
A J Ö V Ő R E N D E Z Ő I 
Budaipesti kávéház te-

rasza, éles ragyogás és 
éles árnyékok — jelleg-
zetesen tavaszi fények. 
Egy fiatalember ül az 
egyik asztalnál, nem 
messze tőle, a másiknál, 
három i f jú lány. Neve-
tők, kacérak és szemér-
mesek, ismerkedni aka-
rók, de a kalandtól még-
is félők. Csacsogva, sut-
togva, összebújva és vi-
háncolva elmennek. A 
fiatalember utánuk ered 
a pesti utcák forgatagá-
ban és már-már célhoz 
ér: felugrik a mozgó 
villamos lépcsőjére — a 
peronon vár ja kacagva 
a három lány — mikor 
a rendőr sípja leszállít-
ja. Néhány perces kis-
film a -Tavasz*, rende-
zője Nóvák Márk, a 
Színház- és Filmművé-
szeti Főiskola most vég-
zett hallgatója. Csupa 
kedves derű a film, su-
gárzik benne a pesti utca 
megejtő, igéretteljes ta-
vaszi bája, olykor han-
gos kacagásra fakasztó, 
szinte vígjátéki ötletek 
tarkítják. (Mikor a lá-
nyok után rohanó ifjú, 
hol ismerősbe, hol ge-
rendába, hol piros jel-
zésbe ütközik. . . ) 

A -Pályamunkások* 
ugyancsak most végzett 
if jú rendező: Gaál 
István munkája. Néhány 
percig tartó film ez is. 

Valahol a Duna mentén, 
a vasúti sínek alá a kö-
veket egyengető kram-
pácsolók munkájának 
néhány mozzanatát mu-
tatja be. Olyan film, 
hogy abban a pillanat-
ban, amikor vége sza-
kad, szeretnénk újra 
megnézni élőiről. Kis 
filmköltemény, amely-
nek egyetlen kísérőze-
néje a pályamunkások 
krampácsainak jelleg-
zetes, hol erősödő, hol 
gyengülő, de soha egy 
pillanatra ki nem ha-
gyó ritmikus, muzsika-
szerű zaja. A filmvász-
non olykor csupán a kö-
vekhez verődő csákányo-
kat, s az azokat tartó 
erős férfikezeket látjuk, 
máskor együtt, a sínek 
fölé hajló munkásháta-
kat, majd az elrobogó 
vonat után merengő te-
kinteteket. Elmélyült, 
finom alkotás. 

Szövegnélküll a -Ping-
pong* is, G. Szabó Lő-
rinc, 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 foko-
zódik. A rendező úgy-
szólván eszköz nélkül 

tudja ezt az izgalmas 
légkört megteremteni. A 
suhanó, olykor felnagyí-
tott labda, a nézők tá-
volról 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 kap-
kodó feje, minden foko-
zódik, minden feszül, 
minden gyorsul a min-
dent feloldó jelzésig: 
2 1 . . . Kis gyöngyszem, 
sokat ígérő villanás. 
Mind a -Ping-pong*, 
mind a -Pályamunká-
sok* nagy sikerrel szere-
pelt Párizsban, a főisko-
lások nemzetközi kong-
resszusán, 1957-ben. 

ö t évvel ezelőtt, a fel-
vételi vizsgán, a sok-
száz jelentkezőből tizen-
ötöt választottak. A 
félévenkénti rostán ti-
zenkettő elhullott, ők 
hárman, ez a három vé-
kony, hosszú fiatalem-
ber maradt: Gaál, Nó-
vák, G. Szabó. Novók 
vidéki fiú, tizennégy 
éves kora óta diákszál-
lók lakója. Sokszor 10— 
12 óra a főiskolán, tanu-
lás; zene, laborálás, mű-
vészet-történelem... Szín-
darabrendezések; egymás 
jeleneteiben szerepválla-
lás, novelladramatizálás, 
adott témákra való for-
gatókönyvírás éá az első 
filmrendezői munka 
1955-ben: egy riportfilm 
április 4-ről. Nehéz évek 
voltak. Nagyszerű évek. 

Gail látván magyarázza 
Schubert Évának, a -Ke-
gyetlen Ifjúság* árvaház! 

tanltónfijének a jelenetet 



G. Szabó szépen in- minden film rendezője 
duló sportpályát — vá- részt vegyen már a for-
logatott, sokszor kül- gatókönyv alkotásá-
földre utazó röplabda nál is. 
játékos volt —s jó meg- Nóvák 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 i f jú- ez a körülmény rányom-
kori álom: a filmrende- ja bélyegét későbbi mun-
zés. Otthagyta, de az öt kásságomra. Róluk sze-
év alatt soha egy pilla- retnék filmeket készí-
natra sem bánta meg. tetni... Nagyon hatott 

Már nem ismeretlen rám az olasz neorealiz-
előttük a filmgyár, több- mus. A rendező bízzék a 
ször asszisztáltak játék- közönségben, az sokat 
filmeknél, de szerényen, megért, nem kell minden 
a filmművészetet igazán átmenetet szájbarágni és 
szeretők és ismerők tisz- megmagyarázni. Keleti 
teletével beszélnek a Márton munkája a »Két 
nagy alkotásokról, ame- vallomásában, ebből a 
lyet hatottak rájuk: szempontból nagyon tet-
Csoda Milánóban, Aki- szett nekem. 
nek meg kell halnia, Gaál is óvatos: 
Jégmezők lovagja, Száll- _ Azt hiszem, egy 
nak a darvak. A magyar rendező igazáni egyéni 
filmek közül: Valahol művészi stílusa aligha 
Európában, Talpalatnyi fejlődhet ki 40—45 éves 
föld, Életjel, Körhinta, kora előtt. Nem lehet 
Hannibál tanár úr. úgy indulni, hogy az em-

Milyen tervekkel, mi- ber feltétlenül újat, me-
lyen művészi hitvallás- rőben mást akar, mint 
sal indulnak az iskola ami eddig vott Én in-
után — az életnek? kább a f f é l e szintézisben 

— Nehéz ezt pontosan hiszek: a többféle stílusú 
megfogalmazni — fej- filmek összhatásában, 
tegeti G. Szabó. — Egy ami aztán esetleg az én 
bizonyos: olyan filmeket munkámban, egész más-
szeretnék alkotni, ame- képp tükröződik... 
Ivek hozzájárulnak ah- „ 
hoz, hogy az emberek 
megszeressék a szocia- A főiskola utolsó, leg-
lizmust. Megpróbálom nagyobb feladatára ké-
ma/d a film kifejező szülnek. Szabadon vá-
*szközeit intenzívebben lasztott témából, játék-
felhasználni, a hang és a film-forgatókönyvet kel-
zene dramaturgiai sze- lett írni, s annak egy je-
repét erőteljesebben ki- lenetét leforgatni. A 
hangsúlyozni, mint a forgatókönyvek készek. 
filmek legtöbbjében .,, Gaál István Palotai Bo-

űy gondolom, elenged- ris -Kegyetlen ifjúság-" 
Vetetlenül fontos, hogy című regényéből, G. 

Növik Márk megbeszéli 
Agárdy Gáborral, milyen-
nek képzeli el Menyust, a 

cigányt 
Bence Pál felvételei 

Szabó Lőrinc Koszto-
lányi -Aranysárkány-" 
című könyvéből, Nóvák 
Márk pedig . Hernády 
Gyula: -Deszkakolostor" 
című novellájából írt 
forgatókönyvet. Gaál je-
lenetének (ő már forgat) 
főszereplője Schubert 
Éva, Nóvák Agárdy Gá-
bort, G. Szabó Timár 
Józsefet szeretné fel-
kérni. 

* 

Sokfelé hívták a há-
rom fiatal rendezőt. Ke-
csegtették őket gyors si-
kerek, könnyű kereset. 
Mindhárom a legnehe-
zebbet, de a legtöbb ta-
pasztalatot, tanulási le-
hetőséget ígérő munka-
helyet választotta: a 
Hunnia Filmgyárat. 
Tudják: talán évek is 
eltelnek, amíg önállóan 
megrendezhetik majd 
első játékfilmjüket, de 
hisznek benne; megéri. 
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