négyszer annyi moziban
vetítenek filmet, mint minálunk,
Magyarországom
Helyes és szükséges lenne, hogy az
eddiginél jóval nagyobb figyelemmel
kísérjük a mieinkhez hasonló művészi és szervezeti problémákkal
viaskodó baráti csehszlovák népi demokrácia filmgyártását. A számunkra legfontosabb tanulságok úgy hiszem a műfaji sokrétűség, az egyre
színvonalasabb filmvígjátékok gyártása és a korszerű filmtechnikai berendezések szükségessége terén adódnának.
KOVÁCS FERENC

K. FEGYIN REGÉNYE FILMEN

F

ilm készült Konsztantyin
Fegyin,
a neves szovjet író Első örömök című regényéből, amely
hazánkban is az
elmúlt esztendők
egyik legnagyobb szovjet könyvsikere volt. Fegyin a szovjet irodalom
idősebb . nemzedékéhez tartozik. Híres regényében az illegalitásban küzdő orosz forradalmárok életének és
harcainak állít emléket az orosz irodalom klasszikusain nevelődött széjypróza magasszínvonalú eszközeivel.
Baszov rendező, akit a magyar közönség elsősorban a híres szovjet
mesefilm, a - K ő v i r á g - rendezőjeként
ismer, most ú j területen mutatkozik
be.

cJ^tünstlLuSők

tufőmábarv
i.

Csoda Milánóban
Vittorio de Sica 1950-ben készült filmjét, a Csoda Milánóban,
először
celluloid-prédikációnak
neveztem el. Ez a meghatározás
bármilyen
ügyefogyott is, valamit mégis kifejez a mű olasz lírájából, modern
biblikusságából és irónikus
szocializmusából.
Filmköltemény,
legenda a kapitalizmusról,
XX. századi mese, égi-földi
játék, szegények képes dicsérete, s még jó néhány meghatározás
odabiggyeszthető (a celluloid-prédikáció
is) e film címe alá.
Ami azonban a Csoda
Milánóban
stílusárnak keresését illeti a
felsorolt meghatározások egyikével sem juthatunk- előre. Éppen ezért nem
is kísérelek meg ezúttal műfaji lámpácskákkal
világítani be Sica filmjének
világába, a stiluskeresésnek szerényebb, kezdetlegesebb módszerét
választom.
Egyszerűen a szemem elé emelek néhány kockát a filmből (mint tengerbői
a cseppet) és átnézek a film hömpölygő idejének e kis pillanatain. Vajon e
kis képeken keresztül fut-e valami a mű nagy áramlásából, si a film mondanivalójának gazdag tenyészetéből találok-e rajtuk legalább egy virágnyi
gondolatot? Kíséreljük meg a filmkedvelő egyszerű buzgalmával a képnézésnek ezt a jámbor módszeréh hátha így is találunk valamit, ami még a filmesztéták számára sem egészen
haszontalan.

O

iFónypószta zuhan az egyik milánói nyomortelepre. Eredetére
nézve közönséges téli napfény. A kép
nyelvezete azonban allegónikusan
használja, a rendező ezért ds tömőríti a fényt a kis, élesen, körülhatárolt helyre, hogy a topogó, ugráló,
vacogó emberek éppencsak aláférjenek, s tülekedve, lökdösődve melengessék átfagyott rongyaikat. Mint
látni fogjuk, ennek a különös, költői
fénynek állandóan növekvő és iváltozó szerepe lesz a filmben, s hasomiéképpen ellenpárjának, a cilinderfekete árnyéknak is. Most még
csak annyit tennék hozzá a fényről

eddig mondottakhoz, hogy ott ugrál a
földre csöppent kicsi melegben Toto
a film főhőse, a Krdsztus-bájú suhamc, a telep ú j lakója is. Bent áll
a fényben helyben futók között. A
napcsóva alatti telepesek így mutatkoznak be a nézőnek, ez az expozíció dramaturgiailag ids elbűvölő,
de a képen látható fény remegése',
sokatmondó áttetszősége, embersimogató lágysága többet ad minden
bemutatásnál. A kép kiált valamit,
Hadd fordítsam !e a képi beszédet:
-Fényt akarunk, ments meg napfény
minket, mert elpusztulunk ebben a
kegyetlenül hideg világban.*

O

A barakktábor felavatása. Toto
lelkes irányításával deszkaroncsokból, bádoghulladékokból, rongyokból elkészült az utcákra beosztott
barakktéLep. iBoldogan, induló hangjai közben járják be kis barakkvárosukat a nyomorultak.
Nézzük csak a képet!
A brakkutca fényben áll. Világosság önti el a kalyibákat és faviskókat. Az ő fényük ez: akik összekalapálták az élet utolsó otthonát, a
munkájuk fénye 1 ez. az ember fénye,
aki alkotott valamit. A rendező nemcsak, hogy megvilágítja a barakkokat, hanem büszkén mutatja, a telepesek örömét vetíti elénk. Süt a nap,
de most már földi fény melegít, az a
fény, ami az ember emberségéből
származik.

©

Csakhogy közben a prémesbundás, cilinderes tőkéseik Mob-

bi úr vezetésével el akarták venni
az olajmezőt rejtő nyomortelepet Is.
Rendőrség ostromol — fekete rendőrök, fekete autón járó fekete tőkések — és a kétségbeesett Toto az ég
felé mászik, mintha halott nevelőanyjához akarna bújni. S a mama
jön is az égből az ő Totójához, áta d j a neki a csodaszerző galambot,
amely a kiszolgáltatott szegények
minden kívánságát teljesíti. A filmkocka világosan mutatja, hogy ebben a szent iróniában fogant pillanatban az égi és földi fények összeolvadnak és egy harmadik fényt
adnak: a csoda fényét. Tiszta, magyarázkodásra nem szoruló mozzanat ez, a költészet fénye. Ezen a
képen összekötötte a magasból melegítő sugarakat az emberiség sugaraival.

O

íme, a sötétség játéka. A cilinderek, a gazdag-sötét, a töke-fekete cilinderek balálba kergetik a szegények árulóját. Amlt a
cilinderekről, mint a gazdagság sötét tónusáról mondottam már, az
most tiszta költői vízióban jelképpé
válik. A gazdagok fejen hordott sötét lelkiismerete ez, nem cilinder!
Vadmadárcsapat, a sötétség vihara,
mindegy minek nevezem, elég az
hozzá, hogy válasz a sok fényre!
A Mobbi-féle világ mindenütt fénytelen az egész filmben. Az' üzletpalota is sötét, akár a cilinder, vagy
az autó. Fekete, fekete, fekete! Támad a bűntett, igazságot oszt a koromszínű világ, gyilkol, pusztít a
fekete csodákkal. Az embereknek
fényük van, a Mobbiknak csak cilinder sötét árnyékuk.

O

Toto szerelmet vall egy kis
cselédlánynak, kezében a csodatevő galambbal, neki adja a felkelő napot. Felhívja a világ peremére a szegények melegítő reményét, de ez már nem is a nagy milánói csoda, nem is a cilinderek sötétjének visszakiáltó fény, hanem
Toto kis magáncsodája, az a pillaínat, amikor a szegények
igazsága
megteremti a mindenségben a harmóniát. Prófétikus fénye ez az emberiségnek! És Toto napfölkeltéje
után hiába m á r a fekete világ győzelme, a szegények fényét többé
nem tudják száműzni.
Seprűiken
magasba szállnak és a csodálatos
dóm előtt elhúzva továbbsuhannak
a mindenségbe.
Gv. M,

KOMOLYAN A N E V E T É S R Ő L
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Miért van az, hogy az ember kijön a moziból, ahol két és fél órát
kellett volna mulatnia egy vígjátékom tulajdonképpen semmi oka a
rosszkedvre, a nap is süt, a kedélye
mégis olyan száraz és kopogós, mint
valami asztallap?
A szék volt kényelmetlen, az ötletek gyengék, vagy pedig elvesztette készségét a nevetésre?
A szék
sem volt kényelmetlen, az ötletek
se túl gyengék és nevetni sem felejthettem el, hiszen például éppen
tegnap, az »Apák és fiúk" című olasz
filmen olyan hangosan nevettem,
hogy a szomszédom több ízben rámnézett.
El lehetne vállrándítással is intézni a kérdést, ezt rossz film volt,
amaz meg jó. De miért lenne rossz
film az »Anatol úr kalapja«, mikor
az alapötlete egészen mulatságos?
Egy szürke kis
bankpénztároe,
amolyan Akakdj Akakijevics féle
számkukac, Öcslka kalapja helyett
újat vásárol. Ettől kezdve nap mint
nap idegen órákat talál a zsebébe
csempészve, teljesen
lehetetlenné
válik környezete előtt. Kiderül, hogy
egy zsebtolvaj banda ugyanazt
a
formájú kalapot hordja és a kisöre-

KALAPJA"
get maguk közül valónak nézték.
Mikor erre rájön a rendőrnyomozó,
kiadja a parancsot, fogják össze a
ballonkalaposokat. De addigra már
városszerte divatbajött az újformájú kalap és a rendőrök a nyolc tolvaj helyett százával állítják elő az
újdonsült kalaptulajdonosokat. Végül
persze, a bandát is lefülelik és Anatol úrnak köszönetet mondanak szolgálataiért.
A történet épkézláb és lényegesen
ötletesebbnek tűnik, mint hogy egy
gyermektelen házaspár örökbefogad
egy kisfiút, vagy a zöldfülű fiatalok szerelmét ellenzik a szigorú
apák. És m é g i s ! . . .
A lengyel filmben megjelenik a
főhős, nagyokat pislog, rögtön ipapírbokrétát tűznek
a kalapjára,
minden mozdulatával kétségbeeseti
ten igyekszik a közönség tudtára adni: "Én vagyok a komikus színész,
ha engem megláttok, nyomban nevessetek, mert én ugyebár tetőtől
talpig, kívülről és belülről rendkívül kacagtató jelenség vagyok!« Ugrándozva, billegve, szólóban lejt fel
s alá a közömbös, csodálkozó háttér előtt. És ez inkább szánalmat
ébreszt, mint nevetést.

Ellenben az olaszok ezt mondják:
Tulajdonképpen minden ember mulatságos. Az életben mindenki kerül mulatságos szituációba. Ma én,
holnap te. Nincsenek eleve nevetségességre született figurák, legfel-!
jebb a bohócok, de előadás utón azok
is lemossák a pacsmagot az orrukról, bebújnak utcai ruhájukba és
hazamerinek vacsorázni és megjavítani a villanykapcsolót.
És iitt már szemléleti kérdéshez
érkeztünk el. Egy modernebb, emberibb ábrázolásmód néz farkasszemet a páncélba vértezett, mindenáron való nevettetni akarással. A
természetesség és egyszerűség a kihívó erőltetettséggel.
Ráocsúdunk, hogy a helyzetkomikum elveszti komikumát, ha a figurák csak figurák maradnak és
nem válnak valószínű gondolatokkal
és akaratokkal rendelkező e m b e r e k k é . A legszellemesebb történet
is, ha nem tudja a valóság illúzióját felkelteni, olyan közömbössé válik, mint a sav a lúgra.
Rybkowski
a rendező, az Anatol
urat alakító Fijewski és velük együtt
még sok filmrendező és színész hiszi azt, hogy ha valaki vígjátékban
kap szerepet, nyomban át kell lényegülnie
színészből
ügyefogyott
bohóccá, kivétel nélkül minden mozdulatának kacagtatnia kell, ha megiszik egy pohár vizet, vagy ha felemeli a telefonkagylót, egyaránt.
Az -Apák és fiúk<<-ban és általában a modern vígjátékokban, a színész ugyanúgy játszik, mint
más
-komoly-"' tüilmben, semmivel sem
fintorog többet. Ha a figurák leplezik, tagadják és nem vesznek állandóan tudomást saját komikusságukról, sokkal hálásabban nevetünk
egy-egy árulkodó cselekvésen, apró
megfigyelésen, mint ha verítékezve
erőlködnek, hogy megnevettessenek
bennünket.
Furcsa valami a nevetés.
A; tereken totyogó galambokhoz
hasonlít. Közel merészkednek a padonülőkhöz, tenyérből csipegetik a
morzsát, de ha megneszelik,
hogy
meg akarják fogná őket, szempillantás alatt ijedten felrebbennék.
LÉTAY
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Anatol úr — Tadeusz Fljewskl
Kicla — Barbara Models ka

JEAN RENOIR ÉS A „MARSEILLAISE
"Renoir, a világhírű impresszionista festő tehetséges fia, nem
volt m á r mai gyerek, amikor 1937ben, a népfront fénykorálban A nagy
ábránd-ot, minden idők legnagyobb
francia filmremekét és a Marseillaise-t, ezt a monumentális
történelmi freskót megalkotta. Pályafutását 1926-ban
egy
Zola-filmmel,
kezdte (Nana) és később, 1938-lbari
újra visszatért a nagy francia íróhoz (Állat az emberben).
Közben
mintegy húsz néma-, majd hangosfilmet forgatott, köztük Flaubertregényeket, egy Gorkij-darabot (Éjjeli menedékhely, 1935).
ö
rendezte 1934-ben a híres
Toni-t, amely valóságos fordulatot
jelent a francia film történetében,
mert először viszi vászonra a munkások életét, bár még bűnügyi keretben. A népfront reménységes évei
alatt Renoir tehetségét és tekintélyét az antifasiszta harc szolgálatába állította: 1936-ban Miénk az élet
címmel választási propagandafilmet
készített a
Francia
Kommunista
Párt megbízásából, egy évvel később pedig a népfront-kormány t á mogatásával filmre vitte Rouget de
Lisle halhatatlan indulójának a születését.
Míg az ugyanebben az éviben forgatott A nagy ábránd szerkezetileg
is tökéletes játékfilm,
lenyűgöző
mesével, Pierre Fresnay, Jean Gabin és Erioh von Strohéim feledhetetlen
alakításával — a Marseillaise nagylélegzetű, de egyenetlen
alkotás. Két, egymástól különböző
részből áll: az első rész a napsütötte Provence földjén, nagyrészt Marseille városában játszódik, a másik
Párizsban, 1792 nyarán. A film úgy
indul, mintha
szokványos játékfilmről lenne szó, és egyéni sorsokon át kívánná 'bemutatni a nagy
francia forradalom zivataros éveit.
A hegyekbe
menekült parasztok,
kisemberek, papok sajnos azonban
eléggé sematikus figurák és a reájuk szövődő cselekmény-szálak eléggé vékonyak. Renoir alkotása a játékfilm és a történelmi dokumentum határán mozog. A vérbő délfrancia figurák mozgatásában ki-

buggyan a kiváló francia rendező
szenzuális temperamentuma,
életmohósága, néhány szerencsés intérieur a nagy francia festők ecsetjét
idézi.
A marcona marseille-i hadfiak
párizsi bevonulásával egész sor festői tömegjelenet kezdődik. A
tömegmozgatás művészetét Renoir a
nagy oroszoktól, elsősorban Eisensteintől tanulta. A vén Szent Antal-negyed kövein menetelő katonák,
a vészharang kongása és a dobpergés közepett vonuló pikás párizsi
kézmívesek,
csipkefőkötős
asszonyok, a Tuilériák udvarán és lépcsőin folyó ádáz küzdelem a svájciakkal és az arisztokratákkal,
az
augusztus 10-i mozgalmas tüntetés
és ostrom — filmantológiákba illő
lendületes és patetikus képsorok.
A Marseillaise hatalmas statiszta^
tömeggel dolgozott, de az
egyéni
szerepekben csak néhány nagy színészt szólaltatott meg. Közülük elsősorban a rendező bátyja, a nemrég elhunyt Pierre Renoir emelkedik ki, aki szerencsés mértéktartással eleveníti fel XVI. Lajos élveteg, de tehetetlen figuráját. Néhány
jelenetben örömmel láttuk vtezont a
francia filmek egyik feledhetetlen
figuráját: a nagy Jouvet-t, aki itt
Pierre-Louis
Roederer, a
párizsi
községtanács .ügyésze
szerepében
villantja fel nagyszerű egyéniségét.
A marseille-d forradalmárok közül
említsük meg a népszerű Andrexet,
aki délvidéki vérmérsékletének teljes vértezetében állítja elénk Arnaud alakját.
A francia forradalom sok filmrendezőt sugallt. Se szeri, se száma a
többé-kevésbé reakciós Marie Antoinette-filmeknek. Annál kevesebb
azoké, amelyek, mint Renoir alkotása is, jelentőségéhez méltóan dicsőítik ezt a
nagy demokratikus
megmozdulást. A Marseillaise
Renoir nemes inspirációja, republikánus buzgalma, dicséretes jó. szándéka ellenére sem az a filmmonumentum, mint
amilyeneket a szovjet
rendezők állítottak a nagy októberi forradalomnak.
BAJOMI

LÁZÁR

ENDRE

^/l/fc^y tecjéntj—inxicjy (film.> ?
A Notredamel
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yertyán Ervin -eleve bizalmatlan* a Háború és béke, a Karamazov testvérek
rangsorába illő
nagyregények
megfilmesítésével
szemben: elképzelhetetlen,
hogy
meg ne hamisítsák, el ne szegényítsék. Szabolcsi Miklós a -másodlagos
forgatókönyvvel* szemben bizalmatlan: ó azt a nagy rendezőt várja, akű eldobja a nagy író munkáját, alkalmasint a nagy regényt és
maga írja-rendezi nagy f i l m j é t . . .
A vita nemcsak a Filmvilág hasábjain folyik — a filmesztéták világszerte törik a fejüket és köszörülik
tollúkat az irodalom és a film kapcsolatának bonyolult kérdésein. A
filmgyárak ugyanakkor mind több
híres regényt visznek filmre, bestsellereket és klasszikusokat egyaránt, a legnagyobbakat újra meg
ú j r a megfilmesítik. Jómagam csak
ehhez az egyetlen kérdéshez szólok
hozzá a— a nagy klasszikus regény
megfilmesítéséhez — mégpedig szerintem jellemző és általánosító következtetáseket kínáló példa segítségével. A példa Victor Hugo világhírű regényének újabb filmváltozata: a Notre Dame de Paris, a
Notredamel Toronyőr, Jean Delannoy alkotása.
A színes cinemaskóp film hármas
— francia—olasz—amerikai — produkcióban és kettős — francia—angol verzióban készült. Két nemzetközi sztár, aa olasz Gina Lollobrigida és az amerikai Anthony
Quinn
szolgáltatta — a francia filmvilág
szakkifejezésével — a két -plakátfejet*, a szép cigánylányét és a rút
toronyőrét; a forgatókönyvet Jacques Prévert
(a modern francia
sanzonok legismertebb költője) és
Jean Aurenche (a Vörös és fekete
adaptátora) írta. Delannoy rendelkezésére 200 szereplő, 25 grandiózus
díszlet — és 650 millió frank állt.
A párizsi Notre-Dame díszletének elkészítése négyhónapnyi munkát igényelt. ötvenezer méter filmből vágták össze a vetítendő h á r o m e z r e t . . .
Esmeralda és Quasimodo, Phoebus

Toronyőr

példája

és Grlngoire, Frollo és a középkori
Párizs festői és örök története nem
először bűvöli el a filmrendezőket
— és producereket.
A korábbi
-Notre-Dame*-sorozatból emlékezetes Lon Chaney 1922-es némafilmje,
Charles Laughton 1936-os döbbenetes Quasimodója. Laughton után
Anthony Quinn dolga nehéz volt: az
egyébként kitűnő színész az érző
szívű nyomorék figurájából makogó,
hörgő, artikulátlanul üvöltöző félmajmot formált. Lollobrigidának ez
volt huszonötödik filmje: az -isteni
Gina* könnyűszerrel feledtette az
191 l-es ősfilm táncosnőjét, Napierkowskát és a harmincas évek Maureen O'Haráját — Esmeraldája vad
és félénk, lírai és szenvedélyes, az
inkvizíció kínzókamrájában megható, Párizs piacán kihívó, Frollo
szemébe nézve gyűlöletet, Phoebus
kapitány
karjóban
gyengédséget
áraszt és Quasimondó visszataszító
csúfsága mellett maga a szépség . . .
Igazat adtam magamban annak a
párizsi képeslapnak, amely azt irta: Gina Lollobrigida az az Esmeralda, akiről most 125 éve Victor
Hugo álmodott.
A film nagy közönségsiker volt
és remek üzlet: azt bizonyította, semmi sem alkalmasabb nagy —szuperprodukcióra* mint a nagy romantikus regény, ha pergő fordulatait,
lebilincselő meseszövését, a szó szoros és művészi értelmében vett
-színességét*, áradását az adaptátor
és a rendező le tudja fordítani a
film nyelvére, ha pusztán látványosság helyett hangulatot, levegőt
is tud teremteni. Esmeralda és Quasimondo történetének, Victor Hugo
nagy regényének atmoszféráját
érzékeltetni: szerintem m á r önmagá-_
ban is siker. Szándékosan hivatkozom talán a szigorú kritikus szemében inkább hatásvadászó, külsőséges, de a publikuméban elsősorban hatásos, de mindenesetre rendkívül -cinemaskópszerű* kép- és
hangeffektusokra: most is fülemben
zeng-bong a Notre-Dame roppant

nagy harangja, a már-már süketítő
harangzúgás fortíssimófa; a bronz
harangnyelvek "-premier-planja*, a
vászon két széléről egymásnak felelgető harangok bím-bam zenéje, a
túláradó örömében ugrándozó és a
harangok
kötelén
csimpaszkodó
Quasimodo szinte megszépült szörnyeteg-arca — kép, mozgás, zene —
szinte egybecseng.,, Es most Is
fülemben, ma is szinte hallom, hogyan suhog a király íjászainak nyílzápora: a Csodák Udvarának
vakmerő koldusai az EsmeraIdának menedéket adó Miasszonyunk-templomát ostromolják, kőgörgeteg, olvadt
ólom halálos zuhataga el nem rettenti őket, de alattomban — kékenzölden-szürkén — felvonulnak a
hátuk mögött a baljós katonák: ma
is hallom a szélvészhez hasonló
hátborzongató suhogást, az emberi
nyakba, hátba, mellkasba találó
nyílvesszők rettenetes
suhogását.
Folytathatnám a sort, de azt hiszem, a harangzúgás és a nj/ílzápor
példája is jelzi, milyen hatásokkal

egészítheti ki a film a történelmi
regény hagyományos kelléktárát.
A nagyregény
önmagában
még
nem elég hozzá, hogy nagy
film
váljék belőle. Döntő szerepe van a
megfilmesítés sikerében vagy kudarcában a forgatókönyvnek és a rendezésnek: annak, hogyan tudja az
előbbi a regény sokszálú szövevényéből a legjellegzetesebb és a leg-

fontosabb szálakat kibontani-felgombolyítani, az utóbbi a regény atmoszféráját a film legmodernebb
eszközeinek segítségével is újrateremteni.
Érdemes — "grandiózus-" eszközök
helyett szerényebbekkel is! — a
klasszikus regények bővizű forrásából meríteni.
RUDNYANSZKY
ISTVÁN

A BERLINI
FILMFESZTIVÁL

»A berlini nemzetközi filmfesztivál üdvözli a Velencei nemzetközi fllmjátékolcat« — hirdeti német és
olasz nyelven, az első díj,
az Aranymedve aláírásai

C a n n e s , Karlovy Vary és Velence mellett,
immár nyolcadszor, a nyugati Berlin is
megrendezi nyári filmfesztiválját. 1951, az első berlini filmünnep óta
nagyot nőtt jelentőségében ez a legfrissebb
kezdeményezés. J ó
és
fontos filmeket mutatnak be itt a különböző
országok, pedig az ember joggal hihetné, hogy
inkább Cannes-ba, vagy
Velencébe
tartogatják
az igazi "nagyágyúkat*
s ide csak az udvariassági gesztusok maradAz apák és fiúk művészeit
ünnepUk Berlinben. Antonella Lualdi.
Alvarucclo,
Marisa Merllnl. Franco Intertenghl és Marlo Monicelll, a film rendezője

nak. Nagy dolog, hogy a
világ filmművészete ekkorát fejlődött: igényes,
jó filmekkel négy különböző verseny mezőnyét
is
vállalhatja,
egyetlen nyáron, s m i n den esztendőben. A filmfesztiválok elszaporodása egészséges jelenség:
mutatja a filmnek igazán komoly és elismert
művészetté válását. A
mintegy huszonöt évvel
ezelőtt Velencében kiadott első díjak óta valamennyi
fesztiválon
maradandó értékű filmek kaptak elismerést s
ha ezeket összehasonlítjuk a különféle irodalmi díjakkal — akár a
Nobel-díjjal is — a ' f i l m művészek és a zsűrikben
ülő
filmtudósok
nem vallanak szégyent.
Persze valószínű, sőt bizonyos, hogy gazdasági
és politikai propagandacélok
is
ösztönözték
Berlin városát a fesztivál megrendezésére; de
a tavaly kiadott díjak, s
általában a haladószellemű filmek sikere magas színvonalról tanúskodnak. Az 57-es ivarany

medvét*
(Berlin címerállata ugyanis medve) a
nálunk nagy sikert aratott
Mcmicellirálkotás,
az t»Apák és fiúk* nyerte; az egész estét betöltő
dokumentumfilmek
közül pedig a második
helyezést az éppen most
sikerrel
vetített
»Az
utolsó paradicsom.* (rendezője,
Fólco
Quilici)
kapta.
Az ideii filmek közül
legérdekesebbnek Ladislas Vajdának egy híres
Dörren matt-regény bői
készített filmje ígérkezik: »Es (jeschah
am
hellichten Tag.* (Fényes
nappal történt.)
Nem
csupán azért, mert a jeles rendező egy mind
híresebbé váló ' svájci
író művét dolgozta fel
— könyvel magyarul is
megjelennek a közel jövőben —, hanem, mert
a színészek között Michel Simon és Ewald
Balser mellett
Heinz
Rühmann
is
játszik,
mégpedig komoly
szerepben s először a német határokon túl. A
FÜmwoche nem minden
önirónia nélkül teszi fel

a kérdést; miért kell1
Heinz
Riihmannak
Svájcba mennie, ha egyszer nem
mulattatni
akar? Rühmann egy kivételesen humánus és
jóindulatú
detektívet
alakít, aki meg van győződve egy vén házaló
(M. Simon) ártatlanságáról; az öreget ugyanis
egy kislány meggyilkolásával vádolják és végül a halálba menekül a
zaklatások elől.
Érdekes Walt Disneynek egy Salten-állatregényből készített mókus-filmje. Disney újabban nem rajzos filmeket készít, hanem természetfilmeket.
Hónapok gondos munkájával 1
tfotografálja és »rendezi«
élő állatok mozdulatait,
szokásait.
Filmjeinek
tudományos jelentősége
éppen akkora, mint művészi színvonala.
Németország a Tolsztoj nyomán olasz rendező által feldolgozott Polikuska (C. Gallcme) mellett egész estét betöltő
színes szélesvásznú dokumentumfilmmel
jelentkezik,
mely
az
Alaszkából
Mexikóba
vezető útvonalról készült. (Hans Dominick:
Traumstrasse tier Welt.)
Ujabban egyre több az
Ilyen dokumentfilm.

Nem
közömbös
az
sem, hogy — bár a nyugati Berlinben folyik a
fesztivál1 — jónéhány
háború- és fasizmus-ellenes filmet is játszatnak. Svájc például az
említett filmen
kívül
olyan alkotásokat is hoz,
mely a náci hadsereg
hollandiai garázdálkodásáról szól. (Die
Angst
vor tier Gewalt.)
Az
Egyesült Államok Remarque nevezetes regényének, a Zeit zu leben
und Zeit zit Sterberu-nek
(A szerelem és a halál
órája) e Hitler-ellenes
műnek filmváltozatával
pályázik, továbbá a négerlkérdés merész feldolgozásával: egy fehér és
egy néger ember menekül a közös veszély előli,
de a fehér még a' szökés
közben Is
marakodik
sorstársával. (The defiant ones, A marakodók.)
Ha mindehhez hozzávesszük az atombombaellenes
japán
filmet
(Egy igaz szerelem története), a partizánháború után helyüket nem
találó férfiakról készített
görög filmet
(Üldözöttek), továbbá a benevezett francia, egyiptomi,
mexikói, olasz filmeket
és
összehasonlítjuk
egyéb fesztiválok anyagával; láthatjuk: bárme-

Bemarque világhírű regényének amerikai filmváltozatából. Elisabeth (Llselotte
Pulver)
é s Ernst
(John Gavin), a film főszereplői

lyikre essék is a zsűri
döntése, nagyjából egységes tematika van kibontakozóban: egyre jelentősebb természet- és
dokumentumfilmek; háborúellenes
alkotások;
az
igazságszolgáltatás
bürokratizmusát
bíráló
művek.
N. I.
A svájclak Dürenmatt regényének, a "Fényes nappal történt* filmváltozatával indulnak a vetélkedésen

A M I R Ó L AZ U T C A MESÉL
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eglepetések
utcája — mondja a
film eredeti címe. Meglepetéseket ígérnek telhát alkotód, de író és
rendező nem egészen álltak hivatásuk magaslatán. Azaz nem is annyira az író, mert hiszen ötleteiből készülhetett volna üde filmvígjáték,
mint inkább a rendező maradt adósunk a mulat tatással. Túl akkurátusan, túlságosan Is körültekintő óvatossággal varázsolta élénk alakjait,
akik maguk se tudják, vígjátéki hősök-e vagy a mindennapi valóság
égi másai? (Emellett a rendező, pontosabban
rendezők: Szigyelev
és
Szerdjucskova erejéből nem futotta
az egyes képsorok zökkenőmentes
összekötésére, s így a film egymástól
szinte független, apró jelenetek sorából áll, nem harmónikus egész, hanem jól-rosszul megalkotott mozaikkockák összessége. S ha egyszeregyszer jóízűt nevetünk is, az nem a
filmnek, hanem a kabaréban éppúgy
lejátszhatott 'bemondásoknak, szituációknak szól. 'Pedig egy nagyváros
utcája rengeteg filmszerű, sőt csakis

filmen előadható mulatságos helyzetet kínál a nézgelődőnek, amint erről
Chaplin néhány műve tanúskodik. De
ne menjünk Ilyen messze: Alexandres remek. -Hurrá tavaszos, is jóval
többet, igazi filmhjumart ad, pedig
az nem az utcáról szól, viszont első
képsorai — vidám dallal menetelünk
Leningrád utcáin az autók, paloták
fényes sora között — annyira emlékeztetnek e film nyitányára, hogy
óhatatlanul eszünkbe jut és összehasonlításra kényszerülünk.
A film mondanivalójának lényege,
hogy egy ifjú rendőrőrmester és
tisztjelölt olyan lánynak kezd udvarolni, akinek a papája nem kedveli
a közlekedési rendőrséget. Az apa
ugyanis egy jubileumi ünnepség után
pityókás állapotban ment haza cimborájával, aki felmászott egynéhány
pillanatra őrizetlenül hagyott tornyócskába és kapcsolgatni kezdte a
pirosat, sárgát, meg zöldet. Az őrszobára m á r csak az ügyetlen és értetlen apa került. Írásbeli dorgálást ka-

pott. Különböző bonyodalmak után,
melyek során egy sereg életképet
látunk a leningrádi utcáról — (gyerekét kereső mama, aki alighogy
prezentálják neki elhagyott csemetéjét, máris szalad a fodrászhoz, a
rendőr őrizetére hagyva a kisfiút;
pityókás bácsi, akit mindegyik őrszem a másik területére kalauzol
roppant udvariasan, csakhogy a bonyodalmaktól megszabaduljon stb.)
— hősünket szívesen 'látja még a
zord apa is, hiszen kalandos fordulatok után megmenti életét. Ezeket a
kalandos fordulatokat egy sikerült
montázs vezeti be, s hogy a film
mégis több, mint felszínes nyári szórakozás, az ennek a tízperces montézsrészletének és a kitűnő színészeknek köszönhető.
A montázs: rendőrünk számos kellemetlenség után azt álmodja, hogy
a leningrádi' rendőrség felvonul az
egyik nagy térre, kioktatja a lakosságot s aztán sorsára hagyja, hogy
lássák: mire mennének nélkülük.
Komikus összevisszaságban kavarognak az autók, járókelők, fejvesztett
mamák hívogatják eltévedt gyereküket,
aszfaltbetyárok
csábítgatják
büntetűenUl a csinosabb nőket, akik
persze, mint minden álomban, a hős
ismerősei.; felsikít a megtámadott
lány, ez az éles hang sípszóba megy
ét, a sípszó vekkercsörgésbe, fölkel

a hősünk, s egy hatalmas óraszámlapban botorkál a vekkerig. Az ébresztőóra előtt fénykép: a fényképen
múltkori kirándulásuk vidám társasága, a társaságban egy furcsa figura, szerelme nénjének udvarlója;
a képet sokszor nézegette már, de
most, az álom bűvöletében rájön,
miért furcsa az a figura: mert nagy,
loboncos hajéval, mintegy véletlenül
eltakarja aircát; eszébe jut egy régi
emlék: ez a férfi pénzesbőrönddel
szalad, s rádöbben: tolvaj, rabló, aki
szerelme pénztáros-papájának kofferjére pályázik. Máris rohan a
bankhoz; n e folytassuk, mert érdekes
és különben is, a montázsnak itt
vége. Az itt elmondottak — bizonyítva a rendező felelősségét —
minden közhelyszerűségük ellenére
is, jól fényképezett, ügyes képsorok.
A színészek: Leonyid (Haritonov,
Larlanov, Csernovolenki, Karpova,
Omszmolovszkája egyetől-egyig kitűnőek. A cingár, szemüveges papa,
a kövér rendőr, (aki félírja a gyermekét elvesztett mama panaszát, aztán, a címhez érve, dolgavégezetlenül elküldi1, mondván, hogy az nem
az ő körzete), az ugyancsak 'kövér
tisztviselő meg a felesége, mind
nagyszerű karakterfigurák, akik a
leningrádi színikultúra magas színvonaláról tanúskodnak.
NEMESKÜRTY
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bban a vitában, amely világszer. t e gyűrődzik az olasz neorealizmussal kapcsolatban, érdekes helyet
foglal el Federico Fellininek az Országút, a Cabira éjszakái, a Fortunella nagysikerű rendezőjének problémája. Beleillik-e művészete a neorealizmus kategóriájába, vagy eltávolodott tőle és megtagadta azt?
Továbbfejlesztése-e annak, vagy éppenséggel visszafejlesztése? Ű j utakat tár fel, vagy a régi kerékvágásba zökkenti vissza a filmet? Lapunk
hasábjain helyt adtunk a szembenálló nézetek kiváló képviselőinek,
Zavattini, a világhírű forgatókönyvíró szenvedélyes támadásának és
Zingermann szovjet esztéta, gondolatokban
gazdag
-védelmének-"
egyaránt. Most a legilletékesebbnek,
Federico Fellininek adjuk át a szót
— tájékoztatás céljából. Hogyan látja ő maga művészi tevékenységét?
Az alábbiakban részleteket közlünk
Fellininek a Bianco e Nero című
olasz filmlapnak adott nyilatkozatából.
Az első kérdések Fellininek egykori mesteréhez, Rossellinihez és a
neorealistákhoz fűződő kapcsolatára
vonatkoztak.
"A legfőbb tanulság, amit Rossellinitől kaptam útravalóul — mondotta — mindenekelőtt a művészi
alázatosság,- vagyis a legnagyobb
egyszerűség atitüdje a valósággal
szemben. Az a törekvés, hogy sohase helyezze az ember maga és a valóság közé gondolatait, kultúráját,
személyes érzelmeit. Amikor Rossellinivel találkoztam, egyáltalán nem
vonzódtam a filmhez. Újságot írtam,
más problémák érdekeltek, karikatúrákat csináltam és el sem tudtam
képzelni, hogy a film lesz a hivatásom. Írtam már szüzséket, szcenáriókat megelőzően is, de az együttműködésem a mozival, mindig nagyon külsődleges volt, hiányzott
belőle a valódi lelkesedés. Nem
gondoltam soha arra, hogy rendező
legyek. Amikor Roselllnivel találkoztam, egyszerre egy ismeretlen és
ú j világba kerültem. Az ő, szinte át-

szellemült tekintete, amellyel átfogta a dolgokat és amely minden tervét inspirálta, az ő művészi atitüdje elgondolkoztatott és végül is megértettem a filmet.
Önök azt kérdik tőlem, hogy neorealista rendezőnek tartom-e ma-t
gam. A válaszom: igen. De előbb
meg kell egyeznünk ennek a kifejezésnek az értelmében. Szerintem, az
egyetlen, valóban neorealisfa szerző
Rossellini, az egyetlen, aki hatalmas
erővel fejezte ki önmagát (nemrég
néztem meg újból a Paisa-t és ismét megállapítottam, hogy valóban
grandiózus alkotás), az egyetlen,
akinek sikerült hatásosan és utánozhatatlan módon kifejezni önmagát.
Ennek a valóságot felmérő tekintetnek a minősége egy bizonyos áramlat
megszületését
eredményezte,
amely különböző hatásokon ment
keresztül és különböző értelemben
orientálódott, de túl hosszú lenne
most erről beszélni. Röviden, ha a
neorealizmuson, az ábrázolt témák
és a történetben szereplő személyiségek iránti komolyságot értjük,
akkor a véleményem szerint én neorealista szerző vagyok.
Egy baloldali lap megvádolt, hogy
kitérő a magatartásom a valósággal
szemben, hogy sohasem sugallók
történetemben megoldást, pontos álláspontot mint Zavattini és de Sica.
Ez azért van, mert ők bizonyos hittel rendelkeznek, amellyel én nem,
legalábbis nem pontosan meghatározott értelemben. Innen adódik,
hogy az ő filmjeik történetei és
személyiségei a végén több kielégülést nyújtanak, mint az enyéim.
Meglehet, hogy nekik van igazuk.
Én, nem tudom azt mondani a film
végén hőseimnek: "ön tehát jól megértette, ezt az újságot kell olvasnia,
vagy meg kell házasodnia, vagy
templomba kell j á r n i a . . . " Én nem
tudom ezt mondani nekik; Lehet,
hogy ez a szerző részéről meglehetősen embertelen magatartás alakjaival
szemben. De miután hosszú ideig
gondolkodtam és próbálkoztam, rájöttem, hogy nem tudok semmit sem

javasolni számukra, mivelhogy nem
tudok semmit sem javasolni a magam számára sem. Így hát alakjaimnak — akik mindig oly szerencsétlenek — egyetlen dolgot nyújthatok
— együttérzésemet. Csak azt mondhatom, egyikének-másikának: - I d e
figyelj, én nem tudom neked megmagyarázni, mi az, ami rosszul
megy, de te nagyon rokonszenves
vagy nekem és szívesen adnék egy
kis szerenádot neked.*
A kérdések egy másik csoportja
Fellini munkamódszerére vonatkozott.
Amikor egy Giuliettával forgatandó filmemre gondolok, az alak
felépítését teljesen a művésznő lehetőségeire alapozom. De általában is
elmondhatom, hogy amikor egy történetet elgondolok, már elég pontosan tudom, kik alakítják majd főbb
szerepeimet. így, amikor m á r az íráshoz fogok, tudom, melyik színészt kérem fel az adott szerepre. De néha
előadódik, hogy amire hozzákezdenék
a forgatáshoz, nem szabad mór az a
színész, akire gondoltam. Ez történt
meg az II Bidone esetében. Írás közben Humphrey Bogart-tel képzeltem
el, de az utolsó pillanatban — túlságosan körülményes lenne elmesélni,
hogy miért — ez a színész nem volt
elérhető; úgy kellett hát döntenem,
hogy Broderick Cnawfonddal játszatom a szerepét, akit ekkor még csak
fényképekről ismertem. Előadódott
az a helyzet, hogy a szerepet Crawfordra, az ő színészi lehetőségeire és
masszív körvonalaira
adaptáltam,
amely erősen különbözött Bogartétól. Ezeket az átdolgozásokat én mindig szívesen végzem el, mert úgy vélem, hogy az előre nem látott, az
előre nem látható, igen gyakran pozitív eleme egy alkotás sikerének. Amikor tehát nem tudom azt a színészt
megtalálni, akit szeretnék, amikor
nem sikefül egy olyan arcot kiválasztanom, amilyet képzeletem megalkotott, könnyen hajlok ú j megoldás
felé.
Röviden, azt akarom ezzel mondani (és talán ez az egyetlen rendszer, amelyet munkamódszeremben
felfedhetnek), hogy sohasem követem
Fellini Anthony Quinn-el, sz -Országút*
híres Zampanó-jivftl beszélget

el azt a hibát — mert ezt hibának
tartom —, hogy a színészt a szerephez alkalmazom, hanem éppen eltankezőleg, kényszerítem magamat arra,
hogy a szerepet alkalmazzam a színészhez. Soha nem kérek a szerzőtől
különleges interpretálást erőfeszítést,
vagyis sohasem makacsolom meg
magamat, hogy egy adott tónusban
mondják a szövegemet. Giulietta
esete Gelsomina alakításában az
egyetlen példa arra, hogy egy színésznőt, aki túláradó, agresszív, szinte
tűzijátékszerű
temperamentummal
rendelkezik, arra
kényszerítettem,
hogy egy félelemtől megsemmisült
lény stilizált szerepét eljátssza, az
ész egy sugarával és a karikatúra és
a groteszk határán mozgó gesztusokkal. Ez igen nagy erőfeszítést követelt tőlem és ebben a különleges esetben Giuliettának — szemben azzal,
amit a Cabiriában csinált — igen
nagy alakítási erőfeszítést kellett
tennie, mivel Gelsomina interpretáció, amíg Cabirla sokkal inkább az
idegében volt, megegyezett agresszivitásával, kissé sejtelmes jellemével,
titokzatosságával.
Végül Giulietta Masinával — filmjei főszereplőjével és feleségével való
együttműködéséről a következőket
mondta:
— Ami Giuliettával való együttműködésemet illeti, annyit mondhatok, hogy Giulietta nemcsak alakítója
filmjeimnek, hanem inspirálója is
volt. Ezzel nem azt akarom mondani,
hogy az a segítség, amelyet nekem
nyújtott, hasonló Pinelli, Flaiani és
Randi segítségéhez, az inspiráló kifejezést sokkal mélyebb értelemben
használom, valahogy úgy, mint ahogy
egy múzsáról beszélünk. Vagyis, a
Giuliettával való élet — amint róla
alkotott eszmémet értem, s talán az
ő embersége, az ő értelme az életemben — inspirálta az Onszágút-at és
a Cabiriai éjszakái-t.

A Kék angyal-ban

figyelmét a kép uralkodó szereplőjére. Eltűnök mögötte a háttér, feje
betölti a teljes látható felületet, egy
pillanatra az egész cselekmény ebben az arcban összpontosul. Életre
kelteni az óriás télek-tíikmöt, izzással telíteni a maximálisra növelt
filmegyóncséget, szótlanul mindent
mondani, mimikával varázsolni, ez a
legnagyobb színészi feladait Minden
idegszál megfeszül, egy ránc, egyetlen szemvillanás elárulhatja a művészt: az alakítás hamissá válik.

^fannings

M

űvészi pályájáról talán elég anynyit tudnunk, hogy Reiníhardt
színházából indult, flibhen legtöbbet
Ernst Lubitsch keze alatt doflgoBott.
Nélküle elképzelhetetlen a német
film hőskora.
A mai nagyközönség, sajnos, játékáról is keveset tud már. A 'Filmmúzeumban bemutatott filmjei (Az
utolsó ember, 1924; Faust, 1926; Kék
angyal, 1930) bizonyítják, hagy játéka ma is megrendítő élmény:
művésznek
mesteri,
kritikusnak
mérce, laikus nézőnek felfedezés.
Alakítását elemezni azt jelenti: arcjátékát, taglejtóseit, mozgás- és beezédművészetét csodálni.
A premier-planban a filmművészet
számos fortélya irányítja a néző

Jannlngs megállította a percéket,
elfojtotta a lélegzetet, megjelenéséved atmoszférát teremtett, valóban
arcán viselte hőseinek lelkét
Az Utolsó emberben hosszú másodpercekig mered maga elé, arcán
alig változik valami, mégis ott izzik
szemében egész összeomlott élete.
Mefisztója némán, ezer alakiban is
egyformán gubbasztva, foszforeszkáló
szemékkel testesíti - meg Faust elkerülhetetlen somsát, .ajkának egyetlen gúnyos vonása teljes jellemet
f o r m á l A Kék angyal d o w n n á züllött professzora ideges, révedő tekimltetóve!1, szörnyű orrával szinte
szűkölő fájdalmat fejez ki, előrevetíti az őrületet és a hadált.
A némafilmek felnagyították a taglejtések, mozdulatok, a mozgás jelentőségét. Ezért fordultak a filta
művészetté válásaikor a pantomimhez, ezért érvényésülhetett oly korán a groteszk: a torz mozdulatok
mozaikjaiból is épülő ős-burleszk.
Egyes alkotások egyenesen a ma
már túlzottnak ható gesztusokba (ós
díszletekbe) vetítették a szereplők
érzelmeit.
Emil Jannlngs imér kezdetben a
realista játékstílust választja. Mozdulatai sok helyen csak jelzések, mozgásszünetei szándékkal törik az alakítás ritmusát. A Kék angyal profeszszora teljes emberi közelségbe kerül,
ismétlődő onrfúvása, szeművegtörölgetése, kézmozdulatai is realista jel-

A Fauit-ban, Yvette Gul!bert-tel

lemszimbólumok. Jammings ismerd a
mozdulatok jelentőségét, elhol a
mozgó fényképezés pótolja ezek lélektani' szerepét, másodpercekig is
mozdulatlan manad. (Az utolsó ember egyenruhás Janningsát alulról
fényképezik, hogy ezzel is kiemeljék
önérzetét, büszkeségét; az illemhelyre degradált öregembert
Műiről,
hogy megalázását tudomásunkra hozzák.)
A hangosfilm térhódítása után
számos némafilm-sztár kihullott a
sorból. Jannángs éppen a hangos
Kék angyalban adja együk legnagyobb alakítását. Mint kiváló színpadi színész minden megerőltetés
nélkül, fedezte fel magának a filmbeszéd a hang csodálatos birodalmát.
Érdekes és megrendítő a Kék angyal két jelenlétét: a professzor esküvőjét a tragédia betetőzésével öszszevetmi. (Ez a két jelenet csak a
hang segítségével válhatott emlékezetessé.) Az esküvőd boldog kukorékolás a bűvészmutatvány válaszaként egy merev, skolasztikus jellem
végső, boldog feloldódását jelenti A
színpadi nagy-jelenet kukorékolása
a fokozatos eltompul ás, a megalázottság végső lépcsőfoka, a tragédia
tetőpontja, a téboly kitörése, Az egyA* utolsó ember-ben

szerű, félénk kiíkorékolás átváltása
eszeveszett torz üvöltéssé, tomboló
gyilkos hangulalttá, Jammings mesterműve a hangosfilmen,
NÁDOR

TAMÁS

xzA<fiLm at LrodaLöm

A

Filmvilág 9. számában megjelent Gyertyán Ervinnek Film és
irodalom című cikke. Szellemes,
meggyőző írás — mégis alpvetően
helytelen szemléletet tükröz. Jóllehet szó szerint egyetlen helyen sem
mondja ki, az egész cikkből az derül ki, hogy Gyertyán Ervin a filmet nem tartja önálló, öntörvényű
művészetnek.
Valaminek a sajátszerűségét nyilvánvalóan nem az határozza meg,
ami másokkal közös benne, hanem
az, amiben különbözik másoktól. Ez
áll a művészetekre is. A film szintetikus művészet és az irodalom
egyike a benne szintetizált művészeteknek. Világos tehát, hogy az irodalom és a film útja nem válhat
szét véglegesen, hiszen a filmnek
bizonyos mértékig szüksége van az
irodalomra. Nem az irodalomra általában, hanem egy egészen sajátos
irodalmi műfajra, az irodalmi forgatókönyvre.
Csakhogy nem a film szolgálja az
irodalmat, hanem az irodalom egyik
műfaja (epikus formájú drámai
mű) a filmet. Ez pedig döntő különbség. Ezért nem indokolt - a z a
kívánság a filmgyártással
szemben,
hogy a maga eszközeivel is megörökítse, a maga művészi világába
is átmentse mindazt az értéket,
mindazt a mondanivalót, ami maradandó az irodalomban és a film
eszközeivel is kifejezhető-.
A filmnek nem az a feladata,
hogy az irodalom klasszikusainak
alkotásait illusztrálja vagy akár
konzerválja, megörökítsei Vannak;,
persze ilyen filmek is, mint ahogy
vannak színpadi előadásokról, operákról készült filmek (és képzőművészeti alkotósokról, műemlékekről
készült filmek is, ezek azonban lényegüket tekintve nem játékfilmek,
hanem élvezetes ismeretterjesztő
filmek. De egészen más a nézőszöge, mondjuk ki kereken: más a világa a két művészetnek, mint ahogy
minden önálló művészetnek megvan
a maga sajátos világa. Minden művészet létjogosultságát az adja meg,
hogy olyasmit tud elmondani, amire

síöLgáLójcu?

más
művészetek
nem
képesek.
Ugyanannak a jelenségnek ugyanazt
az oldalát két művészet nem tükrözheti vissza ugyanolyan tökéllyel. A
klasszikus alkotást éppen az teszi
klasszikussá, hogy az adott művészet
lehetőségei és korlátai között tökéletesebben már nem lehet megoldású a
vállalt feladatotí — és a feladat megoldására éppen az adott
művészet
adott műfaja volt a legalkalmasabb.
Logikusan következik ebből, hogy
egyszerűen a dolgok természeténél
fogva megvalósíthatatlan az irodalom klasszikus alkotásainak egyenesértékü filmrevitele. Voltak művészi színvonalú kísérletek, de teljes értékű, klasszikus filmalkotás
így nem született és nem Is születhetett.
Korántsem azt akarom ezzel mondani, hogy két vagy több művészet n e m közeledhet ugyanahhoz a
jelenséghez a maga sajátos nézőszögéből, a maga sajátos eszközeivel —
de a kísérlet sikerének alapvető feltétele és mértéke a jelenség tükrözésének, művészi felfogásának eltérése,
különbözősége desz. Ha tehát az irodalom klasszikus fokon feldolgozott
egy témát, elvben a film is klasszikus
műve-fc alkothat a témából — de nem
a klasszikus irodalmi műből. Nincs
igaza tehát Gyertyán Ervin megállapításának: „Az irodalom valahogy
úgy viszonylik a filmhez, mint az élet
az irodalomhoz..." Már akkor inkább Leonardo da Vincivel értek
egyet, aki ezt mondta; „Miért igyam
az edényből, amikor előttem a forrás?"
A film önálló művészet, nincs
szüksége közvetítőre önmaga és az
élet között,! tárgya nem lehet az
irodalom, csak az élet.
Következésképpen a hivatásos forgatókönyvírók -hasznosságáról- (Gy. E. kifejezése) még csak vitatkozni is felesleges.
A filmalkotás alapja nagyjából
ugyanolyan mértékben az Irodalmi
forgatókönyv, mint a építőművészeti alkotásé a tervrajz. A forgatókönyv-író azonban nem regényben
lót és gondolkodik, hanem filmben.

mint ahogy az építőművész is épületben lát és gondolkodik, nem grafikában. A forgatókönyv és a tervrajz — akármilyen művészi, is a kivitele — nem önálló művészi alkotás, hanem tervezet:
Azt, persze
még senki sem állította, hogy az
építőművészet nem szabadította fel
a grafikai "mondanivaló fontosságba
alól, amely meghatározza eszközeit,
amelynek szolgálatában nyeri el
minden más a maga esztétikai értékét".
Lényeges különbség, persze, hogy
az építőművészeti tervrajz és az
építőművészeti mű alkotója rendszerint azonos, az irodalmi forgatókönyvet viszont az esetek túlnyomó többségében nem a film
rendezője vagy nem egyedül a
film rendezője írja. Hozzá kell
tenni, hogy a filmművészet, klaszszikus alkotásainak irodalmi forgatókönyve minden esetben a rendező
tevékeny közreműködésével született meg. Ez nem azért volt így,
mintha a rendező is "valami íróféle"
lett volna, hanem azért, mert a
filmművészet természeténél fogva
kollektív művészi munka és ebben

az alkotó közösségben a
rendezőé
az irányító szerep.
Ez az irányítás azonban alapvetően különbözik a karmesterétől. A
karmester kész, adott aehei anyaggal dolgozik, művészi önállósága
pusztán az értelmezésre terjed ki.
Ki látott már karmestert, aki egy
szimfóniának először a harmadik tételéből ad elő néhány taktust, aztán
mondjuk a második tétel végét játszatja l e a zenekarral, majd a teljes első tételt és úgy aztán a zenemű többi részét? Márpedig a filmrendező lényegében ezzel a módszerrel dolgozik. Ha nem ezt tenné,
nem lenne filmrendező.
Nem hiszem, hogy a filmrendezők valami nagy újjongással fogadnák, ha tiszteletbeli törzsfőnökké
választják ki őket az irodalomban.
A ő rangjukat a maguk művészetében elfoglalt helyük adja meg. Ez a
művészet pedig nem
reprodukáló
művészet, alkotó művészei nem interpretátorok. Ne is kérjük hát tőlük számon mások alkotásainak sikeres vagy sikertelen interpretálását!
SZEKERES JÓZSEF

Homy Schneider, a hires nyugatnémet fllmszinésznő játszik a "Christine"
című molt készüld film főszerepében. 1933-ban anyja, Magda Schneider
ugyanennek a filmnek volt a főszereplője
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Budaipesti kávéház terasza, éles ragyogás és
éles árnyékok — jellegzetesen tavaszi fények.
Egy fiatalember ül az
egyik asztalnál,
nem
messze tőle, a másiknál,
három i f j ú lány. Nevetők, kacérak és szemérmesek, ismerkedni akarók, de a kalandtól mégis félők. Csacsogva, suttogva, összebújva és viháncolva elmennek. A
fiatalember utánuk ered
a pesti utcák forgatagában és már-már célhoz
ér: felugrik a mozgó
villamos lépcsőjére — a
peronon v á r j a kacagva
a három lány — mikor
a rendőr sípja leszállítja. Néhány perces kisfilm a -Tavasz*, rendezője Nóvák Márk, a
Színház- és Filmművészeti Főiskola most végzett hallgatója. Csupa
kedves derű a film, sugárzik benne a pesti utca
megejtő, igéretteljes tavaszi bája, olykor hangos kacagásra fakasztó,
szinte vígjátéki ötletek
tarkítják. (Mikor a lányok után rohanó ifjú,
hol ismerősbe, hol gerendába, hol piros jelzésbe ütközik...)
A
-Pályamunkások*
ugyancsak most végzett
ifjú
rendező:
Gaál
István munkája. Néhány
percig tartó film ez is.

R E N D E Z Ő I

Valahol a Duna mentén,
a vasúti sínek alá a köveket egyengető krampácsolók
munkájának
néhány mozzanatát mutatja be. Olyan film,
hogy abban a pillanatban, amikor vége szakad, szeretnénk
újra
megnézni élőiről. Kis
filmköltemény,
amelynek egyetlen kísérőzenéje a pályamunkások
krampácsainak
jellegzetes, hol erősödő, hol
gyengülő, de soha egy
pillanatra ki nem
hagyó ritmikus, muzsikaszerű zaja. A filmvásznon olykor csupán a kövekhez verődő csákányokat, s az azokat tartó
erős férfikezeket látjuk,
máskor együtt, a sínek
fölé hajló munkáshátakat, m a j d az elrobogó
vonat után merengő tekinteteket.
Elmélyült,
finom alkotás.
Szövegnélküll a -Pingpong* is, G. Szabó Lőrinc, a harmadik most
végzett rendező filmje.
Egy ping-pong játszma
zajlik le a vásznon.
Nem tudjuk, ki játszik
az asztal egyik, ki a
másik oldalán,
nincs
miért
különösebben
drukkolni a versenyzők
bármelyikének, mégis —
a feszültség egyre fokozódik. A rendező úgyszólván eszköz
nélkül

tudja ezt az izgalmas
légkört megteremteni. A
suhanó, olykor felnagyított labda, a nézők távolról hallatszó izgatott
moraja, a
versenyzők
egyre szenvedélyesebb,
elszántabb tekintete, az
eredményt jelző számok:
5—6, 16—17, 19—20 —
gyorsuló változásai, egy
drukker ide-oda
kapkodó feje, minden fokozódik, minden feszül,
minden gyorsul a mindent feloldó
jelzésig:
2 1 . . . Kis gyöngyszem,
sokat ígérő
villanás.
Mind a -Ping-pong*,
mind a -Pályamunkások* nagy sikerrel szerepelt Párizsban, a főiskolások nemzetközi kongresszusán, 1957-ben.

ö t évvel ezelőtt, a felvételi vizsgán, a sokszáz jelentkezőből tizenötöt
választottak.
A
félévenkénti rostán tizenkettő elhullott, ők
hárman, ez a három vékony, hosszú fiatalember maradt: Gaál, Nóvák, G. Szabó.
Novók
vidéki fiú,
tizennégy
éves kora óta diákszállók lakója. Sokszor 10—
12 óra a főiskolán, tanulás; zene, laborálás, művészet-történelem... Színdarabrendezések; egymás
jeleneteiben szerepvállalás, novelladramatizálás,
adott témákra való forgatókönyvírás éá az első
filmrendezői
munka
1955-ben: egy riportfilm
április 4-ről. Nehéz évek
voltak. Nagyszerű évek.
Gail
látván
magyarázza
Schubert Évának, a -Kegyetlen Ifjúság* árvaház!
tanltónfijének a jelenetet

G. Szabó szépen in- minden
film rendezője
duló sportpályát — vá- részt vegyen már a forlogatott,
sokszor kül- gatókönyv
alkotásáföldre utazó röplabda nál is.
játékos volt — s jó megNóvák azt mondja:
élhetést nyújtó tisztvi— Kőbányán
lakom,
selői állást hagyott ott,
munkáskörnyezetben,
mikor végre, néhány évi egyszerű emberek között.
késéssel ugyan, de meg- Bizonyosra veszem, hogy
valósulást ígért az ifjú- ez a körülmény
rányomkori álom: a filmrende- ja bélyegét későbbi munzés. Otthagyta, de az öt kásságomra. Róluk szeév alatt soha egy pilla- retnék filmeket
készínatra sem bánta meg.
tetni... Nagyon
hatott
Már nem ismeretlen rám az olasz neorealizelőttük a filmgyár, több- mus. A rendező bízzék a
ször asszisztáltak játék- közönségben,
az sokat
Növik
Márk
megbeszéli
filmeknél, de szerényen, megért, nem kell minden Agárdy Gáborral, milyennek
képzeli
el
Menyust,
a
a filmművészetet igazán átmenetet szájbarágni és
cigányt
szeretők és ismerők tisz- megmagyarázni.
Keleti
Bence Pál felvételei
teletével
beszélnek a Márton munkája a »Két
nagy alkotásokról, ame- vallomásában,
ebből a
lyet
hatottak
rájuk: szempontból nagyon tetSzabó Lőrinc
KosztoCsoda Milánóban, Aki- szett
nekem.
lányi
-Aranysárkány-"
nek meg kell halnia,
Gaál is óvatos:
című könyvéből, Nóvák
Jégmezők lovagja, Száll_ Azt
hiszem,
egy Márk pedig . Hernády
nak a darvak. A magyar rendező igazáni egyéni Gyula: -Deszkakolostor"
filmek közül: Valahol művészi
stílusa
aligha című novellájából
írt
Európában, Talpalatnyi fejlődhet ki 40—45 éves forgatókönyvet. Gaál jeföld, Életjel, Körhinta, kora előtt. Nem
lehet lenetének (ő már forgat)
Hannibál tanár úr.
úgy indulni, hogy az em- főszereplője
Schubert
Milyen tervekkel, mi- ber feltétlenül újat, me- Éva, Nóvák Agárdy Gályen művészi hitvallás- rőben mást akar, mint bort, G. Szabó
Timár
sal indulnak az iskola ami eddig
Én in- Józsefet
vott
szeretné
felután — az életnek?
szintézisben kérni.
kább
afféle
— Nehéz ezt pontosan hiszek: a többféle stílusú
*
megfogalmazni
— fej- filmek
összhatásában,
Sokfelé hívták a hátegeti G. Szabó. — Egy ami aztán esetleg az én
bizonyos: olyan filmeket
munkámban, egész más- rom fiatal rendezőt. Kecsegtették őket gyors siszeretnék alkotni, ame- képp
tükröződik...
kerek, könnyű kereset.
Ivek hozzájárulnak ah„
Mindhárom a legnehehoz, hogy az emberek
megszeressék
a szociaA főiskola utolsó, leg- zebbet, de a legtöbb talizmust.
Megpróbálom nagyobb feladatára ké- pasztalatot, tanulási lema d
a
/
film
kifejező szülnek. Szabadon vá- hetőséget ígérő munkaválasztotta: a
*szközeit intenzívebben
lasztott témából, játék- helyet
Filmgyárat.
felhasználni, a hang és a film-forgatókönyvet kel- Hunnia
zene dramaturgiai
sze- lett írni, s annak egy je- Tudják: talán évek is
repét erőteljesebben ki- lenetét leforgatni.
A eltelnek, amíg önállóan
majd
hangsúlyozni,
mint a forgatókönyvek készek. megrendezhetik
filmek
legtöbbjében .,, Gaál István Palotai Bo- első játékfilmjüket, de
űy gondolom, elenged- ris -Kegyetlen ifjúság-" hisznek benne; megéri.
Vetetlenül fontos,
hogy című
regényéből,
G.
PONGRÁCZ
ZSUZSA

ÚJ UTAK AZ A M E R I K A I
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z utóbbi években bemutatásra
. került amerikai filmek között
egész sor olyannal
találkozunk,
amelyek egy bizonyos ú j irányzatot
képviselnek. Hogy csak néhányat
idézzünk ezek közül:, »Marty«, később Aldrich »Támadás« és Joshua
Logan xPicknik« című filmjeiJ Ezek
a
filmek
különböző
témájúak
ugyan, de mégis van bennük valami közös, előfutárai az amerikai
film ú j útjának. Az ú j irányzatot
jelképező filmek közül a legutolsó:
az »Előre nem kell fizetni* és »Az
átkozottak
bálja*.
Az előbbi az amerikai neorealizmus jegyében készült és éles kritikája az amerikai életformának, a
hitelbe való vásárlás buktatóinak.
Alkotói a valódi életben keresték
témájukat és hozzá mertek nyúlni
az egyének és ai társadalom problémáihoz Négy átlagamerikai házaspár életén keresztül, az összkomfort, az autó és a televízió kényelmével együtt bemutatja a film a
romlott erkölcsöket és léleplezi az
amerikai -prosperitás* rrüthoszát

FILMBEN

»Az átkozottak bálja* Irwin Shaw
regényéből készült. A forgatókönyv
ugyan megváltoztatta a regényt,
mert például a könyvbeli vad náci
a filmben aífféle homályos Hitlerrajongó. Mégis, még így is, komoly
emberi mondanivalója van a filmnek. Sokáig emlékezetes marad belőle a németek párizsi bevonulásának ábrázolása, a német tisztek aljas rendőrmunkája, a német tiszt
felismerése, hogy milyen gyalázatos
célokra használják. A film legnagyobb értéke egy, az amerikai hadseregben szolgáló zsidó katona üldöztetésének bemutatása »Az átkozottak bálja« a fasizmus, a háború
szörnyűségei és a faji megkülönböztetés ellen harcoL
Az előbb említett emberi témájú
amerikai filmek sora egyre többel
bővül. Több amerikai filnv és televíziórendező, fiatal, tehetséges művészek az amerikai életforma és a
mai társadalom kritikájára törekszenek filmjeikben. Realista, emberi témáikat a nagy. hollywoodi
film vállalatok természetesen
nem

merték vállalni. Ezek az ú j amerikai művészek azonban kameráikat
a mindennapi élet ezerszínű, ezertekintetű arcára irányították és lerántották az >amerikai személyiség*
felsőbbrendű glóriáját. A dollárparadicsom dolgozói életének középszerűségéről,
perspektívanélküiisér
géről, a New York-i sajtó kulisszatitkairól szólnak a »Férjek éjszakája*, »Egy üffifnök hlalála«, »A
szőke és én«, »A pokol örömei*, »A
nagy zsarolás« című filmek.
Természetesen ez a felsorolás hiányos. Hiszen sok ú j amerikai film
más, rendkívüli fontosságú témákhoz is nyúl. A tájvédelem elleni
harc, a háború szörnyűségei és az
úgynevezett "boszorkányvadószat* a
témája a következő filmeknek: »A
férfi, aki megölte a félelmet«, »A
vihar szivében«,
nagy kés«, »Tá~
rrtadás*, »A Csendes-óceán ördögei«,
a »Búcsú a fegyverektőlA
gyávaság, a hamis hősiesség, a vezetés tehetetlensége, az emberi és erkölcsi
értékek lerombolása — íme, a ' háborús filmek tematikája Ezek között kétségtelenül a »Dicsőség ösvényei« a legnagyobb.
A fenti, kétségkívül nagyszámú,
emberi
mondanivalói ú filmek a

hollywoodi filmgyártásnak nem képezik még komoly százalékát. Nem,
Hollywoodban még mindig a gangszterfilmek, a szórakoztató, kereskedelmi érdekeknek megfelelő filmek divatja diadalmaskodik. De vitathatatlan, hogy az amerikai neorealista filmek ú j utakról beszélnek. S jellemző, hogy sok, a maccarthysta időszakiban gyalázatosan
viselkedett amerikai filmművész is
erre az ú j útra lépett. Ezek közül
elég talán megemlíteni Kazant és
Dmytri-ket, akik az Amerikaellenes
Tevékenységet Vizsgáló Bizottságnak hajdan lelkes ügynökei voltak.
Az amerikad filmművészet fejlődése, mozgató ereje az amerikai közönség megváltozó igénye. Míg Hollywoodban a nagy filmvállalatok a
krízistől félnek, ezek az ú j humanista filmek vonzzák a! közönséget
és megingatták Hollywood mindenhatóságát. De nem vitás az sem,
hogy a hollywoodi vállalatokat fenyegető krízis is egyik tényező abban, hogy
egyes, többé-kevésbé
független filmművészek végre élő,
mai témákhoz nyúltak. Ha anyagilag még nem is, de művészileg győzött az új, fiatal amerikai film
Hollywood felett.
H. D,

