


A C S E N D E S D O H 
KARLOVY VÁRY-BAH 

A szovjet filmművészet 
bemutatta a Karlovy 
Vary-i filmfesztiválon 
Solohov világhírű regé-
nyéből, a Csendes Don-
ból készült filmtrilógia 
harmadik részét: Cera-
szimov rendező alkotá-
sát. A főszereplők: Elina 
Bisztrickája Akszinya 
megszemélyesítője és 
Pjotr Glebov Grigorij 
alakítója (felső képünk.). 
— A film operatőrje: 
Rapaport. 

Alul Aksrfnya és Mária 
jelenete. 
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JÁTÉK ÉS VALÖSt&A FESZTIVÁLON 
A hatszáz éves városban tizenkét napja folyik a legfiatalabb művészet 

számadása. S valóban, inkább számadás ez ,;Karlovy Vary ban, mint 
versengés. Alkalom arra, hogy ismerkedjünk egymás életével: a világ né-
peinek érzelemvilágáról, gondjairól és reményeiről a legközvetlenebbül, s 
talán a legnyersebben valló művészet közvetítésével. A zsűri majd teljesiti 
feladatát, s néhány nap múlva átnyújtja a pálmát a győzteseknek, de I— s 
ez igen érdekes — tulajdonképpen erről!esik a legkevesebb szó ezen a ver-

J senyen. Talán csak a „Csendes Don" és az olasz—francia közöi munkával ké-
szült „Kék országút", az a két kiemelkedő alkotás, amelyek bemutatása alatt 
a vetélkedés jó izgalma futott végig a sok filmtől s a filmekből áradó sók 
keserűségtől megpróbált idegeken. A többi film rangsorolásánál nem lesz 
köntiyű dolguk a bírálóknak. (Ebben a pillanatban még Vagy tíz film vár 
bemutatásra, köztük a miénk is.) 

De az elsőség kérdésénél, a bírálók által mérhető különbségeknél sok-
kal jelentősebbnek tűnik az azonosság problémája. A bemutatott filmek 
meglepően hasonlítanak egymáshoz. S itt nem valamiféle világfiVm-
stílus kialakulásáról van szó, hiszen játékban, rendezésben, szerkesztésben, 
tempóban egymástól 

igen elütő filmeket láthattunk. Mégis, mi a közös ben-
nük? Gondterheltségük, s a kifejezésforma ikonzervativizmusa. E kettő, úgy 
tűnik, összefügg egymással. A hollywoodi korszak filmgyárait álomgyárak-
nak neveztük egykor. Korunk filmműhelyeiben — legalábbis e fesztivál ta-
núsága szerint — lidérces álmokat rögzít az érzékeny filmszalag. Az embe-
riség a háborúról álmodik még mindig. A háború kísért álmaiban. lA nor-
végek, a németek (kelet- és nyugatnémetek egyaránt), a lengyelek, a csel 
hek, a dánok, a kínaiak mind háborús filmeket küldtek a fesztiválra. IVan, 
amelyikben főszereplő a háború (például az angolok versenyen kívül ját-
szott filmjében), van amelyikben csak háttér, de kegyetlen törvényszerűsé-
gei ezekben is meghatározzák az eseményeket, sorsokat. Az emberiség gyöt-
rődve álmodik iszonyatos élményéről — s a filmek ezt az álmot vetítik 
elénk. Néha úgy érezzük: fel kellene ébredni már. 

Talán az alapvető élmény durvasága, az indulati elemek sokasága az <a 
balaszt, mely megakadályozza a „művészi lebegést", azt a könnyedséget, 
virtuózitást, játékosságot, mely a művészetnek akkor is sajátossága, ha a 
legkeservesebbről szól. Feltűnő ismertetőjele az eddig bemutatott legtöbb 
filmnek valamilyen torz realitás. A valóságelemek és a megkomponált ele-
mek nem oldódnak fel bennük művészi szintézisben... Minden művészet-
nek újra kell költenie a valóságot, meg kell teremtenie a hatóság művé szil 
mását. Az itt bemutatott filmek javarésze különös módon „játssza ki" ezt a 
törvényt. Bemutatja a valóságot — majdnem dokumentumszerűen — és 
belehelyez ebbe a valódi valóságba egy vázlatosan megkomponált, szinte 
rögtönzött történetet. Ilyen film volt a japánok szélesvásznú, színes, tökéle-
tes technikával fényképezett filmje egy kis halászsziget középkori elmara-
dottságáról, s a halászoknak eladott gyerekek kegyetlen sorsáról. Ilyen a 
norvégek filmje a nácik elől menekített zsidó gyerekekről, az „Ördög éj-
szakája", a „Dr. Korda" című nyugatnémet filmek. (Mindkettő egy kéjgyil-
kosság körül bonyolódik.) Az NDK-film, a „Hajsza hajnalig" valószerűtlen, 
lélektanilag ellentmondásos történetet dolgoz fel, melynek a művészi látszat 
szerint semmi köze a valósághoz itt viszont az alkotók adták tudtunkra, 
hogy a történet szóról szóra megesett. S ami igen jellemző: la fesztivál egyik 
legsikeresebb, legmegindítóbb filmje, a „Kék országút•' című olasz-francia 
film szociográfikus alapossággal és részletezéssel mutatja be az olasz halá-
szok életét, küzdelmét a tengerrel és a törvényekkel. Jó ritmussal, igen szép 
képekben komponált valóságtartalma mellett a mese szinte mellékesnek lát-
szik. Yves Montand nagyszerű játéka marad meg különösen emlékezetünk-
ben. Ez a vagyon szép film is inkább a valóság és a mese összegezése — itt 
mese valósága. 



S alig akad film, amely kivételt jelentene e különös törvényszerűig 
alól. Alig láttunk drámákat vagy filmkölteményeket. A félreértett realiz-
mus szárnyát szegi az alkotói képzeletnek. Valószínű, hogy ez a fényképés-
zeit, s alig-alig korrigált valóság teszi, hogy a filmek jó része aránytalanul 
hosszú. A valóságnak soha nincs vége, nincs dramaturgiája, nincsenek hatá-
rai. Ezért érezzük annyi filmnél, hogy már sokkal előbb befejeződhetne, s 
mikor befejeződött, azt, hogy nincs vége. 

Céltalan lenne r most azon töprengeni, hogyan siklott a film erre a mellék-
vágányra, s hol a segítség — hiszen á versenynek még nincs vége, s 

lehet, hogy a végső összegezés más tanulságokkal is szolgál. Annyi azonban 
bizonyos már, hogy a játékfilmeknek ez a tisztázatlansága mindinkább a 
dokumentumfilmeket állítja az érdeklődés középpontjába... Valódi valósá-
got a ibelekomponált történet hitelrontó, gyöngítése nélkül! — talán így fo-
galmazhatnánk meg a néző óhaját. S ezért ü fesztivál legnagyobb hatású 
filmje a keletnémetek „Teuton-akció" című dokumentumfilmje Speidel-
ről. Olyan, akár egy törvényszéki tárgyalás: bizonyítékokkal, tanúkkal, az 
összefüggések logikus és világos tisztázásával, majdnem szenvtelenül, de 
annál megdöbbentőbb erővel. A játékfilmek legtöbbjével szemben kitűnő 
ritmusa van, szerkezete, kompozíciója, pontosan megfogalmazott mondani-
valója. S Iha nem is ilyen színvonalon; ide lényegében ugyanezek az erényei 
a dokumentumfilmek és kisfilmek javarészének. A dokumentum-filmalkotók 
— kihasználva a filmtechnika hirtelen fejlődését — megtanulták a valóság 
megmutatásának művészetét. Drámai sűrítéssel, jól megszerkesztett kép-
kompozíciókkal 'mutatják fel nekünk az életet, a munkát, a világot. S ígj/j 
gyakran maradandó élményt jelentenek, mint az igazi mesélőkedv nélkül 
elmondott mesék. Nem kétséges; ezen a fesztiválon a valóság győzött a já-
ték felett. 

Persze, ez a győzelem inkább tanulság, mint végeredmény. A bemuta-
tott játékfilmeknek minden művészi hibájuk ellenére volt közös és bíztató 
jellegzetességük is: az ember sorsáért való őszinte aggodalom, mélységes 
részvét az emberi szenvedés iránt, s vágy az igazságra, a tisztaságra, a bé-
kére. Bizonyos, hogy ez a fesztivál néhány igazán szép filmjének példájá-
val, s a kudarcok okos elemzésével hozzá fog járulni ahhoz, hogy a sok 
igaz és emberi mondanivaló megtalálja hatásos, művészi kifejezésformáját. 

HÁMOS GYÖRGY 

A CSENDES DON HARMADIK RÉSZE 
A „Csendes Don" vívódó Grigorl-

jának szenvedésekkel és szenvedé-
lyekkel telt élete, a tragikus szere-
lem megszállottja, Akszinya, a bol-
dogtalan Natalja és Zarja, az If jú 
Kosevoj és Dunjácska — már régen 
nem egy regény szereplői csupán, 
hanem az én életemé csakúgy, mint 
sok-sok millió olvasóé. S íme, most 
Karlovy Varyban megelevenedtek a 
szemünk előtt, szűk kozák világuk 
és a születő emberség korszakának 
minden tértiét a vállukon cipelve. "A 
hatalmas íilmtrilógiának, Jerasz i-
mov alkotásának harmadik, befejező 
részét láttuk a fesztiválon. A befe-
jezést, ahol a harmadik nemzedék 
előtt — bár csikorogva — a boldo-
gabb emberi jövendő kapui tárulnak 
fel. A kiváló f i lm méltó a műhöz, 

amelyből született. Természetes, 
hogy itt a fesztiválon százféle véle-
kedéssel találja szembe magát a 
néző, a kritikus és az alkotó. A f i l-
met lelkesen üdvözlők mellett so-
kan a regényt kérik számon — min-
den ízében. Mások az alapműtől 
nagyobb elrugaszkodást tartanának 
helyesnek. > 
' (De a „Csendes Don" harmadik ré-

szének éppen egyik legfőbb érdeme 
az, hogy alkotói — s itt hadd említ-
sem a rendező mellett a kiváló ope-
ratőr Vlagyimir Rappapor nevét is 
— helyesen éltek a modern fi lm be-
szédes kifejezési eszközeivel anél-
kül, hogy formai szépségekben, 
szenzációkban lelték volna kedvüket. 
Ennek köszönhető, hogy a filmre-
vitel nem történt a mély emberábrá-
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zoJás és a nagysúlyú mondanivaló 
rovására. 

Lehet-e képben minden epikus 
magyarázgatás nélkül többet mon-
dani arról, amiről Solohov egész 
műve szól — Grigorij törvényszerű 
egyedülmaradásáról. A sivár, hideg 
és néma táj, amelyen át Grigorij 
utolsó útja hazafelé vezet, a regény 
epikája, a. fi lm nyelvére lefordítva. 
Nincs hely itt felsorolni a hasonló 
példák sokaságát. Párbeszéd csak 
ott és annyi van a filmben, amennyi 
elkerülhetetlen egy regényből készült 
alkotásnál. 

Sokatmondó, kevés, de igaz gesz-
tusra korlátozódik, igazán modern a 
színészi játék. Bisztrickája (Ak-
szinya) elragadó. Kitűnően játszik a 

fiatal Kirijenko (Nat alj a) és Hityja-
jeva (Darja), megható az öreg II-
csenko (Meljehov). Talán csak Gle-
bov, alaphangjában nagyonis elta-
lált G rigori j -figurájában érződik 
néha egyhangúság. Levitin filmze-
néje a nagy orosz muzsikából fakad. 
Jó hajtás, fontos részese a film-
közönségre gyakorolt nagy hatásá-
nak. 

Méltó értékelésre, elemzésre Ma-
gyarországon a filmtnilógia remél-
hetően hamaros, hazai bemutatása-
kor kerül sor. Néhány szó ez csu-
pán a fi lm elé, amely — s ez vitat-
hatatlan — a világ jelenlegi film-
termésének igen számottevő alko-
tása. 1 

RAJK ANDRÁS 

ÖNVIZSGÁLAT A FILMVÁSZNON 

Két világháború után egv min-
dennél pusztítóbb, a civili-

záció öngyilkosságával fenyegető 
világégés árnyékában voltaképpen 
minden művészi alkotás, minden 
film az emberiség önvizsgálata. A 
háború és ibóke erőinek összecsa-
pása. a technika és kultúra nyo-
masztó szakadása, a XX. század 
emberének morális válsága, és a 
kor élettempóiának gyökeres át-
változása az. amelv ezt az önvizs-
gálatot minden ország alkotói szá-
mára — függetlenül hazáiuk tár-
sadalmi rendiétől — szükségessé 
tette. Szükségessé még akkor is. 

ha az alkotók forgatókönyvükkel 
tagadiák. s ha a múltba, a törté-
nelem vagv a fantasztikum biro-
dalmába térve megkerülik a kor 
emberének a történelem ítélő-
széke elé állítását. A Fesztivál 
filmi einek legfontosabb tanulsá-
gaként azonban azt érzem, hogv 
a film annál többet ad a közön-
ségnek. minél bátrabban és mmél 
konkrétabban vállalkozik erre. 

A Csendes Don filmtrilógia har-
madik része történelmileg és föld-
raizilag körülhatárolt világban, a 
Kék országút című film általá-
nosan, de ugyanakkor elvonat-



A -Lángolt a fedélzeten* 
című színes kínai film fő-

szereplője 

koztatottabb körben keresi a vá-
laszt rá. A Csendes Don f i lm-
változatának erénve a festői ké-
pek, kitűnő alakítások (a f i lmmű-
vészeti megoldási mellett éppen 
az. hogv az embert a történelem 
viharában rámért próbatétel köz-
ben ábrázolia. Ha van komolv fo-
gyatékossága a filmnek, az éppen 
abból ered. hogy Grigorii Mel je-
hov egvéni és társadalmi hányód-
tatásának a nagv történelmi erők-
kel és összefüggésekkel való de-
termináltságát Solohovnál kevés-
bé mélven és kevésbé sokrétűen 
raizolia meg. A Fesztivál Borán 
versenven kívül bemutatott angol 
f i lm. a „Dünkirchen" éppen ab-
ban emelkedik túl a történelmet 
dokumentális hitelességgel ábrá-
zolt f i lmek során, hogv a vi lág-
háború tragikusan hires fegyver-
ténye mögött nem a borzalmakat 
és nem a kulisszatitkokat, hanem 

az emberi magatartás kritériu-
mait keresi. Ennek a filmnek vol-
taképpen nincs története. Főhő-
séi nem eevénített iellemek. ha-
nem a küzdelem, a megpróbálta-
tás előtt állók jelképed. Hogv sor-
suk mégis mindenfajta szubiektív 
kapcsolódás nélkiül is a néző szív-
ügyévé válik, az éppen a kérdés-
feltevés (általános érvényén mú-
lik. Hogvan őrizte meg embersé-
gét az embertelenségben öt egy-
szerű katona. 

Mert az ember és a történelem 
viszonya mindkét filmben — ez ós 
hallatlanul izgalmas, iellemző mai 
korprobléma — egyértelmű. Az 
ember nem a történelem alkotója, 
hanem szenvedő alanyaként lép 
színre. A történelmet formáló 
ember filmreálmodására még 
leginkább Ingrid Bergmann látvá-
nyosan és mégis megrendítően 
szép Szent Johanna fiimiének al-
kotói ; gondoltak.; Többé-kevésbé 
hasonló célkitűzés vezethette a 
lengvel filmművészetet, mikor I. 
Mátyás király című mesejátékuk-
ban a háborút, bút, bait elfújó 
emberek ereiét kívánták érzékel-
teti: ez a törekvés azonban naivi-
tása. eszmei tisztázatlansága miatt 
nem sikerült. 

A történelem legutóbbi nagv. 
az erők polarizációiát legvilágo-
sabban mutató próbatétele a má-
sodik világháború ós a fasizmus 
volt. Magától értetődő, hogv ezt 
a próbatételt elsősorban a német 
filmek az emberiség lelkiismeret-
furdalásának iegvében és tudatos 
antifasiszta meggyőződéssel kell. 
hogv ábrázoiiák. A legiobb alko-
tásokban. amilven például a 
Fesztiválon hatalmas sikert ara-



tett Teuton-akció német doku-
mentumfilm. ez a kettő telies 
összhangban iut kifeiezésre. Más 
filmekben azonban (példa rá Az 
éjjel, amikor az ördög jár című 
nyugatnémet és bizonyos értelem-
ben a Hajsza hajnalig keletnémet 
film is), a fasizmus elítélése szó-
Üamszerű marad éppen azért, 
mert az emberiség önvizsgálatát, 
íedkiismeretf urdalásá t külsőleges 
történelmi mozzanatok pótoliák. 
Művészi megoldásában sokszor 
kezdetleges, de emberségében mé-
lven megrázó a norvégek Egy éj-
szaka című filmie. amelv tíz zsi-
dógvereknek a nácik kezéből való 
kimentésével az emberek egész 
sorát állítia a történelem mérle-
gére. Ennek a filmnék pátos2 
nélküli méiv humanizmusa mu-
latja azt is. hogyan válik a törté-
nelem viharában hánvódó kisem-
berből történelmi tényező. Ha a 
világ nyugodtabb" és derűsebt 
lenne. Liv doktornő valószínűles 
mérgelődne a túlsók éiszakai 
inspekció miatt és rendelés után 
úi kosztümiében randevúra siet-
ne. 'De mivel kora és a náci fa-
sizmus embertelensége ereiéi 
meghaladó feladatok elé állítia 
összeszedi testi ós lelki energiáit, 
és hőssé válik. A muszái Herku 
lesek hősiessége az, ami a Dünkir-
chentől a Csendes Donig és a nor-

végek fiimiéig elhiteti a nézővel, 
hogv az ember embernek szüle-
tett. és a történelem ítélőszéke 
előtt megállhatia a próbát. Erre 
a hitre igen nagv szüksége van a 
nézőnek. Csak ez az igénv és ez 
a meggyőződés az. amelv a mű-
vészetbe és az emberbe vetett hi-
tünket megőrizni segít, amely 
elhiteti, hogv az ember korunk-
ban nemosak embernek farkasa, 
de barátia. harcostársa, szövetsé-
gese is, és a történelem ítélőszéke 
előtt megnövekedő kisemberek, a 
muszái Herkulesek összefogása 
elháríthatia az emberiség létét 
fenvegető katasztrófát. 

FÖLDES ANNA 



A CSELEKVŐ-SZÓ 
Nádasdy Kálmán felszólalása a Karlovy Vary-i filmvitán 

Teremtsünk helyet filmjeinkben 
a valóban újnak. Miután a filmek 
hossza megadott s az emberi figye-
lem egy bizonyos időn túl elfárad, 
el kell dobnunk sok sztereotip, ed-
dig nélkülözhetetlennek hitt formai 
maradványt. Itt a legtágabb érte-
lemben Vett képi," nyelvi, zenei aka-
démázmuára gondolok, amelyek a 
filmek megvalósításánál néha egé-
szen groteszk módon ellentétben áll-
nak a mondanivaló frisseségévél. A 
művészi munka lemaradása az élet 
dinamizmusától gyakran onnan 
ered, hogy az írói technikában még 
mindig túlságban vannak az el-
avult stilisztikai, retorikai és általá-
ban esztétikai közhelyek. És így a 
dialóg elektromos árama mindunta-
lan elakad. Itt sokszor az sem segít, 
ha a dialóg közvetlen vagy nyersen 
naturalista akar lenni. Sajnos a köz-
vetlenségnek is megvannak a maga 
sablonjai, a poetikusról nem is be-
szélve! Az úgynevezett lírai-poe-
tikus íilmdialóg sokszor megfeled-
kezik arról, hogy a szó görög eredete 
poiein, azaz cselekedni, amivel 
azt akarjuk mondani, hogy a film-
ben csak az a szó lehet poétikus, 
amely cselekvfazó. Valósággal új 
filmenciklopédiát kellene teremteni, 
amely végre megfogalmazná, mik is 
azok az elavult formai elemek, ame-
lyek eltorzítják vagy részben zava-
rossá teszik a ma legfontosabb hu-
manista mondanivalót, s annyira el-
burjánzanak, hogy az új tartalmakat 
alig engedik világra jönni. Nem kell 
mondanom, hogy itt nem a múlt igazi 
zseniális művészeti vívmányairól be-
szélek, hiszen ezek elevenebben él-

nek köztünk, mint sok kortársunk. 
A második ilyen visszatérő prob-

lémánk így hangzik: „beszéljünk az 
anyanyelvünkön, de ne beszéljünk 
dialektusban!" Ez a kérdés film-
jeink nemzeti jellegével függ össze 
és erősen érinti a szocialista filmek 
eszmei mondanivalóját is. Egy nagy 
költőnktől megkérdezték egyszer, 
hogy milyen nemzetiségűnek vallja 
magát? Ezt felelte: „Élet és halál 
fia vagyok, de ezt magyarul mon-
dom." Mi azt hisszük, hogy a nem-
zeti jelleg az alkotók vérmérsékle-
téből, ritmusérzékéből, formai ízlé-
séből akkor is világosan kitűnik, ha 
nem hangsúlyozunk túl bizonyos 
provinciális, szűken folklorisztikus 
elemeket. A szovjet filmművészet és 
általában a világ haladó filmművé-
szete éppen ezen a téren folytatja 
ma egyik izgalmas harcát. Altalános 
érvényű és nem megkötött forma-
nyelven akarja kifejezni a mai em-
ber küzdelmét az igaii szabadsá-
gért, az ember 'harcát az emberte-
lenségben! Ezeket a nagy mondani-
valókat a filmírók néha megpróbál-
ják, hogy így mondjam dialektus-
ban, a kedélyes zsánerkép eszközei-
vel ábrázolni. Ez a kísérlet azonban 
nem sikerülhet, mert az etnogra-
fikus furcsaságokat és hasonlókat 
helyezi a filmek előterébe — és ezek 
tipikusan a régi világ ábrázolási 
módszerei. 

Világosan megtervezett, félreért-
hetetlen ideológiai szerkezetnek 
kell a művekben lenni, s csak erre 
rakód hátik ró teljes szépségében az 
élet húsa, a képzelet és álmodozás 
egész dzsungele. 

A Rita című szovjet, a Szárnyak című francig a Solbaken Synnöve című 
svéd, a1 Rövidnadrágos emberek című olasz—spanyol, |az India anyánk 

című hindu filmeket, valamint a magyar Sóbálvány-1 lapzártunk után mu-
tatják be. Értékelésükre a következő számunkban visszatérünk. 



^ ^ ö y y a n JdtyLtkatndks ? 

Több barátom, régi munkatár-
sam és volt tanítványom dol-

gozik filmgyárainkban. Fiatalok . és 
idősebbek, rendezők, filmírók, ope-
ratőrök. Filmjeik közül jó néhány-
nyal, hazai és nemzetközi sikereket 
vívtak ki. Néha-néha felkeresnek, 
megosztják velem problémáikat, ta-
nácskozunk, vitatkozunk, azután 
hetekre-hónaipokra eltűnnek, bele-
vetik magukat az alkotó munkába. 
Az elmúlt hetekben ismét többük-
kel találkoztam. Most nem a saját 
problémáikkal kerestek fel. Olvas-
ták a Filmvilágban írt cikkemet, 
amelyben arra kértem a magyar 
filmművészeket, hogy kapcsolódja-
nak be a filmtudományi munkála-
tokba és segítsenek tisztázni film-
művészetünk elméleti problémáit. 
Elmondták, hogy ők is igénylik 
filmművészetünk tudományos meg-
alapozását és ellenőrzését, készek is 
a segítésre, de azt sem tudják, hogy 
milyen tudományos feladatokkal 
foglalkozunk, azonkívül ők nem tu-
dományos kutatók, hanem művé-
szek, gyakorlati szakemberek. Ho-
gyan segítsenek? 

Elhatároztam, hogy nekik adott 
válaszomat megismétlem a nyilvá-
nosság előtt. így bizonyára eljut 
azokhoz a filmművészekhez is, akik-
kel most nem találkoztam, és akik 
szintén készségesen segítenének, ha 
tudnák, hogy milyen módon. 

Minden tudományos munkának 
első szakasza, megalapozása az 
adatgyűjtés. Elegendő számú, meg-
bízható adat nélkül, nem végezhet-
jük el sem az elméleti általánosí-
tást, sem a történeti, rendszerezést, 
sem a müködéstani (szervezési, gaz-
dasági, technikai stb.) feldolgozást. 
Egy év óta serényen gyűjtjük az 
adatokat irattárakban, könyvtárak-
ban, faggatjuk a régi filmeket, for-
gatókönyveket, plakátokat, emlék-
tárgyakat. De ezek az adatok hiá-
nyosak — noha már elkészült a 
filmalkotók névsorával a teljes ma-
gyar filmográfia — és többségük-
ben szárazak, élettelenek. Kik egé-
szíthetik ki és eleveníthetik meg a 
leghitelesebben a magyar filmek tör-
ténetéről valló adatokat? Kik tár-
hatják fel a tudományos feldolgozás 

számára a magyar filmalkotás, belső 
küzdelmeinek rejtett titkait? A ma-
gyar filmek alkotói. Minden különö-
sebb erőfeszítés nélkül. Csak le kel-
lene néha-néha ülniük íróasztaluk-
hoz és naplószerűen lejegyezniük 
egy-egy magyar film megalkotásá-
nak történetét az első ötlettől a be-
mutatóig. Azok pedig, akik irtóznak 
az írástól, magnetofonba is mond-
hatják emlékeiket, ahogyan színé-
szeink is teszik a készülő magyar 
színésztörténet számára, „Pályám 
emlékezete" című hangfelvétel — 
sorozatunkban. Ezekből az emléke-
zésekből adattári kutatóink kivá-
lasztják a jellemző és rendszere-
zendő adatokat, beillesztik történeti 
összefüggéseikbe, lefordítják idegen 
nyelvekre, hogy kielégítsék a kül-
földi kutatók érdeklődését. 

Hogyan segíthetnek filmművé-
szeink az elméleti problémák 

tisztázásában, a történeti adatok 
rendszerezésében, az ideológiai-
esztétikai zavarok eloszlatásában, 
filmkritikánk színvonalának emelé-
sében? Kétféle módon. Először is, 
rendszeresen vegyenek részt f j jm-
tudományi intézetünk tudományos 
bizottságainak vitáiban. Filmelmé-
leti bizottságunk vitaülésein a ma-
gyar filmművészet realizmusának, 
társadalomfejlesztő szerepének és 
nemzeti sajátosságainak, a drama-
turgiának, a megvalósításnak és a 
bírálatnak elvi kérdéseivel foglal-
kozik. Filmtörténeti bizottságunk 
pedig a felszabadulás utáni magyar 
filmkultúra történeti fejlődését 
igyekszik elemezni és rendszerezni. 
Most tízéves az államosított magyar 
filmgyártás. Elemző és rendszerező 
munkálataink tanulságait ősszel ki-
állításban és négynyelvű, képes 
kiadványban szándékozunk megis-
mertetni a hazai és külföldi közön-
séggel. A helyes értékelésnek egyik 
legfőbb feltétele és biztosítéka, hogy 
ebben a munkában érvényesítsék 
véleményüket azok az alkotóművé-
szek, akik a magyar szocialista film-
művészet küzdelmes és eredményes 
élső tíz évének elméleti és gyakor-
lati problémáit a legmélyebbről is-
merik. 

Az elméleti és gyakorlati problé-



mák tisztázásának másik íontos 
i módja az írás. Filmművészeink miért 

nem jegyzik le és miért nem közlik 
gyakrabban gondolataikat, vélemé-
nyüket, problémáikat filmekről, a 
hazai és külföldi filmművészetről? 
Elemezzenek, bíráljanak egy-egy 
filmet a Filmvilág és más folyóira-
tok, napilapok hasábjain. Szakít-
sunk végre azzal a helytélen gya-
korlattal, hogy „nem bírálok, ne-
hogy engem bíráljanak". Filmművé-
szeink eddigi munkásságukkal már 
megállták a próbát. Tévedhetnek, 
hibázhatnak, de minduntalan bebi-
zonyítják, hogy van bennük tehet-
ség, akarat és művészi erő, amely-
lyel helyreigazítják botlásaikat, és 
amellyel meglepően új eredménye-
ket képesek kezdeményezni. 

Rendkívül fontos szerep vár film-
művészeinkre a működéstan te-

rületén is. Működéstani bizottsá-
gunk munkájában, szervezési, gaz-
dasági, technikai, jogi st'b. szakembe-
rek, mérnökök, kandidátusok, tudo-
mányok doktorai, akadémikusok 
nagyszámban vesznek részt; Csak a 
filmművészek hiányoznak. Tudom 
jól, hogy a kitűnő ötleteik, elgondo-
lásaik vannak a hiányosságok kikü-
szöbölésére, filmgyáraink, filmfogal-
mazási és filmexport-intézményeink 
működésének javítására. Tevékeny 
közreműködésükkel hatékonyan se-
gíthetik a magyar filmkultúra szer-
vezési és fejlesztési távlati tervének 
elkészítését. 

Segíthetnek a közönséget hozzá-
értésre nevelő ismeretterjesztő mun-
kában is, személyes közreműködé-
sükkel. A filmművészet körök mun-
kás, paraszt és értelmiségi tagjai lel-
kes érdeklődéssel fürkészik a filmal-
kotás titkait és igyekeznek elsajátí-
tani' la filmezés művészetét, ökztől 
kezdve a legfejlettebb filmművészeti 
körök keskany-felvevőgépet kapnak, 
hogy a tagok gyakorlatban is megis-
merhessék a filmalkotás irányelveit 
és eljárásait. Legjobb filmművésze-
ink néha-néha elmehetnének közéjük, 
elbeszélgethetnének velük, egy-egy 
film vetítése alkalmával rövid elő-
adásban ismertethetnék a forgató-
könyv-alkotás, a rendezés, a színé-
szekkel való munka, a kép-, és 
hangfelvétel, a vágós és a filmbírá-
lat módszereit. Az előadásokat le-
sokszorosítjuk és elküldjük a tanul-
nivágyó filmnézők tízezreinek, akik 

szóban és írásban közlik velünk 
kérdéseiket és észrevételeiket. 

Végül, de nem utolsó sorban, se-
gíthetnek filmművészeink az elmé-
let és a gyakorlat valóságos, alkotó 
összekapcsolásában. Egyrészről olyan 
módon, hogy a filmalkotás egyes 
szakaszaiban meghívják tudományos 
kutatóinkat az elvégzett és a még 
elvégzendő munka problémáinak 
megvitatására. Meggyőződésem, hogy 
az ilyen elemző tanácskozásokkal 
sok, később jóvátehetetlen hibát le-
hetne megelőzni. Vannak olyan el-
méleti és gyakorlati problémák is, 
amelyeket sem vitákban, vagy pa-
píron, sem a filmgyártás üzemszerű 
menetében megoldani nem lehet. Az 
effajta kísérleti úton megvizsgá-
landó problémák tisztázására ter-
vezzük a tudományos filmművészeti 
kísérletező munka megindítását.. In-
tézetünkben elméleti tanulmányok 
készülnek ilyen témákról, mint pl: a 
filmdrátmaiság sajátosságai, a belső 
mozgás kérdései, a kép és hang 
kantraszthatásai stb. Ezekre az el-
méleti kérdésekre nemcsak írásban, 
hanem kísérleti felvételekkel, mű-
vészi kisfilmekkel is szándékozunk 
megkeresni a választ. Elindítottuk 
a filmtörténeti eseményeket és a 
filmművészek alkotó módszereit 
rögzítő filmfelvételek előkészítő 
munkáját is. Tervezzük olyan kis-
filmek készítését is, amelyeknek az 
a célja, hogy a filmművészeti isme-
reteket, a beállítások, a vágás, a 
megvilágítás stb. eljárásait filmmel 
lehessen oktatni a jövendő filmmű-
vészeknek és az érdeklődő nagykö-
zönségnek is. Mindezeknek a ter-
veknek folyamatos megvalósítósó-
hoz csak akkor foghatunk hozzá, ha 
a filmművészek és a tudományos 
kutatók, a filmgyárak, a film-
szakszervezet, a főiskola, a filmsajtó 
és a filmtudományi intézet között 
létrejön a rendszeres, szervezett 
együttműködés. 

Hogyan segíthetik a filmművé-
szek a tudományos kutatók 

munkáját? így. Segítsék a fiatal' 
magyar film tudományt, hogy mi is 
segíthessük eredményesen, mélyebb 
tájékozottsággal és nagyobb hozzá-
értéssel a szocialista magyar f i lm-
művészet fejlődését, egyre színvona-
lasabb, egyre hatásosabb, haszno-
sabb filmalkotások megszületését.. 

HONT FERENC 
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A cár utolsó alattvalója 
\ 

F. lM. Ermler rendezői pályájának első szakaszából való A cár utolsó 
alattvalója (1929). NémafUm, de a képei dübörögne*c. Ermler, a rit-
mus mestere, aki hang nélkül is hanghatásokat tud elérni., Vaderővel vágja 
a néző lelkébe a képek látványát, nála az öröm harsog, a fájdalom üvölt, az 
emberség égig zeng, a butaság elbődül, a nyomor rekedten ordít, az igazság 
teli torokból vágja ki a szocialista világnézet magas C-jét. i 

A cár utolsó alattvalója I— Iván Filimon altiszt .— a háborúban elvesz-
tette emlékezőtehetségét, de emberszeretetét nem. Kirángatja a vagonok-
ból kidobált halottak közül a némi életjelt mutató vöröskatonát, Andrejt, és 
megmenti az életét. Az emlékezet nélkül élő Iván később egy alkalommal 
az állomáson, valamelyik vonatablakban megpillant egy női arco(. A vonat 
elrobog, de ez az arc nem hagyja nyugodni Ivánt, végül is jeltépi elkérgése-
dett emlékezetét. A cári altiszt rájön arra, hogy őt Iván Filimonnak hívják, 
Pétervárottí lakott, és hogy a\ vonatablakban látott asszony a felesége. És el-
indul, hogy megkeresse az asszonyt és az életét. Csakhogy közben a cári biro-
dalom helyét egy épülő szocialista ország foglalta el. Iván mit sem tud a for-
radalomról, Leninről, az új világról. Ermler filmje azt mondja, pontosabban: 
kiáltja el, hogy miképpen fedezi fel \a több mint egy évtizeden át holtan 
élő Iván a szocializmust. 

Olván Filimon a cár háborújá-
ban. Íme, Itt áll- a cári altiszt 

és vele szemben az ellenség, a né-
met. De nézzük csak meg jól a ké-
pet! A német egyenruhában is Fi-
limont látjuk. Ivén önmagával áll 
szemközt, megdöbbenve mered az 
ember — az emberre. A rendező 
végső megoldást talált, finom árnya-
latok nélküli, ősi, örök, egyedül-
valóan, természetből fakadó igaz-
sággal sújt a nézőre. Feledkezzünk 

csak bele teljesen a filmbe és ne 
féljünk kimondani: ez a filmkocka 
egyúttal egy költői hévben fogant, 
harsány bolsevik propaganda-plakát 
is. Majakovszkij-ihletésű, forradal-
mi kinagyítása a valóságnak. Erm-
ler nemcsak egy-két pillanatig mu-
tatja az egymással szemben álló Fi-
limant, de újra és újra bevágja a 
képek közé, s az így nyert ritmus-
sal a vissza-visszalökődő mondani-
való néma látványát valósággal 
meghangositja. 



OAndrej magához tér. Filimon 
káposztával eteti. Félelmetes 

kép. A még mindig válláig halálba 
merült vöröskatona szívja a ká-
poszta levét, az élet nedvességét. 
Éppen annyi ereje van, (hogy a szá-
ját egy kicsit kinyissa és ember-
fölötti akarattal, az ösztönök két-
ségbeesett tornájával hörpölje; 
nyalja a savanyú nedvet. Iván Fili-
mon nagy, otromba keze tartja a ká-
posztát. Az emberi gyámoltalanság 
végső szélességi fokán vannak ők, 
még egy lépés és már nincs (élet. Itt 
kell megkapaszkodnia Ivánnak Is, 
Andrejnék is, ebben a tragikus za-
bálásban, ebben a felemelően szép 
pillanatban. Igen, a kép rendkívül 
közönséges, sőt egyenesen kínzó ha-
tású. Itt sincs alku, középmegoldás, 
esztétikai egyeztetés. — „Ó, ezt már 
nem szabadna mutatni!" — szól 
közbe a kényelemszerető esztéta. 
„De csak nézd, bámuld és vacogj!" — 

válaszol a rendező, aki nem csupán 
emlékeztetni akar az igazságra, ha-
nem örökre belénk akarja vésni azt. 

©Ez a revolveres démon, a fehér 
tiszt. De nemcsak a fehér tiszt, 

hanem mindenki, akinek része van 
abban, hogy Ivánnak el kellett ve-
szítenie emlékezőtehetségét. Ez a 
képfogalmazás és ez a megjelenítési 
mód valami új mitológiát sejttet. 
Fehér Kyklopszok és vörös Prome-
theusok támadnak föl ebben a mito-
lógiában. A fehér tiszt ezeknek a 
Kyklopszoknak egyike. Jellemzésé-
ben nincs egy másodpercnyi alku 
seim. A film egész útkanyargásában 
mindig pontosan így tűnik fel. Va-
jon felnagyításról, irodalmi kritizá-
lásról van szó ebben az esetben? 
Nem! Az a képi erőteljesség, amit a 
némafilm hangjának nevezek ebben 
a mostani képnézésemben, így mu-
tatja az ember ellenfelét. 



OA film teli van éles, gúnyoros 
mozzanatokkal. Üti a képmuta-

tókat, a törtetőket, a kényszerű-
szocialistákat, a bolsevik jelmezbe 
öltözött hivatalnoklelkű ostobákat, 
de széles jókedvbe fordul, valahány-
szor a derék Iván kalandjait mu-
tatja meg, a neki kiismerhetetlen 
világban, amelyben volt gazdáját 
szomorúság aszalja, a villamoson 
tiszt mellett ül a közlegény és a 
pénzen a cár arcképe helyett a sarló 
és kalapács található. 

Ezen a képen Iván a gyárban, az 
üzemi tanács elnöke — a megmen-
tett Andrej — előtt jobbágyi meg-
hajlással köszöni, hogy munkát kap 
a N-méltóságos üzemi tanácstólr. Hát-
térben Lenin szobra. Ermler a hu-
moros megoldásokban Is hű maradt 
stílusához; képválitása, montázsa, 
ritmuskeresése azonban nem any-
nyira bátor és szenvedélyes. 

©Annál magasabbra emelkedik 
olyankor, amikor az öröm és 

boldogság fejezeteihez érkezik. Az 
egész látóhatár visszhangzik a táncra 
perdülő rendező széles kedvétől. 
Iván Fllimon az üzemi mosdóban 
tussol, munka után. Ez a tuss-jele-
net a filmen több percig tart. Fili-
mon dörzsöli, csapdossa magát, 
prüszköl, ázik, forog, mártózik, rep-
des a víz sugarai alatt. Évtizedeket 
tussol le magáról, vereti testéről a 
vízcseppekkel az egész piszkos múl-
tat. Ragyogó, szertelen kép! Iván 
Filimon úgy áll a csapdosó, fröcs-
kölő üzemi tuss alatt, mint az első 
ember állhatott abban a csodálatos , 
záporban, amely lemosta róla a sö-
tétségtől való állati félelmet, az er-
dei bujkálás közben testére akasz-
kodó férgeket, hogy aztán elindul-
jon az ember útján: a nagy, szabad 
mezők felé. 

Gy. M. 



EGY REGÉNY ÉS FILMVÁLTOZATA 
A regény 

Amikor — vagy tíz esztendeje — 
Fegyin Első örömök című regényé 
megjelent, a közönséges kritika egy-
öntetű lelkesedéssel fogadta. Még 
Balzac meve is fölmerült, s az Első 
örömök-ben valóban volt valami 
balzaci. Mindenekelőtt persze a szé-
les, átfogó társadalomrajz igénye; 
ahogy Bálzac megeleveníti a restau-
ráció Fr&nciaországát, minden rész-
letében, a történeti helyzetre való 
emberi reagálás valamennyi válto-
zatában, úgy Fegyin regénye ls, 
szándékában legalább, hasonló, en-
ciklopédikus alaposságú összegező-' 
se a kilencszázötös -kisforradalom* 
leverése utáni' Oroszországnak. 

Ám ez mind még csak merő kül-
sőségi Hisz minden társadalmi re-
gény szülőatyjára üt vissza. Ami a 
fontosabb: Az Elsó örömökben a bal-
zaci tünemény ismétlődik meg: $ ro-
mantika és a realzimus különös egybe-
játszása. Ez a'varázslat kiszámítha-
tatlan: csak a j múzsák kegyelméből 
adatik. Pedig Gorkij emlékezetes 
szavai óta úgy tudjuk, hogy a szo-
cialista realizmus egyik ismérve épp 
ez a szintézis: a hiteles valóságrajz 
s az átformáló hit egyesülése. Fe-

* gyin műve a kevés győztes példák 
. egyike. A szintézis benne oly bonyo-

lult, hogy a fogalmi eszközökkél 
dolgozó kritika aligha analizálhat-
ja szét. Bizonyos törvények azonban 
mégis absztrahálhatók. így például 
az, amely a fegyini és balzaci ro-
mantika különbözősége mélyén rej-
lik. Balzac rendkívüli képességű, 
végletes jelleméket helyez kegyet-
lenül valóságos társadalmi-történeti 
viszonyok közé; a francia forrada-
lom fél-titánjainak kalandorokká 
torzult utódalt, kiknek érvényesülés 
a "-forradalmuk*. Fegyin regénye is 
restaurációs időkben játszódik. Hő-
sei mégis mások, mondhatni fordí-
tott Vautrinék. Ragozin s Kirill Iz-
vekov épp egyszerűségükkel, sze-
rénységükkel, valóság-érzékükkel 
különbek környezetüknél. Romanti-
kájuk nem ellentétes a valósággal, épp 
ellenkezőleg, abból fák ad, s híjával 
van mindem teátrális, titánkodó vo-

násnak. Az Első örömök így nem is a 
világot ostromló, s összeomló, beful-
ládó indulatok regénye, hanem az 
épülő új életé, az első építőké, kik 
efey boldogtalan korban- rakosgatták 
lé az alapokat. 

A film 

Minden bizonnyal a most bemuta-
tott filmváltozat alkotód is ismer-
ték a mű fentebb jellemzett sajátsá-
gait. Erre vall a képsor nyugodt, rá-
érőfe tempó-vétele, az érzelmes, kie-
sé melodramatikus alaphangú ex-
pozíció a Szibériába induló szám-
űzöttek jelenetével, s a halott gyer-
mekével magára maradó Ragozinné-
val. Később egyre inkább kirajzo-
lódik a forgatókönyvíró törekvése: 
a mű lehetőség szerint hiteles és 
pontos filmrevitele. A cselekmény 
nagyrészt a regény szálait követi; ~s 
nincs a könyvnek egyetlen jelenté-
keny figurája sem, aki — ha egy 
villanatra is — a lencse elé ne ke-
rülne. S ha a regény bonyolult, min-
den- részletével egyazon tendencia 
felé törő szerkezetéhez hűek akar-
tak lenni, nem is tehettek másképp. 
Nem hagyhatták él például a fél-
bolondnak hitt Arszej Romanovi-
csot, hisz majd ő bújtatja az üldö-
zött Rogozint s a regény folytatásá-
ban, a Diadalmas esztendőben kü-
lönben is nagy szerepe van a külö-
nös öregnek. Tehát neki is kellett 
szánni egy külön jelenetet a film 
elején — akármilyen rövidet —, 
hogy megjelenése majd, amikor 
szükség lesz rá. ne érje váratlanul 
a nézőt. Valamiképp azonban min-
den figurára ez a kényszerű s kicsit 
iskolás számolgatás nyomja rá a bé-
lyegét. Parabukin, a részeges rako-
dómunkás például a regény egyik 
kitűnő karaktere, filmbeli létének 
azonban, azon túl, hogy Pasztuhov 
és Cvetuhin romantikus, illetve iró-
nikus népszeretetét igyekszik körül-
rajzolni — nem sok értelme van. 
így, ami a regényben természetes és 
magától értetődő, itt kényszerré vá-
lik, a figurák szerepe, hogy kölcsö-
nösen föltételezzék egymást; a re-
gényben a cselekmény-szerkezet ra-



gyogó mutatvány, itt ugyanazt a 
fonákjáról láthatjuk, -mű-fogáso-
kat* érezve ott is, ahol nincsenek. 
Mindez abból következik, hogy nem 
az élet ábrázolása, hanem az alapul 
vett mű pontos átmentése vált fő cél-
lá; sőt: — öncéllá. Elnézőbbek voltak 
az alkotók a fő hős, Kirill Izvekov 
iránt, akinek útját, jellemfejlődését 
gazdagabban motiválták, illusztrál-
ták. Sajnos, nem egészen, a regény 
szelleme szerint S ebben alighanem 
a filmváltozat tehetséges rendezőie, 
a fiatal Bászov vétette el a lépést 
engedve bizonyosi reminiszcenciák-
nak. A film Kirillje inkább az Acélt 
megedzik főhőséhez, mint a regény-
beli modelljéhez hasonlít. Am Ki-
rillt Pá vei Korcságimnal csak az fű-
zi össze, hogy mindketten fiatalok s 
forradalmárok. Kirill azonban egé-
szen más ember, legalábbis a re-
gényben. Az ábrázolási eszközök, a 
klasszikus szovjet filmek rekvizitu-
mokként kezelt megoldásai így hatot-
tak vissza a főhős jellemére. Az opera-
tőr képei és a film színezése is va-
lamiképp ez irányban hatnak: a 
regény finom tónusokban oly felejt-
hetetlenül gazdag szürkeségét egy 
történelmi képeskönyv tarka ábrái-
vá színezte, amelyek önmagukban 
igen szépek, de a regény légkörét 
hangulatát nem tudják visszaadni. • 

Az Első örömök filmváltozata ily 
módon nyomós érv azoknak a kezé-
ben, akik lehetetlennek tartják a 

• 

nagy regények megfilmesítését. A 
probléma azonban korántsem ilyen 
egyszerű. Hisz sikeres filmváltoza-
tok is voltak; s a filmművészet, ha 
a társművészetek s főleg az iroda-
lom színvonalára akar emelkedni, 
'amit persze legkiválóbb alkotásai-
ban elérhet. Nem közömbösítheti 
magát az onnan érkező inspirációk-
tól, hatásoktól, újra és újra neki kell 
gyürkőznie a nagy klasszikus témák-
nak. Vannak persze megoldhatatlan 
feladatok, s ilyennek érezzük az 
Első örömök-et is. A filmváltozatnak 
tán az a tanulsága, hogy sokfigurás, 
extenzív társadalomrajzokat lehe-
tetlen teljesértékű megoldásban 
filmrevinni. Nem mintha a film nem 
dolgozhatnék több szálú cselekmény-
nyel, ám ez esetben a csattanóra he-
gyezett epizódok ellentéte, ritmusa, 
szövődése adhatja meg a mű vará-
zsát, döntő szerep jut az áthidaló öt-
leteknek. Azi effajta dramaturgiai 
szerkesztés azonban, ha regények 
filmváltozatánál alkalmazzák, sar-
kaiból fordítja ki az eredeti művet, 
hisz gyökeres ellentéte a lassúbb já-
rású epikának. Ugyanakkor az in-
tenzív lélekrajz, lírai visszaemléke-
zés, ha beleérző művészi fantáziával 
dolgozzák át, maradandó, sőt, egyen-
értékű filmmé transzponálódhat: 
elég tán, ha Donszkoj Goririj-film-
jére, a Félkegyelmű francia filmvál-
tozatóra gondolunk — a példák 
hosszan sorolhatók. 

B. NAGY LÁSZLÓ 
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Újabban gyakran vetődik fel a. 
film és irodalom, illetve for-

gatókönyv és irodalmi szöveg vi-
szonyának kérdése. A feleletek a 
legeilentétesebb véleményeket tük-
rözik. Már a filmművészet első esz-
tétikusánál, Balázs Bélánál is meg-
jelent ez a probléma, s ő maga két 
könyvében, » A látható emberiben 
és a -Filrrikultúrá*-ban két teljesen 
eltérő választ fogalmazott meg. «-A 
képi hatás, a mozdulatok ereje és 
választékossága emeli művészétté a 
filmet. Éppen, ezért a filmnek az 
irodalomhoz semmi köze sincs« — 
mondja 1924-ben, Huszonnégy évvel 
később pedig így ír: - A forgató-
könyv nemcsak technikai segéd-
eszköz, nem olyan, mint az építő-
állvány, melyet leszednek, ha kész a 
ház, hanem költők tollára méltó és 
ihlető irodalmi forma, mely könyv-
ben megjelenő olvasmány lehet« 
Vagy ugyanott: -A forgatókönyv im-
már önálló irodalmi műfajjá lett, 
mely úgy született a filmből, mint 
a dráma a színjátékból.* Még to-
vább: -Eddig a forgatókönyv törtét 
neje a film történetének egyik belső 
fejezete volt. De talán nemsokára a 
forgatókönyv fogja ímeghatározni a 
film történetét. E z a fejlődés útja.* 

Balázsnak ezt az utóbbbi állás-
pontját teszi magáévá Bán Róbert 
az Élet és Irodalomban és Gyertyán 
Ervin a Filmvilágban. Szekeres Jó-
zsef szembeszáll ezzel az egyoldalú 
véleménnyel, de vitacikkében mégis 
-irodalmi forgatókönyvéről beszél, 
bár helyesen állapítja meg, hogy a 
forgatókönyv nem önálló művészi 
alkotás, hanem tervezet 

Valószínű, hogy a feQfogásbeli 
árnyalatok az Irodalom szűkebb és 
tágabb értelmezéséből származnak. 
Irodalmon értenek okozati mozza-
natokból felépített cselekményt, lé-
lektanilag és társadalmilag igazolt 
jellemeket, bizonyos erkölcsi és esz-
mei mondanivalót, továbbá formai 
és nyelvi csiszoltságot. Bán Róbert 
említett cikkében még a dramatur-
giai szerkesztés követelményeit is az 
irodalmi kritériumok közé emeli 
bizonyítani akarván, hogy Balázs 

Béla az irodalmi kapcsolatokat ta-
gadó periódusában is ezekkel az iro-
dalmi kritériumokkal közeledik a 
filmhez, amint annak meseszövésé-
ről, szerkesztéséről esik szó 

De hát valóban ez az irodalom? 
Ezek azok a határozmányok, ame-
lyek csakis az irodalmi alkotásban 
lelhetők fel? S ha más művészi je-
lenségben bukkannak fel, akkor 
mindjárt irodalmi vonatkozásokról 
kell beszélnünk? Vajon a táncjáték 
és a pantomim nem kauzális ese-
ménysorral dolgozik-e? Egy jó szí-
nész pusztán színészi játétóval nem 
tudja lélektanilag tökéletesen indo-
kolttá tenni egy gyenge dqfabnak 
lélektanilag hiányos meséjét és jel-
lemeit? Nem pszichológiai hiteles-
ségre törekszik-e egy jó portré? A 
zenei szerkezetekben nem dramatur-
giai törvények nyilatkoznak meg?. 
Még a gondolat szépsége, a költőiség 
sem feltétlenül elválaszthatatlan az 
irodalmi kifejezésmódtól. 

Ezek tehát olyan- általános művé-
szi kritériumok, amelyek többé-ke-
vésbá minden művészi megnyilatko-
zásban megtalálhatók, s csak az iro-
dalom igen tág értelmezése esetén 
sorolhatók az irodalom jellemző is-
mérvei közé. Ha azonban az iroda-
lom szűkebb értelmezésére, sajátos 
jellegének, minden más művészettől 
eltérő vonásainak meghatározására 
törekszünk, akkor három olyan tu-
lajdonságot fedezhetünk fel ame-
lyek elhatárolják az irodalmat min-
den más művészettől. Ezek: a logi-
kai eszközökkel való kifejezésmód, a 
lerögzített, írott szöveg maradandó-
sága és az olvasás útján előálló 
szemléletesség. Ml a helyzet akkor, 
ha az irodalomnak ilyen szűkebb, 
önelvű értelmezése mellett vizsgál-
juk meg a forgatókönyv irodalmi 
vonatkozásait. 

A forgatókönyvet kéthasábosan 
szokták elkészíteni. A bal-

oldali hasábon kapnak helyet a já-
tékra, képre, beállításra, képmoz-
gásra vonatkozó instrukciók, a jabb-
oldáli hasábon pedig a hangjelzése-
ket és a dialógusok szövegét talál-



juk. A baloldali hasáb részben 
mesevázlat, részben rendezői mun-
katerv, részben instrukció az opera-
tőr számára. Mindenképpen csupán 
vázlat, tervezet. A jobboldali viszont 
csak a hangokra (zene, zörej) vonat-
kozólag tartalmaz jelzéseket és uta-
sításokat, a dialógusok azonban itt 
végső logikai megfogalmazást nyer-
nek. 

Semmiféle irodalmi igényt nem 
támaszthatunk a baloldallal 

szemben, ha az irodalomnak fent vá-
zolt jellegzetességeit tartjuk szem 
előtt. Ez az instrukciósorozat lehet 
bármilyen pongyola, magyartalan, 
nyelvtani és helyesírási hibákkal telt, 
stilárisan rosszul fogalmazott szö-
veg, ha gazdag képanyagot rejt ma-
gában, a rendező és az operatőr ki-
tűnő filmet készíthet belőle. Csak a 
rendező ós kisegítő személyzete ol-
vassa, s ezek sem műélvezetet, ha-
nem munkájukhoz szükséges mű-
szaki utasításokat keresnek benne. 
Akármilyen választékosan, művészi 
stílusban, eüimélyedő részletességgel 
írná meg valaki a forgatókönyvnek 
ezt a részét — lehet, hogy egy kü-
lönös, olvasmányos "irodalmi" mű-
fa j jönne létre —, az elkészítendő 
film azonban mit sem nyerne vele. 
Továbbra is csak a benne rejlő, kép-
szerűén megfogalmazható anyag 
döntené el a film sorsát 

Más a helyzet a jobboldallal. A 
dialógusok szövege már nem a ren-
dezőnek vagy az operatőrnek szóló 
utasítás, hanem véglegesen rögzített 
színészi elmondásra szánt drámai 
mondanivaló, amelynek tartalmát, 
terjedelmét, stílusát a helyzet és a 
jellem szabják meg. Itt valóban 
érvényesülhetnek irodalmi szempon-
tok, bár meg kell jegyeznünk, hogy 
a filmen még a szöveg is elsősorban 
képszerűségével (arcjáték) és indu-
lati tartalmával (hangzás) hat, s csak 
másodsorban értelmi kifejező eszköz. 

Mi a helyzet a megfilmesített iro-
dalmi művek — regény, novella, 
dráma — esetében? A jó film nem 
illusztrál, hanem transzponál. Fel-
használja az irodalmi mű anyagát, 
de a tartalmat a filmszemléiét sík-
jára értelmezi ót. Egy regény for-
gatókönyvvé való átdolgozásakor 
rengeteg irodalmi mozzanat hullik 

el, így elsősorban a szóbeli kifeje-
zés jellegzetességei — hasonlat, szó-
képek, feltételes mód, múlt idő —, 
amelyeknek átvételére a film képte-
len — de megváltozik a mese szer-
kezete, az események sorrendje, s a 
dialógusok szövege is. Ugyanakkor 
azonban az irodalmi műben jelen-
tékteleneknek látszó mozzanatok 
fontos képelemekkó növekedhetnek, 
fejezetek zugaiban meghúzódó sze-
rény mondatok döntő képbeállításo-
kat sugalmazhatnak. Viszonylag leg-
kevésbé változnak meg a jellemek, 
csak a jellemzés eszközei módosul-
nak. Az írói mű gondolati gazdag-
sága, filozófiai mélysége sohasem 
menthető át a filmre. Hiú próbálko-
zás volna Goethe Faustjának böl-
cselő értékeit egy forgatókönyv lap-
jaira erőszakolni, viszont annál gaz-
dagabb lehetőséget talál a forgató-
könyvíró a nagy dráma képanyagá-
ban, amelyet csak ki kell szabadí-
tani a szavak kalodájóból s ragyogó 
költői értékek birtokába juthat. Egy 
költői mű eszmei tartalmának át-
mentése nem akkor látszik biztosí-
tottnak, ha a forgatókönyvíró bele-
ragad az eredeti irodalmi kifeje-
zésmód szövevényébe, hanem ha 
adekvát, filmszerű eszközöket keres, 
vagyis irodalmlatlanná válik. 

Miért jobb egy "irodalmi" for-
gatókönyv, mint egy filmszerű for-
gatókönyv? Miért éppen az irodalmi 
szemlélet nemesíti meg a filmet? 
Hát nem az önelvűség valamely mű-
vészet fejlődésének legmagasabb 
foka? Nem az a helyes, ha a film sa-
játos témákkal, sajátos szerkezetek-
kel, sajátos kifejezési eszközökkel 
és technikával dolgozik? Vagy a 
programzene az ideál? 

A művészetek között vannak ro-
konvonások és érintkezési pon-

tok, de nem ezek adják meg a mű-
vészet egyedi jellegét. Más művészi 
terület szemléletmódjának átvétele 
sohasem szolgólt egy művészet ja-
vára, s a történeti fejlődés is a dif-
ferenciálódást Igazolja. Minden mű-
vészet más oldalról és más eszkö-
zökkel közelíti meg a valóságot 
újabb és újabb titkait tárva föl: ez 
adja meg létjogosultságát, mert ez-
zel szolgálja az embert. 

STAUB GÉZA 

IS 



Pftger Antal és 
Buttkal Eva 



P*ota írén és 
Tőkés Anna 

fomszéd András 
/elvételei 

S Ó B Á L V Á N Y 
A Karlovy Vary-i filmfeszti-

válon került bemutatásra a 
"•Sóbálvány* című új magyar 
filmalkotás, amelyet Thurzó 
Gábor forgatókönyvéből Vár-
ternyi Zoltán készített. A film 
operatőrje Pásztor István, a 
zenét Kókai Rezső szerezte. 



. / 

( ^ j u M k ö c k a k , 

KOMBINÁCIÓK A RENDEZŐI 

TEHETSÉGRŐL 

De régen tart ez a vita, hogy az 
írók munkája határozza-e meg a 
filmeket, vagy a rendezőké. Mintha 
egy-egy céhen belül nem lennének 
végletesek a különbségek a céh tag-
jai között, s mintha nem kiszámít-
hatatlan újszerűséget jelentene ép- 1 

pen ezért minden egyes író-rendező 
pár. 

Nincsenek "írók* és nincsenek 
»rendezők*. 

Hanem vannak: 
1. saját fejük után is jó rendezők; 
2. jó írókkal megáldott jó rende-

rők; 
3. rossz írókkal is jó filmet csi-

náló Jó rendezők; 
4. rossz írókkal megvert rossz ren-

dezők; 
5. jó írók társaságában csapnivaló 

filmet csináló rossz rendezők; 
6. csak saját kútfejükből merítő 

rossz rendezők. 
* 

Ráadásul minden egyes kategóriá-
ban felmerül még a téma minősége 
is, így tovább lehetne variálni az 
író-rendező párokat, aszerint, hogy 
jó témából, közepesből, avagy rossz 
témából született-e sikerük, illetve 
bukásuk. Hát még a ris major-dk: 
beleszólás, pénz.. . 

Csoda-e ezek után, hogy még a 
fenti kategóriák is szinte semmit-
mondók? Filmenként átcsoportosul-
nak bennük a rendezők, mint abban 
a játékban, hogy "utolsó pár előre*. 

Egy kis matematika elég hozzá, 
hogy lássuk: egy jó filmnek annyi 
esélye van, mint a tizenkettes talá-
latnak. 

M1B0L SZÜLETIK A HIVATÁS? 

Abból, hogy hívnak. 

Persze van, aki a momentán tele-
fonhívásra figyel. 

S van, aki meghallja a ijövő gene-
ráció hívását is: gyere, segíts nekem 
kibontakozni! 

HALÁLOS JÁTÉK. 

AVAGY RETROSPBKCIÖ 

Amikor az ember .egyszercsak el-
gyengül, rátör a régen lappangó kór. 

így törnek rá az emberre az emlé-
kek is, a rossz emlékek és a fájdal-
masan jó emlékek. Rászállnak a 
gyöngülő emberre, mint majd a ha-
lottra a legyek. 

Azt mondják,, a halál előtti pilla-
natok a meglódult, észvesztő emlé-
kezésé, beléjük fér talán az egész 
élet Amilyen mértékben rövidül a 
fizikai idő, úgy tágul, szélesül a 
szubjektív idő. 

A lázas emlékezésiben csakugyan 
van mindig valami végzetes. Közeli 
katasztrófát jelez. S a legnagyobb 
tévedés azt hinni, hogy az emlékek-
kel visszaröppenhetünk a múltba. 
Jó is volna! Az emlékek a nyakunk-
ba szállnak és sarkantyúznak előre. 
Be a katasztrófába. 

A feltámadó múlt jelzi a közelítő 
végzetet. És sietteti is. | 

A drámai retrospekció sem holmi 
•idilli elandalodás — még akkor sem, 
ha egy szép majális képe idéződik 
fel. . A retrospekcióban van valami 
végzetszerű, szívszorongató, a sebes-
ség alig hallható átkapcsolása a tra-
gikus kimenetelre. 

Gondoljunk csak rá, hogy támadnak 



fel Ibsennél a (kísértetek! Vagy, mai 
példával, Tennessee Williamsnétl. A 
boldog emlékeik meg arra szolgál-
nak, hogy mérhető legyen a distan-
cia: jaj, mitől estünk el! 

S mindebből következik egy-két 
tanulság a filmbeli retrospekcióra is. 

Először is: 
tévedés azt hthni, hogy a retno-

spekció lazít a filmen. Ellenkezőleg. 
A jó retrospekció azt az élményt 
adja, hogy most futott rá a cselek-
mény a célbavivő sínpárra össze-
rímelteti a múltat és a jövőt. Sűrít. 
(L. az -Éjfélkor—ban, hogyan integ-
rálódik a tűzbedobott fényképek 
emlékeiből a kikerülhetetlennek lát-
szó eldisszidálás.) 

Másodszor: 
así; igazi retrospekció nem annyira 

a. hős akaratából születik, mint' in-
kább akarata ellenére. Mivel sem-
mi sem olyan változhatatlan, mint 
ami elmúlt, semmi nem is érezteti 
annyira a sors eleve elrendeltségét, 
szükségszerűségét, mint éppen a fel-
támadó emlék. Tehát az emlékeket 
nem -felidézzük- — micsoda téve-
dés! Az emlékek jönnek maguktól, 
mert ők a végzetünk, általuk let-
tünk erre vagy arra a szerepre pre-
desztinálva. Tehát az emlékek "ak-
tívabbak-, mint aki emlékezik. Erő-
sebbek. S ennék megfelelően rend-
szerint komiszabbak. -Rászolenak-
az emberre, mint sivatagi vándorra 
az egyre lentebb köröző dögmada-
rak. Ragadozó jellegük van. A film-
nek is ezt kéü megmutatni bennük, 
ha retrospekcióval él: -megszállják-
a hőst. S letagadhatatlanul van va-
lami szadista mohóság az emlékek-
ben. Jules Renard írta egyszer így: 
-Ma este az emiékek üstdobnak 
nézték az agyvelőmet.- Vagy talán 
nem ezt panaszolja-e Ady? -Oh em-

lékek, emlékek, csak egy kicsit ne 
bántanátok.-

-TGAZSAGTALANSAG-

A film megrendezéséhez hozzátar-
tozik a siker megrendezése is. 

Mert bármilyen igazságtalanság-
nak látszik is: de művészetben csak 
a siker számít. 

Viszont számít az is, hogy a si-
kernek milyen a sikere. 

Pl. az utókor előtt. 

EGYÉB 

-TGAZSAGTALANSAGOK-

Csak az a forgatókönyv lehet iga-
zán jó, amit le is forgatnak; 

csak az a dramaturgi tanács mond-
ható jónak, amin az író önként kap; 

csak az a rendezés jó, amit nem 
zavar színészi dilettantizmus; 

csak az a színészi koncepció érvé-
nyes, amelyet a rendező elfogad stb. 

Hiába: nem is művész, aki csak 
eszmékben, képzelete hőseiben, s 
mindentől független víziókban gon-
dolkozik, ha még oly nagyszerűek is 
ezek az eszmék, hősök és víz iók.. . 
Az alkotó realizmusához hozzátar-
tozik az is, hogy az adott és a le-
hetséges közönségben is kell gondol-
kozni, hogy Fábrynak Sarkadiban 
kell gondolkoznia és viszont, hogy 
ötletet adhat a művészi képzeletnek 
Psota. Irén, Törőcsik, vagy Garas 
Dezső megjelenése, s 'ugyanakkor 
határt szabhat, hogy nincs Somlay 
és nincs Sós Imre . . . 

Ha a politika az exigenciák tudo-
mánya, a film az exigenciák művé-
szete. Az egy bolyba szorult művészi 
ambíciók mutatják csak meg, mi is 
igazából az emberi együttélés. 

Itt érezhető csak igazán ember-
voltunk alapvető törvénye. 

Ámde a törvény megtartása nem 
tekinthető igazságtalanságnak. 

HUBAY MIKLÓS 



Félreértések elkerülése végett kö-
zöljük, hogy a jelzett filmben még 
egy fél táncoló lábat sem láttunk. A 
filmnek csak a problémája, a meg-
oldása és az alapgondolata táncol 
itt, mégpedig nem is egy, hanem 
több borotvaélen. Elsősorban is 
maga az, amit a címének harmadik 
szava, a fecsegés is jelez. A fecsegés, 
mely sokak szerint ellensége nem-
csak a filmnek, de minden szóval 
dolgozó művészetnek. <Sok esetben 
a mindennapi életnek is.) Nos, e te-
kintetben a „Szerelem és fecsegés" 
úttörő alkotás, mert Vittorio de. Sica 
bravúros alakításának segítségével 
sikerül a fecsegést művészi szinten 
megvalósítania, sikerül egy mulat-
ságos keringőt úgy végigtáncolnia 
fecsegéssel, hogy közben nem átkoz-
zuk sem a fecsegőt, sem azt, aki ki-
találta. Ez az egyik, mondhatni 
szakmai, mesterségbeli borotvaél és 
tánc s a kielégítő megoldása. 

A másik a dolognak az ún. eszmei 
része. Az, amiről ez a film szól, 
amit kérdez, s amit megold. Ez pe-
dig, szintén csak eszmei vonalakban 
ábrázolva így fest: adtva van egy | 

olasz kisváros, a mága kis-közép 
polgármesterével, aki maga előtt 
sem bevallottan, de karriert szeretne 
csinálni, vele szemben pedig a ka-
masz fia, aki szereti az utcaseprő 
süldő lányát s naivságával azon van, 
amit a kisváros egész közönsége is 
akar, hogy tudniillik építsék már fel 
az annyiszor megígért menhelyet a 
szegény öregeknek. Kérdés: melyik 
az erősebb, a szerelem vagy a kis-
közép polgár polgármester felfelé 
törleszkedése, melyet a helybeli 
nagytőke inspirál. A válasz pedig: 
győz a szerelem. 

Nagyjában hasonló kérdést Móricz 
Zsigmond a „Rokonok"-ban csak 
Kopjáss István öngyilkosságával tu-
dott megválaszolni. A happy 
and-ekkel általában nem vagyunk 
kibékülve, mert nagy többségükben 
hazugságnak bizonyulnak. Hasonló 
polgári attitűdöket nem egyet lát-
tunk már a mi kisvárosainkban s 
nem végződtek a szerelem győzel-
mével. Mi hát az igazság? Hihe-
tünk-e a filmnek? 

Ügy/véljük, igen, hihetünk. Még- i 
pedig, paradox módon éppen azért, 

PIRUETTEK BOROTVAÉLEN...? 
A Szerelem és fecsegé8"-ről 



mert )ő nem hisz magának. Nem 
veszi komolyan sem a kérdést, sem 
a problémát a polgármesterrel, sem 
a fecsegést. Csak a szerelmet veszi 
komolyan. A szerelmet, azaz az em-
bert. S ez szép és megnyugtató, 
mert így már nagyon jól tudjuk, 
hogy mit tartsunk az egészről s hova 
tegyük. Oda, azok közé a dolgok 
közé, melyek egyre inkább elavul-
nak, moilttá válnak. Fecsegj csak, te 
polgármester, beszélhetsz, a fiaddal 
sem bírsz már, állítja a film, mert 
annyi már a „kis hal" — a filmbeli 
tőkés kislányának a kifejezése —, 
hogy úgysem bírja már felfalni min-
det a nagy. 

Ügy látszik, ' elmúltak hát már 
azok az idők, amikor a „Rokonok" 
problematikáját komolyan kellett 
venni, új, sokkal komolyabb kérdé-
sek kerültek napirendre, melyek 
közt ennek a bizonyos mértékig ré-
ginek az ilyetén megválaszolása 
nagy segítséget jelent. Mert ez a 
film gyökeresen és derűsen huma-
nista, megérti az ember kis és nagy 
céljait, megmosolyogja őket s vállon 
veregeti, hogy jól van, pajtás, majd 
csak lesz valahogy, az a fontos, hogy 
egymást megértsük s szeressük. 

Nem vitás azonban, hogy ez így 
mégiscsak borotvaélen táncolás s 
csak egy hajszál választja el attól, 

hogy hazugsággá váljon. Nem kel-
lett volna csak egy kicsivel komo-
lyabban venni a polgármester figu-
ráját, csak egy kicsivel határozot-
tabban ábrázolni a szegény vének 
követeléseit s menthetetlenül ha-
missá vált volna ez a derűs meg-
oldás. 

A filmet Blasetti rendezte s nagy-
részt az ő érdeme, hogy benne min-
den pontosan annyi súlyt kap, 
amennyit elbír. A kis szerelmesek-
nek egy-két képe, 'beállítása felejt-
hetetlen. A fi lm ritmusát jobban is 
meg lehetett volna oldani, helyen-
ként megáll' a cselekmény vagy 
ugyanazon a szinten térnek vissza 
már látott elemek s bizony, néha ki-
csit unatkozunk. A színészi produk-
ciókban hiba nem volt, közülük 
Vittorió de Sicáét kell kiemelnünk. 
Ismét bebizonyította, hogy sziporká-
zóan szellemes, nagy művészettel 
átitatott „ripacs" tud lenni. Helyt-
helyt ismétli magát. („A bigamista"-
beli alakítását.) ' 

S hogy végül Is a címben felve-
tett kérdésünkre — a táncolás mi-
kéntjére — válaszoljunk, csak azt 
mondhatjuk: minden dolgot csak 
annyira szabad komolyan venni, 
amennyire megérdemli. Táncolni 
könnyedén kell! 

CSVRKA ISTVÁN 



Szubjektív megjegyzések a Talpalatnyi föld vitájához 

A vita elindítója Sas György, esz-
mei-művészi tisztaságában, spon-

tán (biztos, hogy spontán?) szocialista 
realizmusában, forradalmi izzásában 
látja a film legfőbb értékét. Btró 
Yvette továbbfejleszti, konkretizálja 
ezt a gondolatot, amikor a követke-
zetesen vállalt drámaiságot, a bát-
ran feltárt és sűrített konfliktust 
teszi meg elemzésének, fejtegetései-
nek kiindulópontjául. Tőle szeretném 
a továbbiakban átvenni a stafétabo-
tot. 

A nagy drámák — akár színház-
ról, akár filmről van szó — nemcsak 
az erők összecsapásának következe-
tes és bátor rajzával, a konfliktusok 
megalkuvás nélküli feltárásával te-
remtik meg a művészi alkotás hő-
fokát. A konfliktus mélységét a lé-
lekrajz adja meg, a dráma, a líra 
szárnyain emelkedik a magasba. (Ez 
a líraiság persze nem azonos a par 
excellence verslírával, nem műfajá-
ban, ábrázolási módszerében Ura, 
hanem hatásában, az érzések mély-
ségében, forróságában, abban az ér-
telemben, ahogy a zene vagy a fes-
tészet lírikusairól is beszélhetünk.) 
Ami í a filmet illeti, annak éltető 
eleme a maga sajátos lfriaisága — 
akár Chaplin, akár Eisenstein, akár 
René Clalr, akár Kalatozov, vagy 
éppenséggel Bán művészetéről van 
szó.. Balázs Béla például a filmképet 
mindenekelőtt lírai kitfejező eszköz-
nek tartja. Líraiság és drámaiság 
egymást kibontakoztató, egymást hi-
telesítő, mélyítő, dimenzionáló ele-
mei a filmművészetnek, amelyek 
fény-árnyékként tartoznak össze. 

A talpalatnyi föld sodró drámaisá-
gának egyik titka, hogy olyan lírai 
magaslatokat ért el, amelyet kevés 
filmalkotás. Hiszen az'.érzések hány 
húrján is játszik ez a — Biró Yvette 
jellemzésével — halálosan komo-
lyan vett, végletekig hevített, a tra-
gikus befejezést is vállaló dráma? 
Mindenekelőtt a tiszta, minden aka-
dállyal szembenálló, legyőzhetetlen 
szerelem húrjain. Azután az éppoly 
tiszta, éppoly áldozatos szülői szere-

tet húrjain, azután — például Jani 
alakjában is — az emberi szolidari-
tás, 1 a barátság húrjain, azután a 
megalázottság, a társadalmi igazság 
húrjain, azután a jobbratörés, a cél-
tudatos munka, a kapitalizmus átok-
súlya alatt sorvadozó ész, erő és 
szent akarat húrjain. Van benne va-
lami a trisztánok és isoldák, a ro-
meók és juliák tragédiájából, de 
van benne valami a Bánk bánoké-
ból is. ósi és modern, »örök« emberi 
és mégis társadalmilag—történelmi-
leg meghatározott, kollektív és oly 
annyira induvidualista tragédia. Per-
zselő forrósága éppen abban rejlik 
— ami korunk filmművészetének és 
irodalmának is talán legnagyobb 
problémája —, hogy a legmélyebb, 
legáltalánosabb és legegyénibb ér-
zésekbe ágyazza egy kor sajátos 
problematikáját, hogy azzal világít 
rá egy társadalmi rendre, azt szege-
zi szembe vele, ami a legjobb, a leg-
nemesebb az emberben.. Nem vélet-
lenül említettem a Bánk bánt az 
előbb. Hiszen ott található iyen ösz-
szefonódása a közös és egyéni gon-
doknak, bajoknak. Amikor Góz Jós-
ka és társai kollektíven összeütköz-
nek az elszámoláson, ugyanakkor üt-
közik össze Góz Jóska egyénileg is, 
a feleségét megkívánó tiszttartóval 
És egyszerre indul a városba, hogy 
orvosságot — vizet — szerezzen a 
mindnyájukat sújtó közös baj, a 
szárazság ellen és hogy gyógyszert 
vegyen 'beteg kislányának: S ami-
kor — önmagát is tragédiába döntve 
— végez a mindnyájukat sanyarga-
tó, barátjána/k hatólát okozó tiszt-
tartóval — mintegy paraszti Bánk 
magasodik fel, aki egyszerre vesz 
elégtételt saját maga és a falu népe 
sérelmeiért. 

Ez a sokszólamúság, ez a lírai-
drámai telítettség, amely szinte 

kívánkozik a film polifon művészete 
után, illetve amely már irodalmi 
előképében a forgatókönyvben tuda-
tosan épített a film gazdag és sajá-
tos lehetőségeire — igen nagy fel-
adat elé állította a rendezőt. Bonyo-
lult, összetett érzéseket, emberi vi-



szonylatokat kellett a film eszközei-
vel megmutatnia, sűrítenie, a maga 
gazdag és intenzív forgatagában 
ábrázolnia. A rendező mesterien ol-
dotta meg ezt a feladatot. Ahogyan 
exponálja a filmet, abban már — 
anélkül, hogy észrevennénk — az 
egész tragédia benne rejlik. íme, az 
indítás: Zsiros Tóthék udvara, dúsan 
megterített asztalsor, a lakodalmazó 
vendégsereggel és a kerítésen túl 
bámuló falusiakkal. Nincs itt szó fa-
lusi osztályharcról, szembenállásról, 
különbségekről — mindösze egy ke-
rítés van, amelynek egyik oldalán 
mulatnak, a másikon nézik a mula-
tozást. De az önfeledt vigadozók kö-
zül is kirí valaki fehér ruhájával, és 
feltűnő szótlanságával: a menyasz-
szony. A társadalmi helyzetkép, a 
háttér — ugyancsak néhány képiben 
— kiegészül egy lélektani helyzet-
képpel. A menyasszony nem örül az 
esküvőnek, ő nem a mulatozók közé 
tartozik. Majd a közös hejehuja el-
lenpontja — magánosan borozó le-
gény, egyedül a kocsmában, kívül 
a lakodalmasok és a nézők seregén. 
(Mint ahogy tettével valóban ki is 
szakítja magát közülük.) Egy asztal-
hoz lecsapott pohár, vésztjósló indu-
latkitörés . . . valamit sejttet. Es 
ismét a lakodalmasakat látjuk. A 
vőlegény itatni próbálja a menyasz-
szonyt. Az ellenszegül. Újabb ellen-
pont: ismét az, asztalhoz csapódik 
egy pohár. A vőlegény fakad ki dü-
hösen: az anyád! Dermedt csend. A 
lélektani helyzet tovább bontakozik. 
Még semmit sem tudunk váltóról, 
kényszerházasságról, de már tudjuk, 
a férfi brutális, önző, erőszakoskodó 
fickó, aki valamilyen alapon szinte 
a tulajoménak tekinti a lányt. Követ-
kezik a tánc. Valaki elkiáltja magát: 
Eladó a menyasszony (akit tényleg 
váltóért »adtak el*) és azonnyomban 
leszurkol száz pengőt egy fordulóért. 
(Újabb finom jelkép: ez az egyéb-
ként is hízelkedve buzgólkodó ven-
dég — láthatóan a család bizalmi 
embere — később visszakapja a szá-
zast, amikor Góz kútját Ferke, a 
mostani vőlegény megbízásából szét-
rombolja.) Egy úriember — jegyző, 
vagy szolgabíróféle — a száz és ötven 
pengők után tízest tesz a tálba. Neki 
nincs mit tartania a nagygazdáktól. 
Tudatos, vagy öntudatlan gúnnyal 
még nem az asszonyt, a lányt be-

csüli f e l Majd a tiszttartó követke-
zik. Ropják a táncot, s a férfi a nő 
melle felé tapogatózik, aki határo-
zottan visszautasítja ezt a mozdula-
tot. A következő pillanatban talán 
már el is feledtük ezt az aprócska 
epizódot. De amikor később a tiszt-
tartó szerelmével ostromolni kezdi 
az asszonyt és erőszakoskodik vele, 
visszaemlékezünk, vagy talán csak 
visszaérzünk a jelenetre. 

Ha a képeket megállítanánk itt, ha 
nem néznénk végig a filmet — 

nem is vennénk észre ezeket a finom 
jelzéseket. Hiszen szinte mellékesen 
en passant mondja el a rendező. Fi-
gyelme, mintha az egész történet 
szempontjából lényegtelen dolgokra 
összpontosulna, mintha a legfonto-
sabb gondja a színpompás, forgata-
gos lakodalom látványos részletei-
nek folklorisztikusan pontos elmesé-
lése volna. Mintha . . . Mert valójá-
ban ebben az indirekt előadásmód-
ban, a lényegesnek és lényegtelen-
nek ebben az életszerű játékában 
rejlik a művészete. Abban, ahogy az 
apróságok lírájában a konfliktusok 
drámáját összesűríti, ahogy a kicsi-
ben mutatja meg a nagyot, a jelen-
téktelenben a jelentékenyt, ahogy a 
színpad nagyítólencséje helyett a 
film mikroszkópja alá helyezi az áb-
rázolt életet. íme, néhány példa: 
Jóska és Marika játékossan kergető-
zik, üldözik egymást a nászéjszaká-
juk uitán. Csupa mozgás, forgatag a 
kép. Azután megjelenik az igazi 
üldöző: az öreg Zsiros Tóth jön el a 
lányáért S bár az üldözés feszült- i 
sége, izgalma Itt a leghevesebb, a 
kép mozgása, s a mozgás a képen, 
feszessé, kimértté válik. Vagy a 
templomjelenetben. Sorsdöntő for-
dulatról van szó. Kitagadja-e a falu 
Gózékat, sikerül-e kiüldözni őket a 
rájuk szegező tekinteteknek, vagy 
együttérzésre találr. -k De ezt az iz-
galmas fordulatot, ennek a nagy kér-
désnek eldöntését mindössze abból 
érzékeljük, hogy valaki beljebb hú-
zódik, hogy . helyet csináljon Góz 
Jóskának," majd a többiek pillantásá-
nak hatására ismét visszaül a pad 
szélére. Vagy milyen alapvető társa-
dalmi mondanivaló csendül ki abból 
a rövid jelenetből, amikor a munka-
helyre érkezik a .tiszttartó: a parasz-



tok megsüvegelik, a kubikosok ka-
lapban köszönnek visssza. 

Sorsok, jellemek sűrűsödnek össze 
egy 'találó mozdulatban. Ahogy 

Zsíros Tóth Ferke a száját megtörli, 
ahogy a végrehajtó tehetetlenül szét-
tárja a, kezét, ahogy a tiszttartó a 
kártyát kezében fogja, ahogy a gö-
dörgazda a kalapját megbiccenti — 
mind egy élet hitelességének veretót 
hordozza magán. 

Szándékosan nem beszélek itt a 
sokat idézett -nagy jelenetekről*, 
fordulatokról Hiszen igazán csapni-
való film. az, amely a nagy jeleneteit 
is rosszul oldja meg. A probléma 
rendszerint éppen a -kis* jelenetek-
kel, a folyamatosság áramkörével 
van, a lélektani fogaskerekeknek az-
zal a finom áttételével, amelyek 
szinte észrevétlenül a látható fel-
szín burka alatt hajtják a drámát a 
végkifejlet felé. Bán rendezői mű-
vészete ebben a filmben azért emel-
kedett olyan magaslatna, mert nin-
csenek -kiisjélenetei*, dramaturgiai-
rendezői üresjáratai, mert zömmel a 
vizuális valósáig mozgásában, jelké-
peiben köveö és jeleníti meg meg-
kapó plasztieitással a lélek mozgá-
sát. Mert mutat és nem magyaráz. 
Egy gyöngébb rendező például mi-
lyen nagy feneket kerített volna a 

kút lerombolását 'megelőző összebe-
szélésnek. A filmen mindössze eny-
myiit hallunk belőle: — Mennyit 
kérsz? — Száz pengőt. — Az anyád 
kínját — Akikor csináld magad. — 
Megállj! Hogy miről alkudtak, csak 
akkor .tudjuk meg, amikor a követ-
kező kép már lerombolt kutat és az 
elszáradt bulgárkertet mutatja. 

De a -megmutatás* is lehet művé-
szietlen szájbarágás. Bán azonban 

a filmművészet egész klaviatúráján 
játszik és a lápos, naturális fényké-
pek helyett a költői szimbólumok, 
jellemzések, képtársltások gazdag 
apparátusát mozgatja A képeknek 
és jeleneteknek az a gazdag több-
szólamúsága, ellenpanitozottsága, ol-
dott .tömörsége, egyszerű sokrétűsé-
ge, a lényeges és lényegtelennek az 
a bújócslkajáltéka, amelyet az indítás-
sal kapcsolatban kíséreltem meg 
érzékeltetni az egész filmet végig-
kíséri. Bán azért vált e filmjében a 
ceUuloidszatag nagy dramatikus ává, 
mert egyszersmind! nagy lírikusa is 
volt, nagy érziéseket fogalmazott 
meg, ültetett át a fi lm nyélvére, bo-
nyolult emberi viszonylatokat és fo-
lyamatokat tudott láthatóvá, s ezzel 
megindítóvá termi, 

GYERTYÁN ERVIN 

H Í R A D Ó EGY H Í R A D Ó R Ó L 

Húsz percig sem tartó 
filmen csak ízelítőt 

lehet adni a brüsszeli vi-
lágkiállításról, amelyet a 
látogató hetek alatt sem 
tud alaposan megnézni. 
Knoll István és Herskó 
Anna, a Budapesti Film-
stúdió Brüsszelbe küldött 
munkatársai egy hétig 
dolgoztak, hogy ez a kis 
brüsszeli kóstoló a kiállí-
tásra legjellemzőbb íze-
ket nyújtsa. Sikerült. A 

több százezeres látogató 
tömegből egy-egy érde-
kes, jellegzetes figura, az 
atomium tündöklő, ra-
gyogó gömbje, a tűzpiros 
szökőkutak, sárga, zöld 
függőliftek, az aranyló 
vízilépcső — szép, meg-
kapó képek. Természete-
sen — és helyesen! — a 
pavilonok közül a ma-
gyart mutatták be a leg-
hosszabban, legrészlete-
sebben (olykor egy-egy 

gépnél, gyerekrajznál túl 
soká is Időzve). Szívesen 
követtük a felvevőgépet 
az annyi látogatót vonzó 
szovjet pavilonba, majd 
a tengeri hajóvá kikép-
zett holland, s a cukor-
késdoboz formájú, érde-
kes amerikai pavilonba. 

Még Brüsszelből is 
kaptunk egy-egy villa-
nást: a Grande Pláce, 
évszázadok kultúráját 
őrző, arannyal díszített 
házaival, s az esti tün-
döklés: a pillanatonként 
csillanó reklámok vakító 
színei és az utcák fölé bo-
ruló aranyszínű villany-
füzérek. 

P. Za. 



-Jaguár-tánc-
(ghanai film) 

BERLINALE 1958 

A legjobb női főszereplő 
diját Anna Magnani nyerte 

el 

Vlttorlo De Slca 
(-Brooklyn! Anna-) 

A -Filmvilág* legutób-
bi számában már hírt 
adtunk a berlini film-
fesztivál, a Berlinále elő-
készületeiről és díjairól 
Most már a statisztika 
és a végeredmény is ke-
zünk-ben van: harminc-
hat filmgyártó ország 26 
játékfilmmel és négy 
egész estét betöltő doku-
mentumfilmmel indult. 
A fesztivál nagydíját, az 
-Arany medvét*, a -Nop 
végén-" című svéd film 
kapta kitűnő művészi 
megoldásáért és a fősze-
replő Viktor Sjoestroem 
kitűnő játékáért. A leg-
jobb rendezői munkáért 
járó -Ezüst medve* díjat 
Tadasi Imai japán film-
rendezőnek ítélték, aki-
nek "Egy igaz szerelem 
története* című fümjét 
-Halálos kísérlet* címen 
mutatták be. A legjobb 

női főszereplő díját 
Anna Magnani kapta, a 
legjobb férfi főszereplő 
díját pedig a néger 
Sidney Poitier. 

A fesztiválon bemuta-
tott filmeket a Filmkri-
tikusok Nemzetközi Szö-
vetsége külön is díjazta, 
s a "Jaguár-tánc" című 
ghanai és a -Hideg Ale-
xandriában« című angol 
filmet tüntette ki az „Ér-
dekes témáért*, illetve a 
-Kitűnő megoldásért* 
emléklappal és éremmel. 

A Berlinále dokumen-
tumfilm nagydíját Walt 
Disney -Perry* című 
filmje nyerte. A zsűri 
külön elismerését fejezte 
ki Vittorio De Sicámak, 
aki a >tBrooklyni An na* 
című filmnek főszerep-
lője és művészeti tanács-
adója volt. 

Az EzQit medve nyertele 
Tadaal Imal japán rendező 

filmdrámája 



EGY BOLOND NAP RÓMÁBAN 

Az is lehetnie a címe a Római 
vakációnak (Roman Hooliliday), 

melyben William Wyler Audrey 
Hepburn és Gregory Peök segítsé-
gével mondja el egy ifjú hercegnő 
egyetlen római napját. A svájci 
származású, amerikai rendező, Wil-
liam Wyler érett művészetét dicséri, 
hogy az első filmkockával meg tudja 
ütni a könnyed vígjáték halngját, s 
ezt a hangot mindvégig tartani 
tudja, s ez a nem nagyigényű víg-
játék egy pillantra sem csúszik át a 
burleszkbe vagy a szentimentaliz-
muslba, pedig a "nagyobb hatás* 
kedvéért mindkettő felé könnyű és 
vonzó lenne elmennie. 

E film alapötlete — mint annyi j<5 
filmé már — egy feltételes mondat: 
"Mi lenne, ha . . (Nem is tudom, 
nem ez-e a filmírásihoz-rendezéshez 
alapvetően szükséges álláspont: újra 
meg újra, egy gyermek kíváncsisá-
gával és fáradhatatlanságával fel-
vetni: mi lenne, ha . . . Hisz éppen a 
filmen át teljesülhetnek az összes 
gyermeki és felnőtti vágyak.) 

Mi lenne, ha egy királyság hiva-
talos állami viziten Európát járó 
hercegnője egyszer csak halálosan 
megunná az összes formális cirku-
szokat, a reprezentális ürességét és 
fáradságát, megpróbálna egy-két 
órára megszökni méltósága elől, kö-
zönséges emberré vedleni, aki járhat 
az utcákon —, s a körülmények ösz-
szejátszása folytán az egy-két órá-
ból huszonnégy óra lesz, a szökés-
ből kaland, a kalandból szerelem... 

De kérdezhették volna így is: mi 
lenne, ha egy Olaszországiban élő és 
unatkozó amerikai újságíró egyszer, 

vesztes kártyacsata után unottan ha-
zafelé sétáltában egy utcai padon 
— egy alvó hercegnőt találna, s 
hazavinné a lakására, nem tudva, 
kit szedett föl? 

Az első kérdésre Audrey Hepburn 
felel, a másodikra Gregory Peck. 
Gregory Pecket már ismerjük Az 
egymillió fontos bankjegyből: az 
amerikai színésznek az a típusa, 
amelyet egy generációval korábban 
Cary Grant képviselt Audrey Hep-
burnt most láttam először, s kicsit 
féltem tőle: túl nagy volt a híre, túl-
zottan "sztár-levegő* vette körül 
ahhoz, hogy látatlanban elhiggyem: 
van tehetsége. Láttam, s meggyő-
ződtem róla, hogy van. Nemcsak ter-
mészetessége, közvetlensége, tempe-
ramentuma és rendkívül beszédes, 
eleven és vonzó szemjátéka, nemcsak 
kellemes és harmonikus alakja, moz-
gása, hanem érzelmei is, amelyeket 
mértékkel és gráciával tud megszó-
lal tani, Az első film, amiben láttam, 
de az volt az érzésem: e bájos és 
életidegenségóben is életrevaló her-
cegnő megszólaltatásában nem kel-
lett kilépnie egyénisége keretei kö-
ziül: mindaz, amit Anna hercegnő 
gondol, tesz, vagy érez, benne van 
Audrey-ban, az emberben. S ez nem 
kis kvalitás — nemcsak a színészé, 
de a rendezőé is, aki kiválasztatta. 

Mert természetesen a film érde-
melnek dandára a rendezőé, Wyleré. 
Wylerre The little foxes óta emlé-
kezem: ez a feledhetetlen film, mely 
a századforduló Amerikájában ját-
szott, s a kapitalista erkölcs, a ki-
zsákmányolás lélekromboló hatásá-
nak szenvedélyes és izgalmas kriti-

kája volt egy kiala-
kuló amerikai nagy-
polgári család életén 
át, a világ filmren-
dezőinek első sorába 
emelte, s elsősorban 
azt bizonyította: mi-
lyen erős a drámai 
érzéke, mennyire kl 
tudja hozni a szí-
nészek jellemábrá-
zoló kvalitásait mun-
ka közben. A Római 
vakáció ugyanezt ta-
núsítja: rendezői f i-



gyeimé egyfelől a színészi játék 
rendkívül finom és pontos kidolgo-
zására irányul, másfelől pedig a mű 
drámaiságát amely — vígjátékiról 
lévén szó — elsősorban a csattanók-
ban nyer kifejezést. S megint csak 
Wyler érdeme, hogy ezek a csatta-
nók mindig vizuálisak. Hogy a sok 
közül csak egyet említsek: a film az-
zal indul, hogy Anna hercegnő 
egyik város után a másikat járja 
Nyugat-Európában, ahol mindenütt 
katonai díszszemle, bál, fogadás stb. 
várja. Megérkezik Rómába, ahol 
szintén katonai díszszemle, utána a 
nagykövetségen fogadás és bál: az 
előzmények híradósan gyors képvál-
tásai után a fogadás ceremóniássá-
gát kihangsúlyozza a képek meg-
lassúbbodása, majd végre megjelenik 
Anna, nem híradófiguraként, hanem 
emberi valóságában egy csodálatos , 
csipke nagyestélyi ruhában — és sze-
retne leülni, de állva kell fogadnia 
a követeket. Már fáj a lába: kilép az 
egyik magassarkú báli cipőjéből az 
estélyiruha szoknyaharamgjámak vé-
delme alatt De a cipő felborul s 
nem talál bele azonnal: le kell ül-
nie, s a fél cipő ottmarad, árván, 
szoknyája előtt. Udvartartása, mely 
körülveszi, észreveszi, s konstenná-
lódik; a nagykövet azzal -menti 
meg a helyzetet-, hogy felkéri a 
hercegnőt táncra, aki így beleléphet 
újra a cipőjébe — de csak azért, 
hogy halálosan unalmas emberekkel 
forogjon a teremben végtelenül. 

Ez az első — vagy pontosabban 
második — képsor már tökéletesen 
megadja az egész film alaphangját: 
a könnyű vígjátékét, s megadja a 
hercegnő jellemének kulcsát ezzel a 
kis játékkal — az összes következő 
bonyodalom alapját és kibontakozá-
sának forrását: a hercegnő kínlódik 
a feszes ceremóniák kötelezettségei 
között, szabadulni szeretne tőlük; die 
őt az így teremtett helyzetből is 
csak a protokoll, a ceremóniák hi-
degsége húzhatja ki. 

A szövekönyvírók és a rendező 
mértéktartását dicséri az is, hogy 
nem túlozzák el a film szerelmi 
vonalát, nem csúsznak szentimenta-
lizmusba: az újságíró, aki a her-
cegnőben először csak a szenzációs 
riport lehetőségét látja, megszereti 
a lányban az embert s ezért mond 

Audrey Hepburn 

le a riportról, s a nagy keresetről — 
nagy szavak, nagy gesztusok nélkül, 
egyszerűen, emberien. S megint 
Wyler érdeme, hogy egyszerű ame-
rikai embereket rajzolt, mint ahogy 
az epizódalakokban egy pár nagy-
szerű olasz típus-figurát tudott meg-
ragadni. 

S az egész Rómában játszódik, az 
évezredes kövek közt lüktető modern 
nagyvárosban — tele az -örök vá-
ros- szívfájdítóan gyönyörű képei-
vel, a pezsgő plasz utcák vidám jele-
neteivel. ' i 

Könnyű vígjáték a Római vakáció 
— de azok közül a vígjátékok közül, 
amelyek nemcsak két órára szerez-
nek jó mulatságot, hanem még más-
nap is el-elmoeolyodúnk, mert nehe-
zen válunk meg a két óra alatt meg-
kedvelt hősök kedves kalandjáitól. 

NAGY PÉTER 



A görög anj ák zokogva siratják vízbefulladt 
gyermekeiket 

Bőse, a tanyai lány bele-
szeret egy szép szerelőbe 

Maria Scbell — Bose enge-
dett Flamro-nak, a tanyasi-
nak, és nem mondja meg, 

bogy állapotos (»Boie«) 

HÁROM ŰJ 
A "Fekete nő* a vi-

lághírű filmrendező, 
Michel Cacoyannis hár-
madiik filmje, amelyet 
— akárcsak az előző 
kettőt — Cannes-bain 
nagy sikerrel mutattak 
be. Ezt a filmet nem-
csak ő rendezte, hanem 
forgatókönyvét is ő ír-
ta. Ezúttal ismét bebi-
zonyosodik rendezői te-
hetsége, kiváló képes-
sége arra, hogy sajátos, 
helyi hangulatot te-
remtsen. A film cselek-
ménye egy kis görög 
szigeten játszódik. 

Különösen megrázó 
a film utolsó jele-
nete. A fájdalomtól fé-
lig őrült anyák várják 
a parton halott gyerme-
keiket A feketébe öltö-
zött asszonyok a vilá-
goskék ég alatt, az an-
tik Görögországot idé-
zik. Ennek a jelenetnek 
egyébként' külön érde-
kessége, hogy nem hi-
vatásos színészék, ha-
nem falusd emberek 
játsszák, akiknek a ren-
dező annyi hévvel és 
meggyőző erővél mesél-
te el a történetet, ame-
lyet meg kell játsza- . 
niuk, hogy — kétségbe-
esett sírásukból, meg-
gyötört arcukból Ítélve 
— inem Js játszották, 
átélték a történetet, A 
film főszerepét a szép 
Elli Lambeiti játssza, ő 
játssza egyébképt a 
"Nincs több hitel*, Ca-
coyannis negyedik film-
jének főszerepét is, 
amelyet ugyancsak be-
mutattak idén Cannes-
ban. 

Roger Vailland regé-
nyéből " A törvény*-ből 
készít filmet Jules Das-



f i l m r ő l 
sin. A film, illetve re-
gény főszereplőjét, Ma-
rletltát, aki a cselemény 
szerint tizenöt éves, Gi-
tta Lollobrigida alakít-
ja. Egy különleges ki-
készítés Lollobrigida ar-
cának hajdani vonásait 
juttatja érvényre. A 
fi lm nemdezője és sze-
replői egy kis olasz fa-
luban a forrón tűző 
nyári nap alatt dolgoz-
nak. i Lollobrigida mel-
lett a másik főszerepet 
Yves Montand alakítja, 
afféle kádi, aki törvényt 
szab mindenkinek, de 
mégsem tudja elnyerni 
a szép Mariettát, aki 
egy fiatal agromómust 
zár a szívébe. Az agro-
nómust az olasz Mar-
cello Mastroianni ala-
kítja. A film befejezése 
némi csalódást okoz 
majd a regény kedvélői-
nek. Mindenestre Roger 
Waiiland részt vett a 
regény megváltoztatá-
sának minden mozzana-
tában. 

Maria Schell legújabb 
filmjét, a "Rose^-t, a 
Német Szövetségi Köz-
társaságban forgatják. 
A fi lm cselekménye 
nagyrészt egy bajor far-
mon játszódik}, Maria 
Schell egy egyszerű pa-
rasztlányt alakít, aki 
szép, vidám, adakozó-
kedvű. Először játszik 
a szerelemmel, majd 
•annak áldozata lesz. 
Partnere Raf Valloné; 
szerelmi jeleneteik kü-
lönösen művészien sike-
rültek. Ugyanebben a 
filmben játszik Hans 
Messemer, akit a pári-
zsi Sarah-Bernhardt 
színházban kedvelt meg 
a közönség. 

» A törvény" szerelmesei: 
Glna Lollobrigida és Mastroianni 

Glna LoUobriglda — »A törvényben" 



l/~h=: j^-twis & & wiozi ózíileté&es 

Alig telt el 60 év á Lumiére test-
. vérek Salon Indien-beli első 

nyilvános vetítésétől. Alig egy en> 
b'eröltő és mégis elegendő ahhoz, 
hogy a film technikai csodájának 
keletkezését homályba burkolja. Az 
azóta végzett filmtörténeti kutatá-
sok alaposan megtépázták Lu-
miére-ék, de a filmtechnika újabb 
világcsodái feltalálóinak „kizáróla-
gosként" hirdetett, sőt hitt érde-
meit is. 

A franciák, nemzeti ügyüknek te-
kintették a fi lm felfedezése körüli 
elsőbbségüket az amerikaiakkal 
szemben. Külön bizottságot, a Co-
mité Marey-t küldték ki, hogy a 
film eredetéről pontos megállapítá-
sokat tegyen. Végül is emléktáblát 
helyeztek el azon a házon, melyben 
az első lumiére-i előadást tartották: 
„Reynaud, Marey, Demény, Lumiére 
és Meliés, a mozi úttörői emlékének, 
az emberiség és a szakma tisztele-
téül az 50. évfordulón." 

Az emléktábla névsora és sor-
rendje vitákra adott okot, de az 
újabb filmtörténeti kutatások álap-
ján valónak bizonyult. A szovjet 
Goldovszkij, a francia René Jeanne 
és Charles Ford kutatásai, számos 
amerikai és egyéb dokumentumok 
nyomán nézzük meg az emléktábla 
körüli és utáni vitát: 

A film, illetve a mozi problémájá-
nak megoldása három feladat el-
végzésén múlott: . 

1. a mozgás jelenségének, érzéklé-
sének megismerése. A mozgás analí-
zise (a folyamatosnak látott mozgás 
fix plllanatelemei) és a mozgás szin-
tézise (az analizált pillanatelemek 
vizuális mozgássá való visszaolvasz-
tása); 

2. a mozgás analízisének rögzítése; 

3. a mozgás reprodukálása, a szin-
tézis vetített élő képen. 

A filmet az találta fel, aki először 
produkálta a mozgás vetített szinté-
zisét, ez pedig nem Lumiére, hanem 
a jelek szerint a magyar származású 
Demény György volt. Lumlére-ék 
csak l'á 95-ben összefűzték a film 
addigi előfutárainak eredményét és 

valóban felfedezték — „a közönség 
gelt". Edison még Lumiére-ék elő-
adásához képest is négy hónapot 
késett New York-i bemutatóiéval. 
Gépe egyébként csak egyetlen em-
ber filmnézését biztosította. Egy do-
bozba kellett bekukucskálni. 

A vetítés elve, szemünk ideghár-
tyája egytized másodperces tehetet-
lensége, a gyors mozgás összefolyó 
képe, a különböző forgókerekek De-
mény előtt is ismertek voltak. 
Janssen csillagász 1874-ben asztro-
nömikus puskát szerkesztett, mely-
lyel a Venusnak a Nap előtt való 
elvonulását már 70 képen rögzítette. 
Marey, Muybridge-vel, Edison ké-
sőbbi munkatársával 1881-ben foto-
grafikus puskát szerkesztett, mely-
lyel egytizenketted másodpere idő-
közökkel 40—60 képből álló soroza-
ton vette fel a madarak repülését. 
Készüléke igen nehézkes volt. Tá-
vol állott a tulajdonképpeni mozi-
tól. Célja a mozgás analízise volt és 
nem szintézise. 

Demény a most említett Marey 
fiziológusnak, a Collége de France 
tanárának laboratóriumában dolgo-
zott. Így érdeklődése és munkája, 
miként Marey-jé is, nem kifejezet-
ten a film felvétele és vetítése, ha-
nem élettani eszközök konstruálása 
felé irányult. Ebben a laboratórium-
ban született meg a kardiográf is. 

1890-ben süketnémák gyógyítása és 
beszélni tanítása problémáján dol-
goztak. Demény Marey fotogra-
fikus puskájával egy beszélő em-
berről, közvetlen közelről sorozatos 
fényképfelvételt 'készített. Ezzel az 
első premier plánnál a mozgás 
egyik legkomplikáltabb fajtáját, a 
beszédet és az arcmimikát rögzítette. 
Az emberi arcról, a száj és az ajkak 
artikuláló mozgásáról felvett kép-
sorozatát 1892-ben fonoscop nevű 
gépén le is vetítette. A mozgás első 
vetített szintézise, a film feltalálása 
Demény György nevéhez fűződik 
inkább, mint Lumiére-hez. A képe-
ken a beszélő sajátos véletlen vagy 
talán nem is véletlen folytán azt a 
három szót mondta, hogy „Je vous 
alme". 

1893-ban találmánya értékesítésére 
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kereskedelmi társaság is alakult. 
Még ugyanebben az évben új talál-
mánnyal lép elő. Olyan felvevőgé-
pet szerkesztett, melybe a még per-
foráció nélküli filmet , egy kalapá-
csos szerkezet továbbította. A ké-
pek távolsága nem volt egyenlő. 
1894-ben már perforált filmszalagot 
(ezt Reynaud találta fel) és felcsa-
varó orsót Is alkalmaz készülékéhez. 
A Gaumont-cég ezt a találmányt 
vásárolta meg és ebből fejlesztette ki 
a híres Gaumont-gépek típusát, me-
lyek Demény találmánya folytán 
már lehetővé tették a mozgás fázi-
sainak pontos, sorozatos felvételét. 
A gépet chronophotographe-nak ne-
vezte. A filmszalag 60 mm széles 
volt, melyet csak 1894-ben redukál-
tak a gépeken 35 mm-re. Tehát De-
mény mindjárt a szélesfilmet is al-
kalmazta. 

A magyar származású Demény sze-
mély szerinti jelentőségét a kutatá-
sok mindenütt elismerik annak el-
lenére, hogy Marey, majd később 
Gaumont mellett a „dublőz", az al-
kalmazott szerepét játszotta éppúgy 
vagy még jobban, mint Clement 
Morris operatőr, gépész, szervező 
Lumiére-éknél. Demény szerepe és 
jelentősége külön monográfiát érde-
mel, mellyel nem késlekedhetünk to-
vább. Egyesek, pL Paul Raibaud, a 
nyugatnémet Film-K ino-Technik 
cikkírója máris megkísérli Gau-
mont-ot feltüntetni a dhronophoto-
graphe atyjának. A tények azonban 
szerencsére makacs dolgok. Raibaud 
pedig nem eléggé körültekintő. A 
Gaumont-nak vallott chronophoto-
graphe-ról ugyanis egy olyan felvé-
telt hoz, melynek szalagfeliratán 
„Chronophotographe G. Demény" 
felirat pontosan kivehető. A 60 
mm széles perforálatlan film egy 
balett-jelenetet mutat. 

A film és a mozi az 1880-as évek-
től mostanáig több mint tízezer sza-
badalommal rendelkezik. Megoldá-

» sával a századforduló előtt minde-
nütt foglalkoztak, mert tény, hogy 
„feltalálása" már az 1890-es évek-
ben a levegőben volt. 

A mai értelemben vett film felé az 
első lépéseket Reynaud, Marey, De-

Demény chronophotographe felvétele (0 
mm széles filmen (1892—94) 

mény, Lumiére csak a technikai le-
hetőség szempontjából tették meg. 
A filmet mint látványos, díszletek 
között előrendezett történetet Me-
liés érezte és valósította meg. A 
film ipari megszervezése Demény 
segédletével Gaumont nevéhez fű-
ződik mind a felvevő- és vetítőgé-
pek gyártása, mind a filmek elő-
állítása tekintetében. 
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JCls képes 
filmtörténet 

ffatyamáin páncéío& 
Szovjet néma-játékfilm, készült 

1925-ben. Rendező: Eisenstein, ope-
ratőr: Tissze. A szereplők nem szí-
nészek, hanem a népből kiválasztott 
típusok. 

A film valódi eseményt, az 1905-ös 
orosz forradalomban a felkelés ol-
dalára átállt Patyomkin páncélos-
hajó katonáinak történetét mutatta 
be. Amikor az embertelen bánás-
mód, a férges hús miatt elégedet-
lenkedők egy csoportját ki akarják 
végezni, a hajó legénysége fellázad 
a cári önkényuralom ellen és le-
győzve a tisztek ellenállását, ' birto-
kába veszi a hajót. Leningrád népe 
boldogan ünnepli a matrózokat, de 
a híres ,lépcső-jelenetben" az üte-
mesen sortüzet adva közeledő "kö-
nyörtelen cári katonasorfal' halamra 
lövi a fegyvertelen lakosságot. Ek-
kor megszólalnak a Patyomkin 
ágyúi, és erre a hangra felugrik fek-
téből a forradalmat szimbólizáló 
alvó kőoroszlán. 

A film jelentősége: ez az alkotás 
ábrázolta a filmművészet történeté-
ben elsőnek a proletár forradalmi 
harc témáját. Az egyik első film 
vőlt, ahol az Eizenstein és Pudovkin 
nevéhez fűződő orosz montázst al-
kalmazták. Ezzel a filmmel keltez-
zük a szocialista-realista filmművé-
szet és a klasszikus szovjet néma-
film-korszak kezdetét. K. F. 

t i f t n i i f á u Fllmmflvéízetl folyóirat — Megjelenik minden hónap l-én ét 15-ón. 
. r L « ha „A., Y* , F e l e l ö » •rtrketító: Hámot György - Felelős kiadó: Sala Sándor, 
?u Vállalat Igazgatója - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, vn . . Lenin 

' í 1 " 5 8 5 ~ Tedesztl Budapesten a Főposta Hírlapterjesztő Üzeme, 
? helyi hírlapterjesztéssel foglalkozó postahivatalok — Előfizetés a Posta Köz-

ponti Hírlap Irodánál, Budapest, V., Józseí nádor tér 1. Telefon: 180-830 — Egyes szám 
forint. Előfizetés V. évre H,— Ft. Csekkszámlaszóm: egyéni előfizetésnél 61.J38, 

Síu.^V1 = terieszü a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi 
Vállalat, Budapest, V., Népköztársaság útja 1 1 . 2-S82653. Athenaeum (F. v. Soproni Béla) 



iltihafzoA ^ibntn 

Két új magyar kisfilm 
készült a Tisza tengerjáró 
hajó budapest—kairói útjá-
ról. A gyönyörű, természeti 
és művészeti szépségekben 
gazdag tájakon Szemes 
Mariann élvezetes forgató-
könyve és kulturált rende-
zése, valamint Herczenik 
Miklós csodálatos felvételei 
kalauzolnak végig. 

1. A legveszedelmesebb du-
naszakasa a Vaskapu 

X. A hires Hag la Sofia, a 
legnagyobb mohamedán 
templom 

X. A világhírű kos-sor, az 
ösi egyiptomi szobrászat 
remeke 

« . A hajó a klkötö előtt 
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