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.
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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.

D

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.
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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.

