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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

