


SIM CSÜNG 
TÖRTÉNETE 

Miinden nép meséjében 
az erény, a bátor-

ság, a nemeslelkűség — 
ha nehéz küzdelem után 
is — elnyeri jutalmát. 
Sim Csungról, a bátor, 
szépséges és nemeslelkű 
koreai lányról szóló ősré-
gi balladát az operai fel-
dolgozás után most film-
re is átdolgozták. A vak 
apjáért életét is áldozni 
kész Sim Csungot az is-
tenek csodálatos virággá 
varázsolják, majd a szir-
mokból gyönyörűséges 
királynőként lép elő. S a 
határtalan szeretet még 
egy csodát művel: a nagy 
öröm visszaadja az öreg-
ember szemevilágát. A 
filmet Kim Rak Sup szö-
vegkönyve alapján Kang 
Ho rendezte. A filmet 
Karlovy Vary-ban mu-
tatták be. 

Sim Csüng (Li Soon Hui) és 
a vak apa (Cso Sang Sun) 
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A K É P E K N Y E L V É N 

Karlovy-Varyban a fesztivál ren-
dezői ötletes kis készülékeikikel 

örvendeztették meg a negyven or-
szágból összesereglett vendégeket. 
Könnyű fejhallgatókat kaptunk, 
melyek egyik felébe öt hullámhosz-
szon működő vevőkészüléket, másik 
felébe parányi hangszórót szereltek. 
A néző tetszés szerint hallgathatta 
az öt világnyelv bármelyikén a 
filmek szövegét. 

Reggeltől a késő éjszakáig foly-
tak a vetítések. Bár a tolmácské-
szülékek könnyűek! voltak, á nyári 
melegben mégis nehezünkre esett 
minden vetítés alatt a fejünkön .tar-
tani a hallgatót. Néha levettük, 
megpróbáltunk nélküle boldogulni. 

Megtörtént, hogy egy-egy ilyen 
fejpihentetés után elfeledtem visz-
szatenni a hallgatót. Az egyik ve-
títésen csak akkor vettem észre, 
hogy a film közepe óta nincs a fe-
jemen a tolmácsgép, amikor már 
kigyúltak a lámpák és kifelé igye-
keztünk a moziból. Más filmeknél 
pedig görcsösen szorítottam a ké-
szüléket a fülemhez, például a fin-
nek Idegen című alkotásánál, ne-
hogy egy szót is elmulasszak, kü-
lönben semmit nem értenék abból, 
ami a vásznon történik. Néhány nap 
után tudatosan kezdtem játszani a 
készülékkel. Hiszen remek mércéje 
ez a játék annak, mennyire beszél 
a film a képek, s mennyire a sza-
vak nyelvén? 

Lassanként észrevettem, nincs 
szoros összefüggés a képbeszéd köz-
érthetősége és a között, hogy sok 
vagy kevés szó hangzik el a sze-
replők ajkáról. A kínaiak Lángok a 
határon című filmjében például a 
szereplők igen sokat beszélnek, 
mégis, tolmácsgép nélkül is követ-
hető a cselekmény. A kimondott 
szót ugyanis olyan kifejező arcjá-
tékkal és oly pontos, átgondolt' fizi-
kai cselekvéssel kísérik a kínai szí-
nészek, hogy nehéz eldönteni: a be-
szédet húzza-e alá a játék, vagy 
pedig a beszéd csupán segédelem a 
játékban kifejezett érzelmek hatá-
sosabb előadásához. Ebben a fűm-

ben sok a kiforratlanság, kezdetle-
gesség, hiszen a kínai filmgyártás 
még nem tekinthet vissza hosszú 
tapasztalatokra. De amint készülék 
nélkül néztem a filmet, egyre töb-
bet gondoltam arra, hogy a kínai 
nemzeti jelleg egy roppant fontos 
elemmel gazdagítja a világ film-
művészetét. Az ősi és mindmáig 
élő sajátos kínai színjátszás tulaj-
donképpen mimikával, némajáték-
kal, erőteljes zenei effektusokkal 
aláhúzott, kifinomult mozdulatmű-
vészettel adja elő mondanivalóját. 
A Lángok a határon ezt a művésze-
tet egyesítette a modern fiimtech-
nikával. 

Pellegrini: A rövidnadrágos ember 
című filmjének vetítésénél apró 
kellemetlenség történt: a fordítók 
nem készültek el az ötnyelvű szö-
veggel, s ezért elejétől végéig tol-
mácsgép nélkül kellett megnéznünk 
ezt a kedves, megindító történetet 
Az első öt percben éreztük a for-
dítás hiányát, azután elfeledkez-
tünk róla. A pergő olasz beszéd 
mintha csak zenei aláfestése lett 
volna a filmnek. Ismét meggyőződ-
tünk róla, milyen kifejező az olasz 
művészek temperamentumos játé-
ka és milyen nagyszerűen lehet a 
képsorral önállóan is elmondani 
nemcsak magát a történetet, hanem 
a történettel képviselt művészi mon-
danivalót is. 

A kép nyelvén megszólaltatott mű-
vészet legnagyobb élményét a 

franciák Tamangó című filmjétől 
kaptuk, Prosper Merimée novelláját 
filmesítette meg az amerikai szár-
mazású John Berry. (A filmet a 
francia kormány betiltotta, a fesz-
tiválon versenyen kívül vetítették.) 
A Tamangó azzal végződik, hogy 
a fellázadt rabszolgák a hajófenék-
be szorulnak, s minden pillanatban 
eldördülhet az ágyúsortűz, amely 
végez velük. A hajó kapitányának 
néger szenetőjét a lázadók eddig 
pajzsul használták, de most már 
nincs értelme, hogy továbbra is ma-
gukhoz láncolják, megengedik., hogy 
elhagyja őket. Rázendítenek ősi 



szabadságdalukra és várják a ha-
lált. A lány megindul a lépcsőn az 
élet, a szabadulás íelé. (Ekkor egy 
magyar színésznő megszólalt mel-
lettem: i*fía visszafordul, nem igaz 
a film.*) Dübörög az ősi dal, a lány 
a lépcsőn áll — és nem bír fel-
menni. ö t percig tart a jelenet. A 
néger lányt megragadja a dal, át-
veszi, arcán látjuk az érzelmi folya-
matot, amely végső soron már ér-
telmi folyamat: megérti, hogy nem 
szabadság az, ami a rabszolgatar-
tók világában vár rá. Marad — és 
együtt hal meg a lázadókkal. (Ami-
kor vége a jelenetnek, mellettem 
döbbenten szálalt meg újra a ma-
gyar színésznő: -Elhittem neki.-) És 
mindfez egyetlen szó nélkül. Ez a 
néhány perc felért egy kétórás nagy 
film élményével. 

Sajnos, hosszam, sorolhatnám azo-
kat a filmeket, amelyeknél gör-

csösen szorítottuk fülünkhöz a tol-
mácsgépet. Ezek voltak többségben. 
Egyik kollégám a szállóban hagyta 
fejhallgatóját, amikor a lengyelek 
Máciusz király-At vetítették, a végén 
megpróbálta elmondani, mit értett 
a filmből. Kiderült, hogy éppen az 
ellenkezőjét, mint amiről a szöveg-
ben szó volt! Pedig érdekes és ki-
fejező képeket láttunk. A baj a film 
mondanivalójában volt. Nem lehet 
a film nyelvére mindent lefordítani. 

'V A filmszerűség nem csupán annyit 
jelent, hogy egy bizonyos mesterség-
beli tudás segítségével képekben be-

szélünk. A képek nye Ivén valami 
leszűrt, ktkristályositott gondolatot 
kell absztrahálni, máiképp nem vi-
lágos, mit akarunk. A lengyel művé-
szek tudnak képeket komponálná, ön-
magukban beszédesek is ezek a ké-
pek, de ahhoz, hogy beszédhibák nél-
kül a képsorral foglaljanak össze 
egy egész filmre jszóló mondanivalót, 
nem voltak elég kristályosak a gon-
dolataik, minduntalan dialógusokkal, 
szavakkal és szavakkal kellett meg-
magyarázniuk szándékaikat. 

Ha nem is szeretjük a filmen a 
sok szöveget, nem vagyunk a szó 
ellenségei. Még a néma film klasz-
szikusai sem tudták kikapcsolni a fel-
iratokat, mert a puszta képbeszéd túl-
ságosan szigorú korlátokat szabott 
volna a cselekménynek. A Tamangó-
nál is két író foglalkozott csak a dia-
lógusok szövegével. A fáltn két nagy 
jelenetét színpadszerűen alkották 
meg, csupán a nyugtalan felvevőgép, 
a hirtelen kinagyított elemek jelez-
ték, hogy ekkor is filmet láttunk. 
A beszéd nem mindenütt jelzi a film-
szerűség korlátait. A hangosfilm ép-
pen azért nagy vívmánya a művé-
szetnek, mert a kép formanyelvét két 
fontos elemmel, a szóval és a zené-
vel egészíti ki. Más kérdés az, hogy 
mennyi szerepet szabad a szó ma-
gyarázó értelmének és mennyit a szó 
zenéjének, a hang drámai hatásának 
kölcsönözni. Ez már egy másik cikk 
önmagában is terjedelmes és igé-
nyes témája lenne, 

SZABÓ ISTVÁN 

Jelenet -A rövidnidr i jo i ember—böl 



^^zinházL- éá' -fllmrctidavfr 
Az elmúlt hónapok vitái során 

felmerült az a kérdés, hogy az írót 
vagy a rendezőt illeti-e az elsőbbség 
a film alkotó munkájában. Nem 
hisszük, hogy a gyakorlatban ez bár-
mikor problematikus lett volna a 
film félévszázados története folya-
mán, de azért nagyon helyes, hogy 
elméletileg is tisztázódott a kérdés. 
A filmrendező alkotó tevékenységé-
nek tudatosítása tisztultabb légkört 
teremtett és bizonyára sok egészség-
telen és fölösleges energiaemésztő 
próbálkozásnak vágott elébe. 

Ennek ellenére talán mégsem fö-
lösleges, ha a filmrendező munkájá-
nak mélyére nézünk, s fölvetjük a 
kérdést: miben is áll tulajdonképpen 
ez az alkotó tevékenység? Talán az 
sem árt, ha a feleletet a színpadi 
rendezővel való párhuzam kissé is-
kolás formájában keressük, mert ez 
az összevetés világossá tehet előt-
tünk a viták során homályban ma-
radt mozzanatokat is. 

1. A MŰ 
A színpadi rendező kész irodalmi 

alkotást kap kézhez, amelynek me-
séjét, jellemeit, dialógusát az író 
szerkesztette meg. Az ő feladata en-
nek az íróilag kész műnek színpadi 
életrekeltése, helyesebben az életre-
keltésben való segédkezés. A drámai 
alakot ugyanis a színész kelti életre 
a rendező közreműködésével. 

Ezzel szemiben a filmrendező csak 
szinopszist kap kézhez, amelyben a 
mesének és a jellemeknek csak váz-
latos körvonalai rajzolódnak ki, s 
amelynek dialógusai sincsenek kidol-
gozva. A régi canavaccióhoz hasonló 
mesevázlat ez, amelyből egykor a 
commedia dell'arte színészei terem-
tették meg a maguk színjátékát. A 
dráma szövegének a film síkján 
megfelelő művet, a technikai forga-
tókönyvet a filmrendező készíti el. 
Ebben ő szabja ki az egész esemény-
sor és az egyes részlete^ terjedő-
mét, arányait, sorrendjét, az egészet 
a vizualitás nyélvére fordítja le, s 
meghatározza a dialógusok szövegét 
és a zörejéket is. Ez azonban csak 

egyik része a filmrendező alkotó te-
vékenységének, amelynek, mint 
alább látni fogjuk, három mozzanata 
van: 1. a forgatókönyv elkészítése 
2. a forgatás, 3. a vágás. Az opera-
tőr és a vágó munkáját ugyanis — 
mégha személyileg különvált is —a 
rendezői ténykedés szerves részének 
tekintjük. 

2. A SZEREPOSZTÁS 

Lényeges eltérést találunk a két 
működési terület között a szerep-
osztás tekintetében is. A színházi 
rendező egy adott színház adott tár-
sulatának tagjai között oszja ki a 
szerepeket azoknak a színészeknek, 
akiknek művészi képességei legal-
kalmasabbak az írói elképzelés meg-
valósítására. A filmrendező sokkal 
-ideálisabb* szereposztással dolgo-
zik. Válogathat az ország valameny-
nyi színésze, esetleg a külföld színé-
szei között is, sőt az ország minden 
— nem színész — lakója a rendel-
kezésére áll. Az alakok képe még a 
forgatókönyvben sincs rögzítve, ha-
nem csak a rendező képzeletében 
kel életre. Ezekhez az áltála vizuáli-
san elképzelt alakokhoz keres meg-
felelő embertípust, akinek külső 
adottságai tükrözik a benne élő ké-
pet. Tehát, míg a színpadi rendező 
szereposztása inkább csak értékelő, 
felmérő, intellektuális ténykedés, 
addig a filmrendező választása al-
kotó képzeletének eredménye. Az 
alak olyan lesz a filmen, amilyen 
típust a rendező kiválasztott, tehát 
a szereposztás már bizonyos fokig 
jellem alakítást is jelent. 

3. A RENDEZŐPÉLDÁNY 
ELKÉSZÍTÉSE 
A színpadi rendező — mint mond-

tuk — kész irodalmi művet inter-
pretál, tehát olyan anyaggal dolgo-
zik, amely íróilag véglegesen meg 
van rögzítve: a dialógussal A szín-
padi drámában '— néhány szerzői 
utasítástól eltekintve — nincs is 



más, mint dialógus, vagyis ami meg-
felel a forgatókönyv jobb oldalá-
nak. Ebből a dialógusból kiindulva 
jelzi be a rendező a rendezőpéldóny-
ba a színész mozgására, játékára, 
szüneteire, szövegmondására stb. vo-
natkozó utasításokat, vagyis mind-
azt, ami megfelel a film forgató-
könyv baloldalának. A színházi ren-
dező tehát nem önállóan alkot, csak 
szétbontja a drámai dialógus szöve-
tét, mögéje néz a mondatoknak és 
instrukció formájában fogalmazza 
meg azt, ami a dráma szövegében 
ugyan benne vaik de nincs kimond-
va. Olvasott, rádióban közvetített 
vagy színpadon előadott Hamlet kö-
zött értelmileg semmi különbség 
nincsen, a három forma csak szem-
léleti eszközeiben, érzelmi árnyalt-
ságában és hangulati összhatásában 
tér el egymástól. 

A filmrendező viszont nem készít 
rendezőpéldányt A színpadi dráma 
megírásának és a rendezőpéldány el-
készítésének két munkafázisa nála 
öszeoflvad a forgatókönyv megszer-
kesztésében. A szinapszis nyomán 
írja meg a baloldalt (vagyis a szín-
padi mű meséjét és jellemeit) és eb-
ből kiindulva a jobboldalt (a dialó-
gust). Tehát a filmrendező nem va-
lamely kész írói mű interpretálá-
sára, értelmezésére vállalkozik, ha-
nem egy szöveges vázlatot képsze-
rűén elevenít meg a forgatókönyv-
ben, vagyis alkot. (Egy regény vagy 
dráma megfilmesítése esetén az író 
irodalmilag kidolgozott szövegét is 
egyszerűen csak szinopszisnak kéli 
tekinteni a film szempontjából.) 

4. A PRÓBÁK 

A színpadi rendező többé-kevésbé 
határozott színészi elképzeléssel áll 
6zemben. A színész maga formálja 
meg az alakot, amely a próbák fo-
lyamán ölt testet. A rendező ezt az 
érési folyamatot ellenőrzi, kíséri, 
fejleszti, csiszolja, tudatosítja inst-
rukcióival és illeszti bele a színészt 
az együttesbe. Nem a maga elképze-

lését kényszeríti rá a színészre, ha-
nem a színész alkotó folyamatának 
nyújt segítséget. 

Ezzel szemben a filmszínésznek 
nincs önálló elképzelése az alakról 
a forgatókönyv alapján. Az alak 
csak a filmrendező képzeletében kel 
életre, s ő a maga elképzelését való-
síttatja meg a színésszel. A filmszí-
nész sokszor összefüggéstelen jele-
netek sorát játssza meg a forgatás 
alkalmával, amelyeknek drámai ösz-
szefüggései csak a filmrendezőben 
élnek. Instrukciói is csak a jelenet 
közvetlen megjátszására vonatkoz-
nak, amelyet nem előznek meg ana-
litikus munkával eltöltött próbák. A 
színész sokszor nem tudja pontosan, 
mit miért csinál. De a film szem-
pontjából nem Is fontos, hogy tudja, 
míg a színpadi színész alkotásához 
viszont nélkülözhetetlen, hogy a ren-
dező tudatosítsa benne a legtávo-
labbi összefüggéseket is. A filmren-
dező elsősorban a színészen keresz-
tül valósítja meg a saját elképzelé-
sét. Mintha csak Gordon Craignek 
az ÜbermarionettrSl vallott elmélete 
valósult volna meg a színpad helyett 
a filmen. 

A színészi alakítás hangsúlyait, 
méreteit, tartalmát a filmen a film-
rendező szabja meg. -A színpadon 
mindig totálképet látunk* — mondja 
Balázs Béla. A filmen ellenben ál-
landóan váltakozik a totál, a íélkö-
zél és a közelkép. A színpadi ren-
dező csak a színész dikcióján és 
mozgásán keresztül tud bizonyos 
hangsúlyokat megvalósítani, esetleg 
reflektorral is. A filmrendező vi-
szont a hangsúlyozás, tehát az értel-
mezés minden eszközét kezében 
tartja. 

A színpadi előadás időtartamát az 
íród szöveg szabja meg, s ezen a ren-
dező és a színész csak kis mérték-
ben tud változtatni. A filmen azon-
ban teljesen a rendező szabja meg a 
jelenetek és az egész film időtarta-
mát. A filmszínész, aki például egy 
3 perces jelenetet játszik el a íel-



vevőgép előtt, nem. tudja, nem 
lesz-e ebből mindössze 1 percig tar-
tó kép a filmen, hiszen a végső mé-
retek csak á vágóasztalon dőlnek el. 

A művészi megformálás két leg-
fontosabb eszköze, a közelkép és a 
vágás fölött kizárólag a filmrendező 
rendelkezik, a színpadon viszont 
ezeknek megfelelő eszköz az író és 
színész hatáskörébe vágnak. A szín-
padi rendezőnek éppen ezért nincs, 
illetve nem lehet külön mondani-
valója, a filmrendező mondani-
valója, azonban a fűm minden koc-
kájában érvényesül. A színpadi ren-
dezőnek korlátot szab a szöveg és a 
színész, a filmrendezőnek nem szab 
korlátot senki és semmi. 

A színpadon a rendező instruk-
ciókkal, ismétlésekkel, gyakorlással 
viszi közelebb a színészt a saját szí-
nészi elképzelésének megvalósításá-
hoz. A filmrendező viszont a maga 
elképzelése szerint formálja a szí-
nészt, s annyiszor veszi fel a jelene-
tet, amíg teljes mértékben meg nem 
valósítja a rendezői elképzelést. Ha 
egy nagy filmalakítást dicsérünk', 
tulajdonképpen a rendezőt dicsér-
jük. 

A színpadon a rendező állandó ke-
retben, mozdulatlan díszletek által 
határolt térben mozgatja alakjait, a 
filmrendező ellenben térben és idő-
ben kötetlen. Még fokozzák ezt a 
kötetlenséget a felvevűgépnek és a 
fotótechnikának bizonyos sajátságai. 
A közelítés, a távolítás, a fordulás, 
a kocsizás, az aufblendolás, az ab-
blendolés, az áttűnés, a montázs stb. 
a kifejezés végtelen változatosságát 
nyitják meg a filmrendező előtt. 

5. AZ ELŐADÁS 
SZERVEZÉSE 
A színész ínstruálásán kívül a 

színpadi rendező az előadás egyéb 
mozzanatainak megszervezője is. 
Díszlettervező, jelmeztervező az ő 
irányítása mellett dolgoznak, de 
munkájukban igen sok szabadságot 
élveznek. Kötöttségük elsősorban az 

író szövegéből származik. A film-
rendezőnek is feladata a munka 
megszervezése, és erre egy betanult 
stáb áll rendelkezésére. A díszlet-
hez, világításhoz, jelmezhez, maszk-
hoz való viszonya sokkal szorosabb, 
mint a színpadi rendezőé. A film 
minden közreműködője a rendező 
készítette technikai forgatókönyv-
ből és a rendező közvetlen utasítá-
saiból merits ö pedig az alkotó kor-
látlan jogán szabadon rendelkezik 
velük, akár a természet képeivel, 
vagy a camera trükkjeivel is. 

A színházi és a filmrendező szem-
léletének, feladatkörének és eszkö-
zeinek különbségét rendkívül élesen 
vetítette elénk Max Relnhardt 
Szentivánéji álom filmje, amelyeta 
világszerte elismert, híres színpadi 
rendező Amerikában készített. Sha-
kespeare tündérjátéka Reinhardt 
rendezésében a filmen is fotogrrafált 
színház maradt. 

6. ELŐADÁS 
ÉS ÖRÖKKÉVALÓSÁG 
A színházi rendező feladata az 

előadással véget 'ér. A filmrendező 
munkája a vágással fejeződik be. A 
színpadi előadás folyton élő és újra-
éledő jelenség, amely éppen ezért 
többé-kevésbé változatos és sohasem 
Ismétlődik mechanikusan. Sokszor 
annyira eltávolodik a próbákon le-
rögzített képtől, hogy javftópróbákra 
van szükség. A film azonban végle-
gesen és változhatatlanul megrög-
zíti és minden vetítés alkalmával 
gépiesen megismétli a filmrendező 
alkotását. 

Végül, de nem utolsósorban: a 
színházi rendező munkájának ered-
ménye múlandó, a filmrendezőé el-
lenben maradandó. A színházi ren-
dező minden Instrukciója, akárcsak 
a színész alakítása, elmúlik az elő-
adással, a filmrendező alkotása 
azonban — a filmszalag örökkévaló-
ságának határain belül — halhatat-
lan. 

STAUD GÉZA 



A VERSENYEN KlVCJLI FILMEKRŐL 
A Karlovy Vary-I fesztivál összképéhez 

A jelentősebb nemzetközi filmfesz-
tiválok alapszabályai közé tartozik, 
hogy minden résztvevő nemzet csak 
egy évnél nem régebben készült, 
meghatározott számú és más feszti-
válokon, vagy a gyártó ország hatá-
rain kívül még nem vetített filmmel 
vehet részt a hivatalos versenyben. 
Az idei Karlovy Vary-i filmfesztivál-
ra a világ szinte valamennyi film-
gyártó, filmforgalmazó cége elküld-
te "mintakollekcióját-. A régebben 
gyártott, vagy máshol már bemuta-
tott filmeket az úgynevezett "-keres-
kedelmi vetítéseken- mutatták ibe. A 
szabadtéri filmszínházban és három 
kisebb moziban kora reggeltől késő 
éjszakáig peregtek ezek a filmek,' 
természetesen versenyen kívül, főleg 
film-üzletemberek előtt, de a feszti-
vál művész- és újságíró vendégei is 
sűrűn látogatták a vetítéseket, mert 
így 'bővebb áttekintést nyerhettek a 
világ filmművészetének, az egyes or-
szágok filmgyártásának egészéről. 

Ezek a kereskedelmi bemutatók 
gyakran egészen más képet adnak 
valamely ország filmművészetéről', 
mint a fesztiválon részt vevő, úgyne-
vezett reprezentatív produkciók. Így 
például a nyugatnémetek a fesztivál-
ra egy — elég bágyadtan — náciéi le-
nes és egy, a mai nyugatnémet ható-
ságok tevékenységét kritizáló fihnet 
küldtek. Versenyen kívül azonban a 
nyugatnémet filmgyártás zömét je-
lentő olcsó, giccses produkciókkal je-
lentkeztek. Ezek a filmek vitathatat-
lanul a legkorszerűbb technikával 
készültek, s színvonalas rendezés, ki-
tűnő színészi alakítások próbálják 
valószínűsíteni a naiv történeteket. 
Négy filmet láttunk — mind ebbe 

a kategóriába tartozik. Ilyen első-
sorban a nagy reklámmal beharan-
gozott *uSpessarti vendégfogadó-
(Rendezte: Kurt Hoffmann.) Törté-
net a szép hercegnőről, aki a jóképű 
rablóvezér karmaiba kerül, s hogy 
kivágja magát a bajból — szegény 
lovászlegónynek öltözik. A folytatást 
nem nehéz kitalálni: a lovászlegény-
ről kiderül, hogy hercegnő, a rabló-
vezérről pedig, hogy álruhás gróf, s 
így magától kínálkozik a "frappáns-
befejezés. 

A -Szerelem, jazz és tomboló jó-
kedv- (Rendező: Erik Ode) tartalmát 
már a címe is sejteti. A szegény, ám-
de tehetséges jazzkarmester, a jóté-
kony amerikai milliomosok pénzén 
létesített gyermek-zeneiskola tanára, 
beleszeret a lámpalázzal küszködő, 
ugyancsak tehetséges jazzénekesnő-
be. Nyomban gyermek-jazz-zenekart 
szerveznek és az áldott szívű imp-
resszárió képéiben megjelenő angyal-
ka világkörüli turnéról szóló szer-
ződéssel édesíti meg a fiatalok fri-
gyét . . . 

Az előzőknél valamivel színvona-
lasabb a -Mompti-, amely Vaszary 
Gábor azonos című regényéből ké-
szült, Helmut Kántner rendezésében. 
Bár a forgatókönyvet is Vaszary Gá-
bor írta, a regény finoman ironizáló 
humora és emberi lírája csak hal1-
vány nyomokban fedezhető fel a 
filmben. 

Amiért mégsem volt hiábavaló vé-
gignézni ezeket a filmeket, az két, 
rendkívül tehetséges és jóval igé-
nyesebb feladatokra hivatott színész-
nő: Romy Schneider és Liselotte Pul-
ver játékának köszönhető. Romy 
Schneider a -Scampoló--baxi és a 
-Aíompti—ban bizonyította be, hogy 
méltó örököse világhírű színésznő-
mamája, Magda Schneider művésze-
tének, Liselotte Pulver pedig kama-
szos bájával, robbanó humorával 
fegyverezte le nemcsak a rablóve-
zért, de a íikn naivságain bosszan-
kodó közönséget is. 

Kitűnő film a Prosper Merimée re-

A "Dunkerque- két (OtserepUje: John 
MIUi ét Bonsld Hlnet 



gényéből készült »Tamango« című 
francia film, amely a rabezolgake-
reskedelem véres, embertelen kor-
szakát idézi a néző szemei elé. A 
film őszinte realitását mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy a 
francia cenzúra nem engedélyezte 
bemutatását — éppen a francia gyar-
matokon. A rabszolgahajó kapitányát 
alakító Curd Jürgensen kívül két 
nagyszerű fekete bőrű színész: D. 
Dandrigo éa A. Cresson játéka avat-
ja élménnyé ezt a bizonyára rövi-
desen nálunk is bemutatásra kerülő 
francia filmet, amelyet John Berry 
kitűnő rendezése fémjelez. 

Az angolok az idei brüsszeli film-
fesztiválon nagy sikert aratott "Dun-
kerque* című / szélesvásznú filmet 
hozták Karlovy Varyba — nem 
eredménytelenül, mert a vetítést a 
nagy érdeklődés miatt többször is 
meg kellett ismételni. Megrázó, szin-
te a dokumentumfilm valószerűségé-
vel ható alkotást láthattunk: a má-
sodik világháború legtragikusabb 
napjait, amikor a náci csapatok Dün-
kirdiennél a hiányosan felfegyver-
zett angol és francia katonák száz-
ezreit fojtották a tengerbe. Lélegzet-
állító felvételek, nagyszerű színészi 
alakítások és nagyvonalú rendezés 
(Leslie Norman) jellemzi a filmet, 
amely azonban lényegében inkább a 
fokozott felfegyverzés, mint a béke 
mellett agitál. 

Amerika hivatalosan nem vett 
részt az idei Karlovy Vary-i film-
fesztiválon, de az USA nagy film-
gyártó cégei; az RKO, a Columbia, a 
Warner, az MGM és a többiek mind 
elküldték filmjeiket Karlovy Varyba. 
A mai amerikai filmeket fokozott 
mértékben jellemzi mindaz, ami a 
nyugatnémetet: a tökéletes technika, 
a nagyvonalú rendezés, a válogatot-
tan jó színészgárda — és az igény-
telen, gyakran — többé-kevésbé bur-
koltan — a béke- és haladásellenes 
mondanivaló. Két Japánban forga-
tott amerikai filmet is 'bemutattak: 
Marlon Brando híres filmjét, a "Sa-
ioraná-x-1 és a "Menekülés Japán-
ban« című vígjátékot. A "Menekülés 
Japánban* arról szól, hogy egy Ja-
pánban szolgáló amerikai diplomata 
nyolcéves gyereke összebarátkozik a 
szegény, de becsületes japán halász 
hasonló korú fiacskájával, s ketten 

Llselotte Pulver él Carlos Thompson, a 
két álruhái arisztokrata a »Speseart-l 
vendégfogadó* című nyugatnémet film-

vígjátékban 

Romy Schneider, a nyugatnémet filmek 
ú j üdvöskéje a -Scampolo* című filmben 



Ingrid Berg man n, mint Johanna a Jean 
d'Arc című amerikai (llmalkoUaban 

— világgá mennek. Az eltűnt ame-
rikai gyermek keresésére mozgósít-
ják az egész japán rendőrséget, a 
japán újságok oldalas felhívásokban 
közlik az amerikai kisfiú fényképét, 
szívibemarkoló jelenetek mutatják az 
amerikai szülők gyötrődését, gyerme-

Bibl Johns, Nyugat-Európa jelenleg leg-
népszerűbb jazz-énekesnfije a -Szerelem, 
jazz és tomboló Jókedv- című német 

revü filmben 

kük feletti bánatukat, de az, hogy 
a japán gyerek is eltűnt, hogy a ja-
pán szülők is aggódnak gyermekü-
kért — szóba se kerül. 

A nyugati lapok ••világszenzáció-
ként- tálalták Doris Day, Amerika 
énekes csillaga "Pajana pane- című 
legújabb filmjét, azt állítván róla, 
hogy munkás tárgyú, szocialista mon-
danivalója van. Igaz, a filmben szó 
esik sztrájkról, szakszervezetről, 
üzemi étkezdéről, sőt még kollektív 
kirándulásról is. Mindez azonban 
csak groteszkül ható keret néhány 
valóban szép énekszám s látványos 
revüjelenet köré. 

Versenyen kívül mutatták be 
Karlovy Varyban a "Fehér bálna-
című amerikai óriásprodukciót, a hí-
res angol tengerészlegenda, a *Moby 
Diak~ filmváltozatát. . A történet 
Moby Dickről, a tengerek mélyén élő 
hegynagyságú fehér bálnáról szól, 
amelyet a bálnavadászok évszázadok 
óta hiába akarnak dárdáikkal elej-
teni. Egy, rejtélyes okokból falábú 
hajóskapitány mégis megkísérli a le-
hetetlent, de mint a többiek, ő is pó-
rul jár. A rendező és az operatőr 
filmen még nem látott, lélegzetállító 
jeleneteket produkál, a közönség 
mégis boldogan lélegzik fel, amikor 
Moby Dick végleg eltűnik az óceán 
mélyén, állkapcsai között két tucat 
bálnavadásszal, egy egész hajóval, s 
a 100 méteres árbocrúddal — az 
utóbbit nyilván fogpiszkálónak vi-
szi magával... 

Beszámolóm végére maradt az a 
film, amely a legnagyobb élményt 
jelentette a versenyen kívül bemu-
tatott filmek köziül: a néhány évvel 
ezelőtt, Victor Fleming rendezésében 
készült "Jean d'Arc, Ingrid Berg-
ma-nnaL, napjaink egyik legnagyobb 
filmszínésznőjével a címszerepben. A 
film nem Shaw Johannáját, hanem 
az alaplegendát ültette át a fi'lm 
nyelvére, igen magas színvonalon, 
nagy bőkezűséggel ós művészi alá-
zattal. Bár félelmetesen valóságízű, 
impozáns méretű csatajelenetek, 
szemkápráztató kosztümök teszik 
látványossá ezt a színes, szélesvász-
nú filmet, ami igazán megragad és 
megráz: Ingrid Bergmann zseniális 
színészi játéka, amely külön, hosszú 
tanulmányt érdemelne. 

GARAl TAMÁS 



AKővirágból és más mesefilmek-
ből már ismert Ptusko szovjet 

rendező neve a magyar moziközön-
ség előtt. Azt azonban kevesebben 
tudják róla, hogy az egyik élharco-
sa annak a küzdelemnek, amely vi-
lágszerte folyt az új képformátum 
és új technika — a kinemaszkóp — 
elfogadásáért és meggyökerezteté-
séért. Az elméleti érvek után, most 
gyakorlati érvként — filmmel tett 
tanúbizonyságot az új formátum jö-
vője mellett. 

A film főhőse Ilja Muromec, az 
orosz népköltészet legendás alakja, 
Vlagyimir kijevi fejedelemhez fűző-
dő mondakör legkiválóbb'-, vitéze, az 
árvák, özvegyek és elnyomottak gyá-
molítója, aki a (hagyomány szerint 
harminc esztendős koráig sántá és 
béna volt, ekkor azonban varázsital-
tól, bűvös kardtól, vagy egy hős le-
heletétől — különféle verziókban 
maradt fenn a története — vissza-
nyerte egészségét és csodálatos erő 
birtokába jutott. Alakjában egyaránt 
példázódik a haza-és a szabadságsze-
retet legyőzhetetlen ereje, s ugyan-
akkor története igen alkalmas arra, 
hogy nagy történelmi freskókkal, 
hömpölygő, áradó tömegjelenetek-
kel, izgalmas összecsapásokkal ki-
aknázza a kinemaszkóp technika új 
lehetőségeit. Ptusko, és a film kiváló 
operatőrje érezhetően erre töreke-
dett. Totálképei, tömegjelenetei 
grandiózusak, tájképei megragadóan 
szépek. Rendezői művészetének 
alapvonása az erőteljesség, a nagy-
stílűségt a szemléletesség. Elég itt 
csak olyan jelenetekre utalni, mint 
amikor a gonosz rabló elfújja a fe-
jedelmi palotának lakomázó úri tár-
saságát; a harcba készülő tugárok 
felvonulása, vagy amikor Kálin, a 
tugárok ellenséges cárja Kijev alatt, 
eleven emberekből készített dombra 
vágtat, hogy megtekinthesse a hadi-
helyzetet — és folytathatnánk a fel-
sorolást. 

Érdekes azonban, hogy ugyan-
akkor, amikor ilyen mesteriien hasz-
nálja fel a filmművészetnek azo-
kat az eszközeit — totál, panorámá-

zás —, amelyek a grandiózus hatá-
sok elérésére alkalmasak, szinte 
teljesen lemond az intimebb hatás-
keltés eszközeiről. Közelképet pél-
dául. a film zárójelenetéig egyetlen 
alkalommal sem találunk a filmben 
és még a félközellel is meglehetősen 
mostohán bánik. Szemléletének ez 
a feltűnő egyoldalúsága csak tuda-
tos lehet. Nyilván egy érdekes kísér-
letről van szó — valami olyasmiről, 
mint amikor egy festő egy szín le-
hetőségeit próbálgatja — amely ér-
zésünk szerint ugyancsak tudatos 
dramaturgiai koncepcióból fakad 
Kinizsi Pál orosz bátyjának, Nagy 
Sándor, Achilles unokafivérének 
filmmegőrökítése: bátor, izgalmas és 
úttörő vállalkozás, amelyben a leg-
modernebb művészeti technika — a 
kinemaszkóp film — találkozik a 
legősibb irodalmi műfajok egyiké-
vel — a naiv eposszal. Hiszen közel 
ezer esztendő választja el a forgató-
könyv alapjául szolgáló történet ke-
letkezését a filmváltozat elkészíté-
sétől. Vajon ót lehet-e hidalni ezt az 
ezer esztendőt? Vajon áthelyezhető-e 
az eredeti történet — megfosztva a 
szavak költészetének varázsától — a 
film mai világába? 

Az eddigi tapasztalatok általában 
három utat nyitnak az ilyen termé-
szetű vállalkozásnak. Az ironizáló 
humor útját — nemzeti szabadság-
hősről lévén szó," ez az út nem jár-
ható. A kardos-köpönyeges romanti-
ka útját — lásd például a Robin 
Hood — és a teljes meseszerűség irá-
nyába való továbbfejlesztés útját, 
amelyre .az orosz hagyományok — 
elég itt csak a Ruszlán és Ludmillá-
ra gondolni — és a mondavilág ma-
ga a legnagyobb lehetőséget nyújt-
ják. 

A film alkotói a negyediket — a 
legnehezebbet, a legújszerűbbet — 
választották. Mindig — modern mű-
veknél is — kockázatos, ha a ren-
dező, a forgatókönyvíró túlzott szö-
veghűségre törekszik, bátortalanul 
rugaszkodik el az eredeti történettől, 
jelen esetben meg éppenséggel a le-
hetetlen megkísértése. Hiszen nem 

y4T^zdzLam bajtwQ, 



kisebb feladatot jelent, mint a kö-
zépkor filmstílusának a megterem-
tése, a középkori stílusok megfelelő-
jének a rekonstruálása, egy olyan 
művészetben, amelynek archaizálási 
lehetőségei tudvalevően legfeljebb 
50—60 esztendőre nyúlnak vissza. 
Ügy tűnik, mintha éppen e bizarr 
vállalkozás izgatta volna a film al-
kotóit. A középkor művészetének 
jellemvonása ugyanis a jelképszerű, 
személytelenített ábrázolás. A gó-
tikus katedrálisok építőitől mi sem 
áll távolabb a premier plánnál. Az 
6 hőseik egy-egy tulajdonság meg-
testesítői az első perctől kezdve — 
glóriával vagy a gonoszság stigmái-
val jelennek már meg. Hja Muromec 
— a hősi énekben — természetsze-
rűen egyik legszebb példája a kö-
zépkori lovagi hősnek. De vajon mi 
marad alakjának középkori hamvas-
ságából a filmen? Vajon a naiv 
eposz költői naivitásából nem válik-e 
egyszerűen naiv naivitás — mér pe-
dig a művészi naivitás minden le-
het, csak naiv nem — a film raffi-
nált közegében? Vajon az evoká-
clók, esküvések, fogadalmak lírája 
nem hangzik-e majd üres pátosz-
ként, retorikaként a filmben? 

S itt érünk ennek az izgalmas kí-
sérletnek tanulságos végeredményé-
hez, amely rávilágít arra, mennjire 
átértékelődött a jelkép fogalma és 
Igénye az évszázadok során. A mai 
közönség sem mond le — különösen 
mesében — a hősök jelképes voltá-

ról, de azt várja, hogy harcban, cse-
lekményében váljanak jelképpé. A 
győzelmet csak akkor tudjuk érté-
kelni, ha lehetőség van a bukásra 
is. Achilles a sarka, Siegfried a sár-
kányvértől ment levélnyi hely miatt 
kedvesebb számunkra a középkor 
lovagjainál és szentjeinél. Nos, »A 
fejedelem bajnoka* Achilles-sarka, 
éppen ez a hiányzó Achilles-sarok 
Ilja Muromec alakjában. A tökéle-
tes hős — aki nemcsak bátor, okos, 
áldozatos —, de legyőzhetetlen és 
mindenható — már nem tudja úgy 
felkelteni a mai néző érdeklődését és 
— paradox módon — éppen jelkép-
szerűsége miatt nem tud igazi je l -
képpé válni sem. S ezt a hiányt — 
teljesen — a legnagystílűbb rende-
zés, a film egyéb értékeinek gazdag-
sága sem tudja pótolni. Ezért érez-
zük kissé hidegnek — mint egy mes-
teri pedantériával megalkotott, szín-
pompás akadémikus festményt — 
Ptusko alkotását, amelynek lenyű-
göző fortisszimói a pianok hiányá-
ban nem szárnyalhatnak olyan ma-
gasra, amire színes művészi egyéni-
ségéből telne. S bár elismerésünket 
nem egy helyütt kivívja a rendezés 
művészi leleménye, a képzelet lát-
ványos gazdagsága^ a széles formá-
tum olykor egyenesen bravúros fel-
használása — érezzük, hogy az ön-
ként választott koncepció fegyelme 
határt szab az alkotók tehetségének 
és a téma lehetőségeinek egyaránt. 

GYERTYÁN ERVIN 



S Z E R G E J E I S E N S T E I N 
(1898-1948) 

Szergej Eisenstein filmjei diadalmenetben vonultak végig a világ mozivásznain, elmé-
leti cikkei mindenkor az alkotás legbonyolultabb és legjáratlanabb területeit világítot-
ták be, pedagógiai munkássága olyan rendezőket indított el, mint G. Alekszandrov, 1. 
Pirjev, M. Donszko) és a Vasziljev testvérek. Szónok volt és grafikus, filmtudós és 
forgatókönyvíró, rendező és publicista, polihisztor, orosz talajból sarjadt Renaissance-
müvész. 

Küzdelmes, ellentmondásos, nagyszerű sikerekkel és keserű kudarcokkal teli élet-
pályája során először apja, a rigai építész, hivatását választja. Nyugtalan természete 
hamarosan a polgárháború frontjaira, majd a főváros művészi életébe sodorja. Az első 
proletárszinház, a Proletkult rendezője, bátor formakereső, de nem tud még szaba-
dulni bizonyos dekadens irányzatok befolyása alól. Filmművészeti munkásságának első 
időszakában még az -intellektuális film* elméletének támogatója. De aztán a -Patyom-
kin páncélos* következett... 

Eisenstein csupán hét filmet alkotott — Glumov naplója (1)23), A sztrájk (1914), A 
Patyomkin páncélos (1925), Október (1917), 'A régi és az Új (1926—29), A jégmezők lo-
vagja (1931), Rettegett Iván (1944) —, de e művek tartalmi és formai erényei alapján a 
szovjet filmművészet világhírének egyik megalapozója lett. Ma már nincs olyan film-
elméleti és filmtudományi fórum, ahol ne tanulmányoznák Eisenstein hagyatékát. 

Ügy érezzük, hogy helyesen járunk el, ha ezalkalommal őt magát szólaltatjuk meg. 
Az alábbi cikk, amelyben Eisenstein Alekszandr Dovzsenko ukrán filmrendező művészi 
portréját rajzolja meg, első ízben az Iszkussztvo Kino 1940. évi I/II. számában jelent 
meg és magyar fordításban először lát napvilágot. Ez az írás talán közelebb hozza az 
olvasóhoz Szergej Eisensteint, az embert és a művészt. 

IVANYI N O R B E R T 

SZERGE] EISENSTEIN: 

A MESTER SZÜLETÉSE 

Minden művész életútján bekö-
vetkezik egy nagyszerű pillanat. 

Az a pillanat, amikor rádöbbenünk 
arra, hogy ••művésszé váltunk*. Hogy 
elismertek bennünket művészeknek. 

Még érdekesebb azonban, ha ott le. 
hetünk egy új művész születésénél, 
amikor első önálló lépései nyomán al-
kotó egyéniségként lép ki a világba. 

-Könyörgöm, jöjjön el — mondta 
nekem telefonon az össz-ukrajnai 
Fényképészeti és Filmlhlvatal moszk-
vai képviselője. — Kérem, nézze meg, 
hogy micsoda filmet küldtek nekünk. 
Senki nem ért belőle egy szót sem, a 
címe -Zvenigora*. , 

Az Ermitázs színház -tükörtermé-
ben* vagyunk. Olyan, mint egy hosz-
szú láda, oldalán nagy tükrökkel. A 
rendes vásznon kívül még két vászon 
tükörképe a falon. Ritkán láttam eny-
nyire nem mozinak való helyiséget! 

A bejáratnál kis asztalka és egy 
szók. Kicsit távolabb Puskin bronz 
mellszobra áll. Minden évben más 
színnel festik át. Hol úgy csillog mint 

egy autó feketére lakkozott karosz-
szériája, hol pedig a kerti bútorok 
matt szürkésfehér színét ölti magára. 
Szóval itt vagyunk a -tükörterem-
ben*, ahol lezajlik ennek az érthetet-
len filmnek a bemutatója. -Jó ez a 
film, vagy nem jó? Segítsenek elbí-
rálni* — kérlel bennünket a Film-
hivatal képviselője. 

Történelmi fedél alatt vagyunk. Itt 
indult el a Művész Színház a -Sl-
Tály*-lyal. 

Nagyon büszke voltam arra, hogy 
az én színházi pályafutásom is itt 
kezdődött 1920-ban. Itt adták első 
rendezésemként, a -Mexikól«-t. 

Egymás mellé ültünk Pudovkinnal. 
Akkor jöttünk divatba. De még nem 
voltunk az elsők között. Alig egy éve 
jelentek meg a -Patyomkin* és az 
-Anya* és alig Indultak el még a 
világban. 

A nagy tolongásban futólag bemu-
tatták a rendezőt. Alekszandr Dov-
zsenkónak hívták. 



Eisenstein 1843-ban 

Es a három mozivásznon — az egy 
valódin és a két tükörképben — pe-
regni kezdett a -Zvenigora*. 
< Szent isten! Hogy itt mi nem tör-
ténik! 

Kettős expozícióból élesorrú csó-
nakok siklanak ki. Most fehérre má-
zolják egy fekete csődör hátsó részét. 
Lámpát tartó félelmetes szerzetest ás-
nak ki a földből, majd ismét elás-
sák. 

A nézők csodálkoznak és sustorog-
nak. 

Kellemetlen arra gondolni, hogy 
vége lesz a filmnek és valami oko-
sat kell mondanunk benyomásaink-
ról. 

Ez már a -szakértő* számára is 
vizsga... És a fantasztikumot még 
jobban felnagyító három mozivász-
non tovább pereg a film. 

Most egy apóka jelenik meg, a régi 
világ szimbóluma, és a rossz fiú biz-
tatására dinaipitot helyez el a hala-
dást jelképező síneken. ' 

A vonaton a jó fiú ül. A mi szov-
jet fiúnk. Teázik. Az utolsó pillanat-
ban elmarad a katasztrófa. 

És egyszer csak az apó, a régi 
szimbóluma, ott ül mint élő nagy-
apa az egyik harmadosztályú kupé-

ban és a legközönségesebb kannából 
teázik a fiával. . . 

Lehet (sőt, egészen bizonyos), hogy 
istentelenül összekavarom a jelene-
tek tartalmát, de annál jobban emlé-
kezem érzéseimre, itt már nincs té-
vedés! 

A filmből egyre jobban árad az 
eredeti szépség. Az eredeti látásmód 
szépsége. A realitás csodálatosan fo-
nódik össze & mélységesen nemzetl-
jellegű költői szárnyalással. Élesen 
mai és ugyanakkor mitológiai dolog 
ez. Humoros és patétikus. Van benne 
valami gogoli. Egyébként holnap reg-
gel a film hatására le fogok ülni az 
íróasztalhoz és megírok egy cikket, 
amelynek a reális és fantasztikus 
elemek keveredése miatt -A vörös 
E. T. A. Hoffmann* címet adom. De 
nem fogom befejezni. Csak három 
piros tintával írott -flekk* marad 
(abban az időben elvből csak piros 
tintával Írtam) és lelkesedéssel fogok 
megemlékezni a reális és költői plá-
nok bátor fúziójáról, amely annyira 
lenyűgözött a fiatal mester elsó mun-
kájában. 

De ez csak holnap reggel történik 
meg, most a három mozivásznon 
nagy, négyszögletes betűkkel megje-
lenik a -vége* felirat. Lassan kigyul-
lad a vöröses fény. Körös-körül ten-
gernyi szem. 

Vége a bemutatónak. Az emberek 
felállnak. Hallgatnak. De a levegő-
ben lóg: új filmművész jelent meg 
közöttünk. 

Sajátos mester. Mesteri egyéniség. 
És egyúttal a mi mesterünk, össze-
forrt a szovjet film legjobb hagyo-
mányaival. 

Amikor teljesen világos lett, vala-
mennyien éreztük, hogy itt olyan em-
ber áll előttünk, aki újat alkotott a 
filmművészet területén. 

Pudovklnnal álltunk egymás mel-
lett. Nagyszerű feladat várt ránk: 
a reánk szegezett tekintetek tüzében 
kellett megfogalmaznunk azt, amit 
a többlek nem mondtak ki, de mégis 
megérezték a szokatlan jelenség mö-
gött. Kimondhattuk, hogy nagyszerű 
film és még nagyszerűbb ember áll 
előttünk. És elsőnek gratulálhattunk 
neki. És amikor ez a rendkívül ará-
nyos testalkatú, nádszál tartású em-



ber félig szégyenkezve odalép hoz-
zánk, Pudovkin és én tiszta szívből 
megszorítjuk kézét és úgy örülünk, 
mint tizenhárom évvel később örü-
lünk nagyszerű "Scsorsz*-ának. 

Így lett rendező Alekszandr Dov-
zsenko. Azon a napon egy pillanatra 
elolthattuk volna Diogenes lámpáját: 
igazi emer állt előttünk. A filmmű-
vészet igazi új, érett mestere. Való-
ságos önálló irányzat a szovjet film-
művészeten belül. 

* 

A "Zvenigora* premierjét valami-
vel később '-ünnepeltük meg*, az 
"Arzenál* megjelenésével egyidejű-
leg és ugyancsak hármasban, egy ba-
ráti találkozó keretében, amelyet a 
Filmművészeti Bizottság épületében 
hoztunk össze. A "Régi és az új* vá-
gásának lázas Időszaka volt ez, de 
egyik esténket szabaddá tettük, hogy 
találkozhassunk DovzsenkóvaL Ez 
volt a i első hatszemközti találko-
zásunk. A két moszkvainak, Pudov-
kinnak és nekem, igen érdekes volt 
megtudni, hogyan látja a dolgokat az 
újonnan feltűnt kijevi. ö is kissé 
óvatosan kezdi. De hamarosan felen-
ged a merevség, félredobjuk az Ün-
nepélyes szavakat. Valamennyien 
még abban a szerencsés életkorban 
vagyunk, amikor a szavak elsősor-
ban arra kellenek, hogy szabadjára 
engedjük érzelmeink áradatát. Na-
gyon "diákos* ennek a pikniknek a 
légköre ahhoz, hogy hivatgloskod-
Junk. 

A vágószoba és a kisvetítő között 
asztalíéle áll. Ásványvízzel és szend-
viccsel. Rövid, heves mondatok hang-
zanak el a legizgatóbb filmproblé-
mákról. Megcsap bennünket az új 
Renaissance friss, alkotástól terhes 
levegője. Feltárulnak előttünk az új 
művészet beláthatatlan alkotói pers-
pektívái. 

Körülöttünk a nagy épület üres 
hivatali helyiségei... Mögöttünk a 
kultúra nagy mesterei... Es a három 
fiatal rendező, a film csodálatos mű-
vészetétől megrészegedve farsangi 
álarcot ölt magára, a múlt nagyjai-
nak maszkjában tetszeleg. Nekem 
Leonardo jut. Dovzsenko Michelan-
gelói játssza. Pudovkin pedig indu-
latosan hadonászva követeli Rafael 

szerepét. Rafaelét, aki "szépségével 
és ragyogó modorával mindent és 
mindenkit lenyűgözött*. _ Pudovkin 
felugrik a székről és az utánozhatat-
lan urbinólt akarja utánozni. De in-
kább arra a Flaubertre hasonlított, 
aki egyszer abroszt csavart a dere-
kára, hogy felidézze Zola előtt Eugé-
nia császárnő jellemző viselkedését 
III. Napóleon udvari báljain. 

És íme, máris feldöntjük az aszta-
lokat, székeket, sámlikat és Leonar-
do, Michelangelo és Rafael akroba-
tikus mutatványokkal, a tornásztudo-
mány maradványaival akarják egy-
mást megdöbbenteni. Pudovkin na-
gyot bukik a székeken keresztül. 

A jelenet majdnem úgy végződik, 
mint a csehovi "Csavar*: a Filmbi-
zottság meglepett altisztje vödörrel 
és seprűvel a kezében, teljesen értet-
len arckifejezéssel mered ránk az 
ajtóból... 

így ünnepeltük ml a "Zvenigora* 
és az "Arzenál* megjelenését. 

Eisenstein vázlata a -Jégmezők lovagja-
egyik figurájához. Egy XII. századbeli 

freskóról rajzolta Novgorodban 



C H A R L I E B U K D Á C S O L Á S A 
Nyári mulatságul rakhatták össze, 

akik összerakták a -Chaplin Pa-
rádét*, a nagy komikus hat régi bur-
leszkjét. Hiszen oly Igénytelenek, és 
a szélesvásznú film korában oly 
meghatóan ósdiak ezek a kisfilmek, 
hogy az már magában is kész mu-
latság. Először is némák — hangos 
csak a nézőtér. Aztán a nevettetés 
legősibb és legszimplább fogásaival 
élnek: a hős folyton elhasal, vízbe 
esik, rácsücsül egy kaktuszra. És az 
a melodramasztikus primitívség, 
amelyből a mesék sorra megszövőd-
nek, az sem pusztán a Chaplin-i 
burleszk jellemző, tudatosan alkal-
mazott alaphangja és módszere. Van 
abban sok, esendően őszinte és ma-
gányos küszködés is a pergő film-
szalag új művészetéinek rejtelmei-
vel, ismeretlenségével. 

Szóval: nyári mulatságnak való ez 
a burleszk-parádé — ezzel ülhet be 
az ember a hűvös nézőtérre. És nem 
is az igazi Chaplin ez még, aki a 
vásznon bukdácsol a botjával, a he-
gedűjével, a nemes szívével, inkább 
csak a londoni külváros közkedvélt 
Charlie-je, a furcsa, gyermekien ár-
tatlan mosolyú, groteszkül mozgé-
kony bohóc... Miért van mégis, 
hogy a nevetés első, még gyanútlan 
hullámai után valami váratlan meg-
illetődöttség, feszültebb figyelem, 
nagyobb ráfeledkezés kezdi eltölte-
ni a nézőteret? Amilyet csak a mű-
vészet magas szenvedélye, csak az 
időnél erősebb alkotások csalhatnak 

elő az emberből? Miért van, hogy 
újra és újra úgy rémlik a nézőnek, 
mintha Charlie szelíd bukdácsolása, 
és a pillanatok alatt felkavart, po-
kolian mozgalmas és kacagtató je-
lenetek önnön ellentétüket: a tiszta 
tragikumot érintenék? 

Kérdésben a felelet. Ezek a kis 
burleszkek, a maguk titokzatos és 
nem hasonlítható eredetiségében, 
éppúgy a végső sűrítés és a sub spe-
de aeternitatie kifejezés igényével 
fogják össze az életet, mint a drá-
mairodalom ötfelvonásos, örök nagy 
alkotásai. A Jóság és a Gonoszság 
vívják itt roppant csatáikat, a Sze-
relem? zengeti édes-bús, ábrándos 
húrjait, az Erény szorgoskodik naiv 
buzgalommal, és nyeri el végül víg-
játéki jutalmait, a Butaság, a Kap-
zsiság, a Gőg grasszálnak és ljuk-
dosnak orra nagyi nyekkemésekkel, 
az Igazság ácsorog tehetetlenül, és 
sújt le olykor-olykor mégis — rend-
szerint a levegőben röpködő, súlyo-
sabb tárgyak váratlan szigorával. 

Minden jelképessé nő, mindennek 
nagy árnyéka van ezekben a kurta 
bohózatokban, és anélkül, hogy ez 
a túlmutatás egyenes módon szándé-
kolva volna. A gúnyos-melodrama-
tikus beállítások inkább tagadják és 
csúfolják a darabok általánosítható 
tartalmát, jelképes értelmét. Azt a 
lehetőséget, hogy ilyen tartalmuk és 
értelmük volna. Mégis —1 és persze: 
éppen ezért is — a rohanvást pergő 
mozzanatok végül mindig az élet 
képleteivé fogóznak össze; tiszta, 
pontos és igaz képletekké, akár a 
népmesékben. És ezekben a képle-
tekben — a komikus mozzanatok 
együttes és teljes értelmében — már 
van valami fájóan, néha élesen tra-
gikus: a nevettető addig és addig fo-
kozódik bennnük, míg eléri, súrolja 
a saját ellentétét. 

Mind a hat burleszk például szol-
gálhat éhhez a felfokozódáshoz, de 
különösen az elrablott lány szívszag-
gató története és a remekek közt is 
legremekebb -A kivándorló*. Az 
előbbi, minden egyéb mellett, frene-
tikus giccs-gúnyoló paródia is — az 



utóbbiban, elütőleg a többitől, már-
már stílus törően reális képeik vil-
lantják fel a fedélköz! kivándorlók 
reménytelen nyomorát. Persze, el-
sősorban mind a két burleszk: fo-
lyamatos nevetés-vihar. De ugyan-
akkor, a képtelenül kacagtató képek 
gyors vonulása mögött, fokról-fokra 
tisztábban kirajzolódik mindkét da-
rabban valami roppantul finomvo-
nalú, stabilan álló, fájó látomás: ta-
lán csak annyi, hogy az életből ki-
rekesztett emberek szeretik legjob-
ban az életet. De ez a látomás na-
gyon tisztán, nagyon pontosan kiraj-
zolódik. 

Itt rejtőzik valahol és valamikép-
pen a Chaplin-1 komikum titka. Ho-
gyan, mitől magasodnak fel ennyi-
re ezek az egyszerű kis komédiák, 
honnan ez erejük, a feszültségük? 
Hiszen mindezt úgy játssza el nekünk 
egy bukdácsoló ember, hogy amit 
tesz, az igazán nem több a legegy-
ügyűbb helyzetkomikumok halmozá-
sánál. (Még a »Spátreflexet>« sem 
használja Chaplin. A *Sptttreflexet* 
— Istenem!—.amely ami fejlett mo-
dern, parádés filmvígjátékainkban 
oly bőséges forrása a bárgyú humor-
nak.) Jellemeket nem formál, típuso-
kat nem karikíroz, még a mimikája 
Is a lehető legkevesebb és legegysze-
rűbb — ő mindig csak ő maga. A 
szemében ártatlan derű, jóakarat és 
gyengédség; legfeljebb néha. a ne-
vettetés virtuóz nagy jeleneteinél, 
csap kl a tekintetéből valami külö-
nös csillogás — mintha művészeté-
nek elsöpró hatalmát villogtatná rá 
Ilyenkor a partnereire. (Hogy villog 
ez a fény > évtizedekkel később a 
Buttlert alakító — megsemmisítő 
Chaplin szemében!) 

Amellett, ha van ezekben a bur-
leszkekben valami technikai raffiné-
rla, az éppenséggel csak annyi, 
hogy a komikus helyzetek a lehető 
legszűkebb helyszínen halmozódnak 
fel! Egy fatális útkereszteződés, egy 
forduló a lépcsősoron, egy közönsé-
ges forgóajtó — a »Csodafarrás* őr-
jítő forgóajtaja! — elég Chaplinnek, 
hogy pillanatok alatt a íejetetejére 
állítsa a világot. Jön szelíden, tesz 
egy-két mozdulatot, kavar egyet ma-
ga körül, hirtelen a végső túlzásig 

licitálja fel a naiv helyzetkomikumot 
— és ő mindig csak ő maga. 

De ez az »ő maga«, ez az egyetlen 
és mindig egyazonos jellem, a leg-
magasabb rendű jellem-komikumot 
és jellem-tragikumot hordozza ma-
gában. Csakugyan a külvárosok 
Charlie-ja ő, és a nincstelenek, a 
kisemmizettek, a »számon kívül ma-
radtak* igazsága az övé. A gyengék 
ereje, a lenézettek becsülete, a ron-
gyosak jósága, az együgyűek okossá-
ga, ami mind azért volna, hogy min-
dig csak szebbé-jobbá tegyék a vilá. 
got, de olyan kevés teret kapnak 
hozzá, hogy az már — tragikomikus. 
A burleszkek Chaplin-je, a csodála-
tosan bukdácsoló Charlie, ezt az ér-
zést játssza el újra és újra a néma 
film korának groteszk remekeiben. 
Nyári mulatságul — a művészet kü-
lönleges fokán, klasszikus rangján. 

CZJBOR JÁNOS 



Rövidesen elkészül a 
Budapest Filmstúdió új 
produkciója: a -Razzia-. 
A film Nagy Lajos ismert 
novellájából készült: és a 
Horthy-korszakban ját-
szódik. Rendezője Ná-
dasy László, operatőr 
Hildebrand István, a kí-
sérőzenét Ránky György 
szerezte. Főszereplői: 
Szirtes Ádám, Görbe Já-
nos, Bulla Elma, Uray 
Tivadar, Agárdy Gábor. 

Munkanélküliek a Lánchíd 
alatt 

Ginfc Károly felvételei 
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BETÖRŐ AZ ALBÉRLŐM 
— Egy bűnügyi vígjátékról — 

Az angyali ártatlanságú idős 
t \ hölgyet, aki véletlenül! tudo-
mást szerzett úriembernek tartott 
albérlőié rablásáról, úgy próbál meg 
eltenni láb alól öt minden hájjal 
megkent bandita, hogy végül is egy-
mást pusztítják el és a rablott kincs 
a nénire, erre a jót étiélekre száll 

ösi történet Mér Apuleius is me-
sél hasonlót. 

Ne engedjünk tehát a csábításnak 
és ne Intézzük el a témát azzal, 
mintha pusztán az unalmas, kerge-
tősdis bűnügyi vígjáték egy szelle-
mes. újfajta átfogalmazásáról volna 
szó. A rendezőt nemcsak az ösztö-
nözte. hogy még a legpróbáltabb 
mozilátogató is jót nevessen. Egész 
kis filozófiát próbált meg ebbe a re-
mek vígjátékba csomagolni; valami 
olyasfélét, hogy érdemes jónak lenni, 
mert a !ó embert a sors védőszárnyai 
óvják, még akarata, még ügyefo-
gyott tettei ellenére is. Kérem, ne 
legyintsenek. Emlékezzenek csak a 
rengeteg vitát kiváltott -Vörös Kocs-
má*Mra. Hát ez a film, ez a derűs 
grand-guignol annak az ellenpárja. 
Mert mire tanít a Vörös Kocsmában 
egy nagyigényű és fölényes tudású 
rendező, Autant-Lara? Arra, hogy 
kár mindenért: játékszerei vagyunk 
valamennyien a vaksorsnak. S mit 
mond viszont ennek a filmnek a 

rendezője, Alexander Mackendrick? 
Csaknem ugyanezt, de — ellenkező 
élőjellel. Még ha tetteinktől függet-
lenül ítél is az a bizonyos nagybetű-
vel írott Sors: kedveli a jókat. Ez, 
persze, dekadens filozófia, de nem is 
a2ért mutattam rá, hogy elfogadjuk, 
hanem, hogy tudatosodjék bennünk 
a film alkotólnak szándéka. A Vörös 
Kocsmáiban hasztalan erőlködik a 
derék barát: odavész a hintó sok ár-
tatlan utasa. Emitt éjpp fordítva: 
csak a bűnösök lakolnak meg S nem 
is akárhogyan: mert, ismerjük be, 
azok a remek képsorok ott a vasúti 
átjáró-hldon mulatságosságuk mel-
lett hátborzongatóak is; és azok a 
sínek fölé lógatott különböző lábak 
bizony kétségkívül jelképesek, épp-
úgy. mint a hóemberbe temetett, saz 
ütésekre elővigyargó hulla. S ugyan-
így: az egész história "fogadó* — 
.jellege; a két film kezdete a gyilkos 
baljós árnyával; a fatálisán lezuhanó 
hid és a fatálison lezuhanó szemafór. 
(Mert nem a lövés öli meg az utolsó 
banditát, hanem a szemafór!) Nem 
folytatom: világos a hasonlóság. 

Aki ismeri Alexander Mackend-
rick műveit — s a magyar közönség 
Ismerheti —, nem csodálkozik, hogy 
a rendező a maga módján bölcsel-
kedni is akart a nevet tetés mellett. 
Ez a gyöngéd, kicsit szentimentális, 

A széthullt milliók 



As ell 5 bsndlts 
- temet i te -

színeit adta vissza oly sikerrel, hogy 
némelyik képsor, például a vasút-
állomás, vagy annak környéke szinte 
már fekete-fehér filmnek hatott. 
Vagyis az eddigi rikító színekkel el-
lentétben megközelítette a valóságot, 
de úgy és ott, ; ahol ennek drama-
turgiai funkciója volt. (Különben a 
néni szálén ja csak úgy harsogott; vi-
szont a néhai férj képe igazi .barnás-
szürke régi fotográfia színeiben me-
redt tisztelegve a semmibe.) 

És a színészek? Katie Johnson, 
meg Alec Guinnes! Vajon ki emlék-
szik arra. hogy ez á humoros felszín 
mögött vérfagyasztó bűnöző-pofát 
sejttetni tudó színész egyszer mér 
elkápráztatta a nézőt a Twist Olivér 
Foptn-jének szerepében? Jack War-
ner — az őrnagy —már sok filmből 
régi ismerősünk; a Hitler elöl Prá-
gáiba. Londonba menekült Herbert 
Lom, aki az utolsóelőttinek elpuszr 
tult Harveyt játszotta, úgyszintén. 
(-Hetedik fátyol-Megperzselt 
szárnyak-.) 

Meg kell említenünk a dramatur-
giai funkciót betöltő kísérőzenét is 
— szellemessége, filmszerűsége miatt. 
Ritka az olyan film, melyben a for-
gatókönyv-író ötlete is szerencsés és 
a rendező, operatőr, színészek és ze-
neszerző munkája ilyen harmonikus 
egésszé olvad össze A főérdem két-
ségkívül Mackend rlcké, aki meg 
tudta teremteni a szelíd bölcselke-
désnek és kacagtató fordulatokkal 
teli izgalmas cselekménybonyolítás-
nak ezt az egységét. 

NBMESKÜRTY ISTVÁN 

de mélyen humánus ember már "Az 
első szó—ban megmutatta, milyen 
fölényesen had játszani lelkünk húr-
jain, A kicsi Mandynek, szüleinek és 
tanárjainak története olyan filmet 
telített meg humánummal szívhez-
szóló mondanivalóval, melyet ha elő-
zőleg elmondanak az embernek, hát 
nem érti. miért olyan jó ez a film? 
Mit lehet elmondani egy ötéves sü-
ketnéma gyerek belső tragédiájáról? 
A rendező megmutatta, hogy min-
dent. 

Ebben a filmben, elsősorban ra-
gyogó stílusát csodálhatjuk. Mindent 
kifejez, amit csak akar. Könnyedén, 
erőlködés nélkül; anélkül, hogy 
tapsra várna, anélkül, hogy sokat 
-filmszerűsködne- a szó látványos 
értelmében. Pedig nagyon Js film-
szerű az előadásmódja. Csak két 
példa: az első hulla "temetésekor-
egy akasztói ahum orü bandita sárga 
virágot tesz a talicskára; ettől kezdve 
mindten halál előtt — de nem pre-
mier pűanbanl — ott láthatják az 
apró. de baljós sárga virágot. Vagy: 
a fecsegő vénasszonyok pompás kép-
sora! Ilyen rövid' kritikában elemez-
hetetlen az a ritmus, ahogyan 
Mackendrick a vénkisasszonyokat az 
elképedt haramiák között mozgatja. 
Joggal várhatunk még nagy filméket 
ettől az aránylag fiatal amerikai 
születésű, de korán skót pátriájába 
származott rendezőtől 

A cseh származású Otto Heller 
operatőr abban remekelt, hogy — 
talán először! — a szürke utca fakó 



R O M A I M O N T Á Z S 

Vlttorlo De Blca 

I táliai utamon minden-
felé a híres, nagy olasz 

filmeket hajszoltam. 
Mert csábító plakátok 
kínálgatják a világ min-
den tájáról érkező jó és 
rossz filmeket, de az 
olasz filmművészet szí-
ne-java többnyire a kül-
városok mozijóba szo-
rul. Mi az oka ennek? 
Sok kiváló íróval, szí-
nésszel, rendezővel, fil-
messel beszélgettem, de 
a rezignált válasz csak-
nem egybehangzó volt; 
-az olasz közönség nem 
szereti a hazai filmeket*. 
Főként a neorealistákat 
nem. 

Hogy miért nem, nagy-
jából az is kiderül. AI-
do Fabrizi például azt 
magyarázta nekem: »az 

emberek eleget sírnák az 
életben. A moziban In-
kább szórakozni akar-
nak*. Ezt azzal kapcso-
latban jegyzi meg, az 
»I1 maestro* című filmje 
Spanyolországban díjat 
nyert, Olaszországban 
pedig alig jövedelmezett 
valamit. Eduardo De Fi-
lippo is az olasz közön-
séget okolja, amiért a 
»Fortunellá*-t (amely az 
ő rendezése) mérsékelt 
sikerrel játsszák hazájá-
ban, míg Brüsszelben 
kitüntették. Alberto Mo-
ravia, a kiváló író: a neo-
realizmus kimerültségét 
emlegeti, vagyis nem a 
nézőket, hanem az alko-
tókat hibáztatja. Zavat-
tini tiltakozik a neorea-
lizmus elparentálásának 
gyakori tünete ellen és 
vádolja azokat a neorea-
listákat, akik maguk is 
szabadulni akarnak e 
művészi hitvallás elkö-
telezettségétől. -Hogy 
nincs többé neorealiz-
mus? Ez a neorealisták 
szájából úgy hangzik, 
mintha a vadász az ál-
latvédő egyesülettel kar-
öltve kijelentené, hogy 
ne vadásszunk, mert 
nincsenek többé nyu-
lak . . .* — mondja Za-
vattini. 

Vélemény és ellenvé-
lemény bőven elhangzik, 
s érdekes módon nem-
csak a szavak, hanem a 
tények is mintha ellent-
mondanának egymás-
nak. A római Quattro 
Fontane-moziban, feszti-
vál keretében mutatják 
most be a háború után, 
a neorealizmus hőskorá-
ban született első filme-
ket, köztük a "Róma 

AMo Fabrizi 

nyílt város*-t, a "Scius-
ció*-t meg -A bicikli-
tolvajok*-at, s mindig 
zsúfolt nézőtér előtt, fer-
geteges sikerrel. Ugyan-
ezt a fesztivált nemcsak 
Rómában rendezték meg, 
hanem Milánóban is. 
Hasonló eredménnyel. 
Pedig ezek a megrázó 
filmek, annak Idején, 
amikor először játszot-
ták őket, odahaza csupán 
lanyha sikert . arattak. 
Lehetséges, hogy hosszú 
évek elmúltával az olasz 
közönség Inkább elfo-
gadja már a maga film-
jeit? 

iMigi Chiarini profesz-
szor, a neves filmeszté-
tikus ezt is elmagyaráz-
ta nekem. Az olasz neo-
realista filmek világ-
szerte roppant népsze-
rűek, de az olaszok való-
ban nem szívesen néz-
nek szembe a mozi vász-
nán a maguk valóságá-
nak drámai mozzanatai-
val. Ha egy jó külföldi 
film szomorú, az ellen 
semmi ellenvetésük 
nincs, mert a mások bá-
nata és szenvedése el-
feledteti velük a magu-
két és nem kavarja fel 
őket annyira, mintha az 
övékről volna szó. A ré-
gi nagy olasz filmek ha-
zai sikere mindenképpen 
indokolt és érthető: 
azok az akut problémák, 
amelyek közvetlenül a 
háború után zaklatták 
fel az olaszok idegeit, 
ma mór módosultak, en-
nélfogva, ha filmen ta-
lálkoznak velük, mér 
csaknem olyan távlat-
ból nézik, mintha idegen 
film idegen szomorúsá-
gát látnák. 

Ez érthető, de mégsem 
elegendő mentség a mai 



Giorgio LUtuzzi éa Gáb-
rielt* Palotti a -Tetű* 
egyik úrimzi jelenetében 

olasz filmek otthoni si-
kertelenségére. Nyilván-
való, hogy nemcsak a 
közönség, hanem a fil-
mek is hibásak ebben. 
Vittorio De Sica, aki két-
ségtelenül a legnépsze-
rűbb filmszínész és ta-
lán legkiválóbb rendező 
ma Olaszországban, be-
szélgetésünk során el-
mondja, hogy rendezé-
sei nem aratnak igazi 
sikert, mert témái szo-
morúak. Tehát: ő is azt n y a v e U hangja kedvüket ereje. S ahogy a Bicikli-
hangoztatja, mint a töb- szegte, felpaprikázta tolvajokban a bicikli, 
biek. Közben megjegyzi, ° k e t — magyarázza most úgy ebben a fűmben 
hogy a külföld az olasz 0 0 S i c a - Lehetséges ez? maga a tető, a ház tete-
filmeken keresztül is- Lehetséges. Ezt bizo- te jelképezi a létfenn-
meikedett meg az olasz nyitja a -Tető* című tartás és a szerény ból-
éiét valóságával. Most film, amely utolsó közös dogság szerény eszkö-
Zavattinivei — aki vala- munkájuk volt. A film zét. De Sica rendezői va-
mennyl filmjének forga- egy nagyon is eleven, rázsának egyik titka az, 
tókönyvírója — új film- nagyon is mai problémát hogy a jelentéktelen dol-
re készül. A történet az- tár fel. Rómában, az gokat is fontossá avat-
zal kezdődik, hogy az ókori városfalakon túl, ja és a leghétköznapibb 
utca forgatagában, mint- körös-körül gigantikus eseményeket is mély ér. 
ha egy megafonos autó méretű építkezés folyik, telemmel telíti, 
száguldana végig, várat- végeláthatatlan város- A -Tető* valamennyi 
lanul megszólal egy negyedek nőnek ki a szereplője nemhivatásos 
hang: -18 órakor kezdő- földből. Itt is, ott is ha- színész. De Sica az ut-
dik az utolsó ítélet*. (Ez talmas táblák hirdetik, ca sűrűjében fedezte fel 
lesz egyébként a film hogy -lakás kiadó*, óket, hosszas keresgé-
címe is.) A titokzatos Mégis: akadnak fiatal, lés és kutatás után. Ki-
hang megbolygatja a vá- szegény házaspárok, tűnőén váltak be. S szé-
ros idegeit. A fülek ki- akiknek nem jut saját Pek a felvételek, a tör-
nyílnak, az emberek iz- fedél a fejük fölé. De ha ténetet pedig valóban 
gatottan figyelnek. Ez « sikerül nekik valahol, az életből lesték el. A 
film meséjének a kere- bárhol, suttyomban, 11- fűm azonban mégis fá-
te, amely kilenc külön- legálisan az éjszaka se- radtabb és vontatottabb, 
féle ember történetét gítő sötétségében egy mint az eddigiek voltak, 
foglalja magába. vityillót összeeszkábál- S ebben alighanem része 

Ebben az új filmben niuk és tetőt is rakni van az előző filmeket ért 
Zavattini és De Sica ró — a rendőrség többé igazságtalan bírálatok-
visszakanyarodik a -Cso- nem rombolhatja szét és nak, a közönség szeázé-
da Milánóban* című nincs többé joga ahhoz, lyének is. 
filmjük merész és elra- hogy kilakoltassa őket, Ügy érzem azonban, 
gadó stíluskeveredésé- csupán pénzbüntetés vár hogy a következővel, a 
hez, amelyben a fantasz- rájuk. -18 órakor kezdődik az 
tlkum összeszövődik a A filmet — csakúgy utolsó ítélet* című film-
realitással. Hogy miért mint Zavattini és De Si- mel> új, virágzó korszak 
hagyták ezt akkor ab- ca minden filmjét — át bontakozik ki az olasz 
ba? .Azért, mert az egyik meg áthatja az emberség í i l m izgalmas életében, 
kritika ledorongoló há- és a szeretet lenyűgöző GÁCH MARIANNE 



Cinenaso... ? 
Két jóindulatú kritikus beszélget 

a -Régi idők mozija- című olasz— 
francia közös produkció bemutató-
ja után: 

I. kritikus (hosszan nevet még 
kint az uteán is). 

II. kritikus (utoléri és melléje 
szegődik): Mit nevetsz? ' 

I.: Még mindig a filmen... 
II.: Hát Igen... 
I. (bizonytalanul): Pedig, tudod 

mit? Ez egy oktatófilm volt . . . 
II.: Mondsz valamit. Egy filmren-

dező naplója lehet oktatófilm... 
I.: Ha jól meggondoljuk, vígjáték 

formájában előadták nekünk a 
filmtörténet -daráló- korszakát. 

II.: Mit értesz daráló korszak 
alatt? 

t : Ez, kérlek, saját, most szült 
meghatározásom, szabadalmam . 
Szeretném, ha senki nem kopíroz-
ná . . . Arra a korra gondolok, me-
lyet a film ábrázol, amikor még kézi 
erővel hajtották a felvevőgépet. 

II.: Irigylésre egyáltalában nem 
méltó a szabadalmad, kérlek. Sze-
retném^ ha inkább azt patentíroz-
nád nekem, mi is volt ez a film tu-
ladonképpen: paródia vagy apotheo-
ate? 

I.: Kérdés feltevésedben -egy fajta-
bizarrságot érzek, kérlek, de meg-
próbálom feloldani az általad felve-
tett ellentétet. Gondolom, monda-
nánk el a film cselekményét min-
denekelőtt. Kezdem. A mű 1910-ben 
kezdődik ugyebár egy bicikliverseny 
híradója készítésének a bemutatásá-
val. 

II. (magában morogja): Ennek so-
rán megismerkedünk a női főszerep-
lővel, aki a híradófelvétel közben 
letaposott káposztájáért kárpótlást 
követei s a következő jelenetek so-
rán be ds megy a filmgyárba a kár-
térítésért, de olyan szerencsés . . . 

II.: Hagyd kérlek. Felesleges és 
hosszadalmas. Tudod, hogy ki nem 
állom az olyan kritikát, melynek fe-
lét a tartalmi ismertetés teszi ki. 
Az olvasó ne a tartalomból sillabi-
zálja ki a film értékét... Különben 
pedig menjen el és nézze meg a fil-
met. Mert, egy mondatban is el le-
het mondani ezt a tartalmat, kérlek: 
a káposztájáért kártérítést követelő 
parasztmenyecskéből rövid i úton 
ffmszímésznő lesz <s a hisztérikus 
fiatal rendező szkepszise ellenére is 
sikert sikerre halmoz, magába bo-
londítja a fehér arcú hősszerelmest. 
Za l'Amour-t, majd magát a film-



rendezőt és magát a grófot is és vé-
gül az amorozó halálos ágya mellett 
a rendezőnek adja kezét. Közben 
van egy epizód, az első világháború. 
Látjuk mindarak&t a némafilmeket, 
melyeket ők készítenek s melyek 
mind jellegzetes típusai az akkori 
filmnek, egy-egy műfajnak, egy-egy 
akkori újításnak. Mert remélem ész-
revetted, hogy a filmben létható 
némafilmek nem ' eredetiek, nem 
felhasznált régi kópiák, hanem most 
készített remek utánzatok. 

I.: Természetesen észrevettem, 
sőt, azt ls, hogy nem tudtad egy 
mondatban elmondani a tartalmat. 

II.: Igen, mert a film jólesően és 
talpraesetten zűrzavaros, sokszor 
nem a hisztérikus rendező és a film-
csillag filmjeit látjuk, hanem az éle-
tüket, mely sok,, tekintetben éppen 
olyan giccses és handabandázó, mint 
az általuk készített filmek. 

I.: Ez a film korrajza. Irónikus 
korrajz, nem? 

II.: Azt hiszem én is, de a prob-
lémám még mindig nincs megold-
va: a némafilm őskorának és korá-
nak paródiáját láttuk most a »Régl 
idők mozijá*-ban, vagy pedig a 
megdicsőítését? 

I.: Ügy vélem, helytelen Irányban 
tapogatózol. A némafilm és kora Itt 
csak eszköz, szerintem. A hasadat 
fogod, és azt hiszed kigúnyolás, pe-
dig, ha feleleveníted filmtörténeti 
tanulmányaid, láthatod, hogy haj-
szálig Ilyenek voltak az akkori fil-
mecskék — és az élet akkori mes-
terkélt stílusában ls volt valami eh-
hez hasonló. Másról van itt szó. 
Gondolj csak az utolsó jelenetre: a 
megöregedett rendező és még min-
dig fiatal felesége, az egykori sztár 
bent ülnek egy mai moziban s a 
mai térhatású filmet nézik és a ren-
dezőnek kavarog a gyomra... 

II.: Igen, és egy mai néző felsó-
hajt, hogy, hej, azok a régi fil-
mek . . . 

II.: No, látod, erről van szó. Ez a 
film nem több egyszerű és bravú-
ros bemutatásnál, oktatva szórakoz-
tatásnál, azzal a kesernyés filmtör-
téneti tanulsággal, hogy a film ész-
bontó technikai fejlődése lényegá-

Caterlna: Lea Padovanl 

ben másodrendű dolog, mert az em-
berek éppen úgy pislogtak 1910-ben 
a filmbeli -Sabln nők* előadásán, 
mint most aj térben látott Sophia 
Loren combjának megpillantásakor 
pislognak. Annak idején éppen olyan 
nagy virtus volt az említett -Sabln 
ndk—et megcsinálni, mint ma a cl-
nemascopot és a szagosfilmet. 

Hl (csodálkozva): Szagosfilmet?... 
I.: No, Igen, hát nem emlékszel? 

Ezt is beharangozzák. Az öreg pár 
jön ki a moziból és látja a hatalmas 
feliratot: Clnenaso. Szagoskép. Én 
ebben látom a film fő fintorét A 
technikai hajszát, az esztelen ver-
sengést ironizálja. 

II.: KI is rendezte? Ja, Igen, Ste-
no. Tud. Ravasz és rutinos. Ehhez 
a filmhez éppen erre volt szükség 
Megtévesztöen rekonstruálta a né-
mafilmet nemcsak a szögletes moz-
gást, hanem a lényegét is. S a szí 
nészek... Remekül mozogtak. Lea 
Padovanl kitűnően, rendkívüli sti 
lusérzékkel játszott minden változn 
tot. Neked tetszett a film? 

I.: Nekem tetszett... Clnenaso.., 
hallatlan . . . CSURKA ISTVÁN 



Egy „ügyetlen" filmrendező 
Robert Bresson 

Értelem, világosság, gondosság, a 
kísérletezés szenvedélye, ezek a 

csillagai Robert Bressonnak. Ez a 
gyűjtögető, ritkán megszólaló egyé-
nisége a francia filmművészetnek, 
inkább a tudósok jellemvonásait 
egyesíti magában, mint a bohém mű. 
vészekét. Ha orvosnak tanult volna, 
bizonyára felfedez valami új vírust, 
pusztító betegségek csíráját, de 
filmrendező lett, s a láthatatlan fel-
fedezésért folytatott küzdelem a 
művészetben is következetes, kitartó 
munkát követel a könnyed improvi-
záció helyett. 

ötvenegy éves, eddig mindössze 
négy filmet rendezett. Mindet maga 
írta, hol regényből, hol újsághírből. 
Munkaközberi udvarias és makacs, 
sohasem hangos felvétel alatt, de 
képes hússzor megismételtetni egy 
jelenetet, ha nem egyezik előzetes el-
képzelésével. 

Mesterségéről ezt mondta egy új-
ságírónak: »Az én mesterségem, a 
rendezői mesterség nem más, mint 
inaskodás, d e ez nem jelenti azt, 
hogy tanulással elsajátítható. Ezt a 
mesterséget minden pillanatban új-
ra kell alkotni, fel kell találni a 
szükségletnek megfelelően. Gyakran 
hallok beszélni ügyességről és virtuo-
zitásról. Van egy fajta felsőfokú 
ügyetlenség, amely fütyül a virtuozi-
tásra. Ha egy hiba élőre meghatáro-
zott törvények ellenére is megnyeri 
teljes odaadásunkat, ne habozzunk 
azt elkövetni. Rendszerint ebből fa-
kad majd a néző emóciója, amely 
hasonló ahhoz az emócióhoz, amit 
mi éreztünk, mikor a józan ész és 
az okos ügyesség ellenére cseleked-
tünk.* 

1957-ben egy ilyen zseniális "hibá-
val* nyerte el a cannesi fesztiválon 
a legjobb rendezés díját. -Egy halál-
raítélt megszökött*, ez volt a címe 
annak a filmnek, melyben Bresson 
újszerű, jellegzetes stílusa megdöb-
bentette és megnyerte a zsűri tagjait 
és később a nézőket, szerte a vilá-
gon. 

Kalandfilmet megalkotni kalan-
dok nélkül: ügyetlenség. De ennyi-
re kalandok nélkül ez az ügyetlen-
ségnek olyan magas foka, amely már 
zsenialitás. 
J Mintha Uaboilatóriumba lépnénk; 

Körös-körül csend és áhítat, csillo-
gó csempefalak, egy filmrendező fe-
hér köpenyben, a mikroszkóp fölé 
hajol. És a lencse alatt megmozdul-
nak a szabad szemmel kivehetetlen 
érzések, láthatóvá válnak az alig rez-
zenő cselekvések, feltárják belső 
szerkezetükén a pillanat metszetek 
és kibomlik az életatomok mikrovi-
lága. 

Jellegzetesen a XX. század meg-
nyilatkozása a művészetben, a szá-
zadé, mely a végtelen kicsit és a vég-
telen nagyot kutatja. Az atommag 
felépítését és a bolygók közötti köz-
lekedést. 

Az egész film nem szól többről, 
mint amennyit a címe mond: egy 
halálraítélt megszökik. A hatalmas, 
alapfeszültség védőfala mögött Bres-' 
son szabadon vizsgálódhat a mikrosz-
kóp alatt. 

Gulliver az óriások országában a 
legbársonyosabb bőrű nő arcán is 
krátereknek látta a pórusokat. A 
fordulópontok Bresson alkotómód-
szerében is különös arányokban Je-
lentkeznek. A cellaajtó keresztpánt-
járól nagyobb darab vált le, mint 
amire a fogoly számított, egy védő-
nek kiélesített kanál eltörött; a vág-
tató bonyodalmakhoz szokott szem-
nek más filmben jelentéktelen sem-
miség, de itt, a felnagyítás új ará-
nyaiban torkot szorongató feszültség. 
Kétségbeesett, csendes hangyamun-
ka, apró kis neszek, szemrebbené-
sek, halk kopogások drámája, és még 
sem unalmas, mert a tét a legna-
gyobb tét: az élet megmentése. 

Persze, a mikroszkóp a maga mód-
ján torzít is. Ha nagyon közelről 
vizsgálunk valamit, nem látjuk be 
az egészet, csak egy kis csücskét ana-
lizálhatjuk, kintszorulnak a nagy 
összefüggések, a formák körvonalai, 



a széles ívek. Nem tudjuk ki volt, 
mi volt Fontaine hadnagy, a film 
hőse, csak azt, hogy a németek elle-
ni merénylet kísérletéért haléira 
ítélték, még polgári foglalkozásával 
sem vagyunk tisztában. Szimbolikus 
Ember, nagy E-vel, aki a reményte-
lenségben is reménykedik. Jelleme, 
egyénisége nincs, de az ellenfélnek 
sincs. Bresson szinte egyszer sem 
mutatja a német rabtartók arcát, 
csak hátakat és szuronyokat látunk, 
csizmanyikorgásokat, s távoli pat-
togó vezényszavakat hallunk, a bíró 
nincs is bent a képben, mikor felol-
vassa a halálos Ítéletet Az ellenség 
személytelen. 

Hogy a valóság nagy felületetnek; 
kiszorulásával szegényesebb-e ez a 
fajta művészi módszer vagy gem, 
nem könnyű, eldönteni. Hiszen amit 
elveszít a vámon, visszanyeri a réven, 
a láthatatlan meglátásának csodája 
kárpótol az elvontságért 

Micsoda rokonszenves egyszerűség 
sugárzik Bresson művészetéből! Min-
den egyénieskedés feladásával a ku-
tató fehér köpenyébe bújt, amely 
ugyanúgy a saiát lényegtelenségének 
érzésével tölti el viselőjét, mint a 
barátcsuha. 

Stílusa ielzőtlen és átlátszó, semmi 
raffinéria, nagy ívben kerüli el az 
olcsó hatásokat. 

Semmi póz. semmi ötlet, semmi 
mesterkéltség, az érzések magától 
értetődő bensőséges ábrázolása, 
mint ahogy magától értetődően 
ízetlen és színtelen egy pohár viz. A 
színek megtagadása itt nem színvak-
ságot Iélent, hanem kanok fegyelme-
zettséget. céltudatos módszert, a lé-
lek rezzenéseinek mikroszkópikus 
feltárására, minden külső serkentő-
anyag szándékos visszautasítását. És 
ez a következetesség hallatlan belső 
ökonómiát eredményezett. 1 

A felvevőgép feltűnően lusta moz-
gása formailag is elősegítette a bei-
terjes ábrázolást. Hangokat hallot-
tunk. de a gép nem fordult irányába, 
már rögtön a film első jelenetében, 
ezzel a lényeget kifejező formai meg-
oldással sikerült leütnie az alaphan-
got. Az elfogott fiatalember egy al-
kalmas pillanatban kiugrik az autó-
ból. mely a börtönbe szállítaná. A 
felvevőgép nem követi, mozdulatlan 
marad, csak az üres ülést látjuk és a 

Bresson -Egy halilra Ítélt megizBItöM* 
clmü filmje forgatása közben 

másik kőarcú foglyot. Kintről lövé-
sek hallatszanak, a gép félelmetesen 
hosszú ideig egy helyben áll és a 
szökevényt erős mankók ismét visz-
szalökik az ülésre. Az autó indul 
tovább. Nem láttuk hogyan üldözték 
az utcán, hogyan fogták el, hogyan 
cipelték vissza, mint ahogyan más 
filmben bizonyára mutatták volna. 
Ebből a kis jelenetből is kitűnik 
Bresson stílusának jellegzetessége. 
Idegenkedés a hatásos nagyjelene-
tektőL 

A részletek előtérbe helyezése és a 
szűkszavúság látszólag ellentmon-
dást jelentenek, de Bressonnak egye-
dülálló tehetséggel sikerült megal-
kotnia a részletek szűkszavú meg-
dicsőülését. Művészi rostáján minden 
sallang, felesleges disz kihullott, egy 
takarékpénztári tisztviselő precizitá-
sával valósította meg igényes Igény-
telenségét. A zene ritkán szólal meg 
filmjében, a színészek játéka szinte 
észrevehetetlen, a kísérőszöveg rövid 
ós tárgyilagos, tőmondatok minden 
líraiság nélkül... 

És rendkívüli művészi csodaként 
ez a puritánság forró emberi lírává 
virágzik ki a film egészében. Frázis, 
érzelgősség nélküli, férfias lírává az 
emberi élniakarásrÓL 

Hyen felemelő ügyetlenség mellett 
holmi ügyesség valóban szánalmas 
ügyetlenséggé törpül. 

LETAY VERA 



Fehérl Tamás ripor 

Nagyon messzire utazni nemcsak 
boldog érzés, hanem keserves vá-

gyakozás is. Egy-egy közeli külföldi 
útnál — Prágában, vagy a bolgár 
tengerparton — még mondhatja az 
ember, hogy: "Olyan szép volt! Ide 
néhány év múlva újra visszajö-
vök ., .* de 8000 km-re Magyaror-
szágtól, Ázsia szívében, míg az uta-
zó feszült izgalommal raktározza el 
az élményeket, egyik szeme (mint a 
mesebeli királyé) örül annak, hogy 
mindezt láthatja, a másik sír, mert 
tudja, hogy soha az életben nem lát-
ja már viszont. 

Naplómban bekarikázva jegyeztem 
le hirtelen azokat a gondolataimat, 
amiket versbe szándékoztam szedni 
később, egy nyugalmasabb órában. 
Ezek között, az egyik oldalon ez áll: 

"Szörnyű tudni, hogy sose látom, 
— képen itt ülünk egymás 
m e l l e t t — « 

egy fényképezés után írtam, valame-
lyik mongol barátomra gondolva, 
akivel együtt vettek le, de vonatko-
zott ez a tájra is. "Többet ide nem 
kerülsz vissza! — súgta belül vala-

filmje Mongóliáról 

mi. — Szeresd meg és búcsúzz el 
tőle mindörökre!* 

És lám mégis! A technika diadala, 
hogy tegnap a Híradó moziban az 
álmot körülvevő éjszakához hasonló 
sötétségben újra megjelent előttem 
színesen ez a most kétéves, drága 
emlék s 20 percen át újra ott bo-
lyongtam, ahol annak idején, amíg 
a Mit láttam Mongóliában című fil-
met néztem. 

Láttam a jurtaépítést s eszembe ju-
tott, hogy az ulanbatorl utcán egy 
kislány cipelt egy népi mintával te-
lepingált ládát, jurta-bútort. Én meg-
fogtam az egyik végét és segítettem 
neki. Egy udvarba csoszogtunk be, 
ott éppen befejezték a jurtát s ké-
szültek berendezni. Ide szállítottuk 
az első bútordarabot,.. Figyeltem a 
lóíejést s számban éreztem a kumisz 
savanykás ízét s végigfutott bennem 
az első ijedelem: "Oristen! Ezt mind 
meg kell inni?* Mikor a színig töl-
tött edényben elém tettek egy fél-
liternyit, ebből az ismeretlen ital-
ból; s a túróból készült, napon szá-
rított kenyér! Amit az én fogam alig 
bírt szétharapni s újból elémkeríllt 
a púpozott vendégtál, amiben a juh-



sajttól kezdve (ez volt számomra az 
egyedüli otthonról ismert ehető hol-
mi), a tej vastag föléig minden volt, 
még kockacukor és csomagolt sava-
nyúcukor is. Felvillant a vásznon a 
108 bástyával körülvett Erden-Dzu 
kolostor (108 szentje van a Budd-
hista egyháznak, 108 szem van a 
buddhista rózsafüzéren), s láttam az 
udvarból is valamit s szinte hallottam 
újra, amiint egy mongol a nagy réz 
gongra rámutat és mondja (én a meg-
lepetéstől majd kővé meredtem): 
-harang* (-harang', mert így hívják 
ezt mongolul). S átugrottunk az ulan-
batorl, még ma is működő kolostor-
ba s bekukkantottunk egy szertar-
tásra. A lámákat még megismerem, 
köztük Gombodoo-t, a főláma he-
lyettesét, akit egy este, magános ba-
rangolásom során — külön is meg-
látogattam s még őrzöm a cédulát, 
amire saját kezűleg felírta cirill be-
tűkkel a nevét s itt áll előttem a kis 
bronz kardos isten szobor, amit em-
lékül adott. Szinte éreztem a füs-
tölő mindent betöltő füstjének sza-
gát, miközben zengett a 80 hajlongó 
láma basszusa. 

Üjra ott jártam a főváros modern 
10 osztályos iskolájában s újra bú-
csúztam a pályaudvaron a dizelmoz-
donyos, zöld szovjet távolsági vago-
nokból álló szerelvénynél egy len-
gyel újságírótól, akit egy hét múlva 
Pekingben láttam viszont s a végén, 
mintha velem szállt volna fel a gép 
a hegyek között, vissza, hazafelé, 
hogy föntről lenézve ismét lássam 
azt, ami idefelé is Mongóliát hirdet-
te, a sok kis apró pontot, a nyájakat 
s a hófehér szabályos köröket, a jur-
tákat. 

Jó volt mindezt újra látni, ha nem 
is minden volt benne. Persze, 20 
perc, az 20 perc s így sok anyagot 
ki kellett hagynia Fehéri Tamásnak 
abból a sok felvételből, amit egy év-
vel ezelőtt a filmgyár vetítőjében 
néhányan láthattunk. Mégis sajná-
lom, hogy a templomok belsejéből 
a Buddha-szobrokból, a sámánmasz-
kokból semmit sem villantott fel s 
hogy jurtát keveset mutatott Kicsit 
meghazudtolja emlékeimet ez a film. 

Ax egyetem Ulan Bator-ban 

hiszen én több ezer kilométeres 
utam során alig láttam lakóházat, 
mindenütt többségben jurták voltak; 
még a fővárosban is nagyon-nagyon 
sok volt belőlük, ő a kolostor mel-
lől fényképezte Ulan Bátort s így 
erről a dombról az alatta fekvő régi 
kínai városrész, öreg, agyagtetejű há-
zainak tömege látszik a vásznon; én 
azonban őrzök egy saját felvételt a 
város főterén álló Altáj-szálló abla-
kából, amin a Színház és az Állami 
Nyomda épülete mögött kis, fehér 
pontok százai sorakoznak — jurták 
azok — s emlékszem a szálló mö-
götti dorongkerítéses kis utcákra, 
amikben a kerítések mögött is jur-
ták rejtőznek. Igaz azonban, hogy a 
fővárosra már nem ez a jellemző. A 
nagy építkezések, a növekvő több-
emeletes házak, egy születő nagy vá-
ros képét idézik elénk. 

Ezek azonban apróságok. Maga 
a kisfilm érdekes, hiteles és művészi. 
Amellett nagyon fontos, mert a ma-
gyar mozilátogatók végre megismer-
hetik s maguk elé képzelhetik ennek 
a távoli, szinte testvérinek számító 
népnek színes, érdékes életét. 

JOBBÁGY KAROLY 



T V - j á t é k 
A Filmvilág hasábjain szeretnék 

néhány művészet-technikai ösz-
szehasonlítá6t tenni a televíziós já-
ték és a film között. Ügy gondolom, 
az a helyes, ha a magyar televízió-
zás mai állapotát és gyakorlatát te-
kintjük az összehasonlítás alapjául. 

Az alkotás módszereit nézve a leg-
szembetűnőbb különbség, hogy a 
film megszületésének pillanatától 
mind azt, amit mutatott, egy koráb-
bi időpontban kis részletekben sza-
lagra rögzítette és a rögzítés után 
későbbi időpontban összeállítva mu-
tatta be a közönségnek, 

Tehát a filmalkotás két fő fázisban 
történt és történik; az egyes megren-
dezett beállítások felvétele az első, 
a már felvett képanyag vágása, ösz-
szeállítása teljes filmmé, ez a má-
sodik fázis. Mindkettő jóval a kö-
zönségnek való bemutatás előtti idő-
ben történik. 

A TV képsora abban a pillanatban 
születik, amikor a néző látja ottho-
nában a képernyőn. Igaz, hogy gépi 
közvetítéssel, mint a filmnél, de az 
alkotás pillanatában, azzal egy idő-
ben kerül a néző szeme elé. A TV-
játéknak egyik különös varázsa, al-
kotók és nézők számára egyaránt, 
ez az egyidejűség. 

Ebből az egyidejűségből sok min-
den következik; talán elsősorban a 
folyamatosság, tehát a TV-alkotás-
nak a cselekmény, a történés sor-
rendjében kell lejátszódnia, mert hi-
szen a játék ugyanabban az időben 
történik, mikor a közönség nézi és 
annyi idő alatt megy végbe, amennyi 
ideig a közönség látja (természete-
sen ez a játék belső időterjedelmét 
nem érinti). 

A film alkotása ezt a folyamatos-
ságot nem ismeri, éppen, mert a 
részfelvételek a bemutatást jóval 
megelőzik, a gyártási módszerek és 
szempontok mások. A film nemcsak 
olyan lesz, amilyenné az egyes beál-

lításokat a rendező megrendezi és 
az operatőr leíotografálja, hanem 
olyan is, amilyenné a rendező irá-
nyításával a vágó összeállítja, szük-
ség szerint módosítva az egyes be-
állítások képhosszán és a változó ké-
pek egymásutánjának tempóján. A 
vágással és összeállítással megvál-
toztatható az egész film ritmusa, né-
ha még a cselekménye is. 

A TV-játéknál az egyidejűségből 
és folyamatosságból következően a 
vágó szerepe is megváltozik. A kép-
mérnök, a rendező közvetlen mun-
katársa, az alkotás pillanatában an-
nak utasítása szerint az adáskor vág-
ja be a kamerák egyidejű képei kö-
zül a legmegfelelőbbet a próbák so-
rán kialakult végleges terv szerint. 
Ez a képsor változhatatlan. A TV-
adáskor a képmérnöknek, vagyis a 
vágónak együtt kell élnie, lélegzenie 
a rendezővel, átvéve tőle az egész 
játék tempóját és ritmusát. Itt sem 
a rendező, sem a vágó nem tévedhet, 
mart tévedése ki javíthatatlan. 

A normál nagyságú vetítővászonra 
készült filmeket általában egy fel-
vevőgéppel forgatják és a beállítások 
igényei szerint változtatják a szem-
szöget és az objektívet — egy beál-
lítást leggyakrabban egy szemszög-
ből egy nagyságú objektívval véve 
fel. / 

A TV folyamatossága azt követeli, 
hogy két vagy több kamera bizto-
sítsa az egymásután következő képek 
változó szemszögét és a képkivágás 
nagyságát. Tehát az egész játék fo-
lyamán minden mozzanatot annyi 
szemszögből és képkivágásban kap a 
rendező, ahány kamerával dolgozik. 
A rendező az ellenőrző képernyőkön 
egy időben megjelenő különböző ké-
pekből választja ki a cselekmény 
szempontjából legmegfelelőbbet. 

A film a legkülönbözőbb belső és 
külső felvételek sorát mutatva szin-
te korlátlan számú helyszínen ját-
szódhat, hiszen akkor és ott készít-



Studlóadás kőiben. Török 
Vidor a 2. kunéra operatőr-
je és Szönyl Sándor segéd-
rendező. A padon Orsolya 

Erzsi 
Söre Jánoané (elvétele 

heti el a részfelvételeket, amikor és 
ahol számára a legmegfelelőbb. A 
televíziós játélk helyszíneinek számát 
és jellegét ismét csak az egyidejűség 
és folyamatosság határozza meg. 
Ezért készül a TV-játék általában 
stúdióban. A stúdió-adta lehetőségek 
befolyásolják a helyszínek jellegét 
és számát. Ezek az adottságok termé-
szetesen a játékok tartalmi részére is 
döntően hatnak és más tematikát kí-
vánnak a TV-től, mint a filmtől. 

A két művészet technikájának el-
téréseit vizsgálva, érdekes különbsé-
get fedezünk fel a színészi játék jel-
legében is. A filmen a színész, bár 
ismernie kell szerepét az egész cse-
lekményen keresztül, csak az egyes 
beállítások játékát és szövegét pró-
bálja el és tanulja meg a részfelvéte-
lekre és nem is a történet időrend-
jében. A filmszínész egész szerepé-
nek részeit éli át. A televízió színé-
sze egész szerepét megtanulja, folya-
matosan éli át és játssza el. A film-
színésznek könnyebb a tanulás és ne-
hezebb az alkotás egységét megtalál-
nia A televízió színésze az egész 
szerep megtanulásával és folyamatos 
eljátszásával könnyebben éri el az 
alkotás egységét. 

A TV a néző lakásába viszi be a 
művészetet, kis képernyőn kevés em-
ber nézi közelről a játékot — Ez a 
kit képernyő határozza meg a TV-
képek jellegét. 

A film mindent nagyít. A TV ma 
szokásos nagyságú képernyőjén ter-

mészetes nagyságban például az em-
beri fej jelenhet meg. Az emberi fej 
közei-képe betölti a TV képernyőjét. 
A teljes ember ezen a képernyőn 
eredeti nagyságánál sokszorosan ki-
sebb lesz. — Tehát azt mondhatjuk, 
a film alapképe a távoli és abból szű-
kít az egészen közelire. A TV alapja 
a közeli és félközeli képek sora és 
ebből tágít féltávoli és egészen rit-
kán távoli képekre. Minél több fél-
közeli és közeli képet ad a televízió, 
annál élvezhetőbb lesz a néző szá-
mára. 

A TV-képernyő nagyságából kö-
vetkezik, hogy a díszletalkotás mód-
ja is különbözik a filmétől. A film-
díszlettől, mert részleteiben is na-
gyítva látjuk, élethűséget kívánunk. 
A televízió díszlete lehet jelzés, stili-
zálhat, Kisebb teret tölt be, a 
néző is kevesebbet lát belőle és nem 
olyan pontosan, mint a filmen. In-
kább figyeli a néző a közelképek so-
rán az embert és kevesebb érdeklő-
dése marad a környezet naturális 
igazságának a vizsgálatára. — Ezek 
a tények is mélyen befolyásolják a 
televíziós játék tematikáját és dra-
maturgiáját. 

Azt hiszem, ezekből a rövid ösz-
szevetésekből is kitűnik, hogy a TV 
az alkotás új módszereivel dolgozó, 
önálló tematikát és dramaturgiát 
igénylő, a műélvezés új formáját ki-
alakító művészet. 

SZÉCSI FERENC 



j^LLwv éó-awtozL ^zClLeté^o^ 
Tapasztalat, hogy a nagy találmá-

nyok és felfedezések nem egyetlen 
embertől származnak — legfeljebb 
egyetlen ember nevéhez fűződnek. 
Valójában egy egész szellemi staféta 
eredményeként jönnek létre. A sta-
fétában nem is csak a nagy embe-
rek, a felfedezők vesznek részt, ha-
nem nemzetek, népek, kontinensek 
versengenek. 

így volt ez a mozinál is. Lumie-
re-ék és a franciák kovácsolták a 
maguk szerencséjét, hogy a mozgó-
kép felvétel és a vetítés az ő nevük-
höz tapadjon. Nem azé a madár, aki 
meglátja, hanem azé, aki megfogja. 

Maga Demény az első reverzibilis 
(visazavetített mozgó-)fényképsor 
megalkotója, -Les Origines du Ciné-
matographe- Párizsban 1909-ben ki-
adott művében drámai erővel ecse-
teli a feltaláló csalódását. Demény 
nem tekinti magát a reverzibilis kép-
sor kizárólagos feltalálójának. A fel-
találók és évszámok hosszú sorát 
adja azokról, akik ennek a gondolat-
nak megvalósításához valamit hozzá-
adtak. <5 magát reverzibilis képsor, 
tehát a mozgás-szintézis megalkotó-
jának tartotta. 

Idézett művében ezeket irja: "Va-
jon igazam volt-e, mikor azt mond-
tam, hogy a mozi életem egy ször-
nyű szakaszát jelentette. Hízeleghe-
tek' magamnak, hogy egy pillanatig 
kezem között tartottam a szerencsé-
met. Nem tudtam azonban megőriz-
ni és az lett a sorsom, ami általá-
ban azokra a feltalálókra vár, akik 
nem maguk aknázzák ki találmányu-
kat. Találmányomért alig kaptam 
vissza annyi pénzt, amennyit kísér-
leteimbe befektettem, de semmit 

sem kerestem, sőt, elvesztettem a 
Collége de France-ban állásomat és 
nyugdíj jogosultságomat is. Egy olyan 
találmány feltalálója voltam, amely 
számomra értéktelen volt. (Ügy lát-
szik, nem ismerte fel jelentőségét.) 

Az a húr, amelyet a mozi jelentett 
számomra, elpattant. Én más kuta-
tásokkal kezdtem foglalkozni. A 
mozi csak eszköz volt számomra. A 
tudományos munkába olyan szerepet 
töltött csak be az adott pillanatban, 
mint az anatómusnak a mikroszkóp. 

Csalódásomért azzal vigasztalom 
magam, hogy a mozival kapcsolatos 
munkám nem volt hiábavaló. Érde-
mes volt felfedezéseket tennem, mert 
ezek mások kezeiben gyümölcsöztek. 

Am mindebből, amit elmondtam, 
egy nyilvánvaló tanulság kívánko-
zik, amely olyan régi, mint maga a 
világ: aki boldog és gazdag akar 
lenni, az bízza a feltalálást másokra, 
s legyen elég ügyes ahhoz, hogy fel-
használja azok találmányait. Én a 
magam bőrén tapasztaltam, hogy aki 
dolgozik, az nem mindig részesül 
munkája gyümölcséből. Sic vos non 
vobis. 

Ezt a figyelmeztetést intézem a fia-
talokhoz. Megszereztem a jogot, 
hogy az óvatossságnak és bölcsesség-
nek ezzel a leckéjével forduljak hoz-
zájuk.* 

Tény, hogy a cinematographia út-
törői közül Demény látszik a legin-
kább vesztesnek, kisemmizettnek. 
Lumiére-ék neve világhírűvé lett, 
csaknem fogalommá vált. Nemcsak 
ők, de Pathé, aki iparilag hasznosí-
totta elképzeléseiket, gazdag embe-
rek lettek. Demény Gaumontra bíz-
ta találmánya ipari kivitelezését, aki 
dúsgazdag lett. Demény szegény em-
berként halt meg és csak az újabb 
filmtörténeti kutatósok kezdik ér-
demét megillető heiyre emelni. 

A mozgófényképezés és vetítés ké-
sőbbi fejlődése is hasonló példákat 
produkál. 

PUoteo Alberini 70 mm izélea filmre fel-
vett képe (1911) 



Abel G&nce-A. Debrte (elvétele a -Napóleon- c. filmről (Polyvlaton, 1827) 

A film mostani csodái közül nem 
egy már az 1900-as párizsi világkiál-
lításon is szerepelt. A Lumiére-test-
vérek, a Demény támogatta Gaumont 
és még egy zseniális ember, az eddig 
nem említett Raoul Grimoin-Sansoro, 
találmányaik jelentőségére ébredve, 
a párizsi1 világkiállításon, 1900-ban 
már nemcsak egyszerűen vetített élő-
képeket mutogattak, hanem a szem-
lélőben a valóság, sőt, a részvétel ér-
zetét akarták kelteni. Sadoul, Gol-
dovszkij, René Jeanne és Charles 
Ford a következőkben kalauzol végig 
bennünket a világkiállításon: 

-A Lumiére-testvérek, egy, Eiffel 
elvei szerint épített 400 m hosszú és 
114 m széles csarnokban, 720 m*-es 
vásznon, 200 m-es vetltőtávolságon 
25 000 embernek vetítettek. A vász-
nat nedvesítették. A nézők a nedve-
sített vászon mindkét oldalán ültek, 
mert a kép mindkét oldalon látható 
volt. A vetítést egy tengerészeti 
fényszóróval végezték.* 

Raoul Grimoin-Sanson — a máltai 
kereszt (az a szerkezet, amely a film 
ugrásszerű továbbítását végzi), a pa-
noráma, a kör-, sőt, gömbmozi aty-
ja —, akár ma is tökéletesnek mond-
ható panoráma-rendszert mutatott 
be. A -Maréorama* és a -Ballon Ci-
néorama* lényege az volt, hogy egy 
hajóról, ill. egy föl- és leszálló lég-
hajóról az egész 360 fokos kört fo-
tografálta 12 felvevőgéppel, 70 mm 
széles filmre. Ezután egy olyan te-
remben, melynek falai összesen 100 
m hosszúak voltak, középre egy hajó, 
(11. egy léghajó-gondolát épített. Ebbe 
helyezte el a nézőket. A hajó, ill. a 
léghajó-gondola alól 10 vetítőgéppel, 
400 Amperrel a falakra, tehát 100 
m-es vetítőfelületre összefüggően ve-
títette felvételeit. A falakon körbe, 
mint a valóság, hullámzott a tenger, 
vagy a léghajó emelkedésekor süly-
lyedt a föld. A nézőkre leírhatatlan 
hatással volt. A léghajó emelkedé-

sének vetítésekor pl. többen rosszul 
lettek. Az ilyen cineorama annak ide-
jén sem volt olcsó dologi. Grimoin-
Sanson tönkrement. 

Gaumont a párizsi világkiállításon 
szlnkronizációval ls szerepelt. Kez-
dettől fogva Igyekezett a képet és a 
beszélő hangot összekötni. Első fel-
vételei azonban nem sikerültek. Ve-
títéskor a beszéd nem a beszélő száj-
mozdulataival egy időben hangzott. 
Ezért -utószinkront* alkalmazott. 
Előbb felvette a képet, majd levetí-
tette a szereplő előtt, aki utólag 
mondta fonográfra a szöveget, saját 
beszédmimikáját figyelve. Az első 
beszélő filmek: Cyrano de Bergerac-
ból az orrmonológ, Yvette Guilbert 
egy sanzonéneklése és Moliére -Ké-
nyeskedők* c. darabjának egy rész-
lete voltak. Gaumont a kiállítás 
után is folytatta kísérleteit ás töké-
letesített készülékét, a chorofont, 
1910-ben mutatta be. 

Alberini olasz feltaláló és gyáros a 
cinemascope képméret és a Vista-
Vlslon eljárás negyven évvel koráb-
bi felfedezője 70 mm széles filmre 
már 1911-ben panoráma-felvételt ké-
szített és szabadalmaztatott. Abel 
Gance — Debrle-vel — a polyvisiont 
már a -Napoleón* c. .filmben alkal-
mazta. Goldovszikij közlése szerint 
Todd, a róla elnevezett rendszerben 
ls azért használt 65 mm-es filmet, 
mert ilyen méretű nyersanyaguk, fel-
vevő- és vetítőberendezésük régről ls 
volt raktárukon. 

Csodálkozásunk a sokféle — sco-
pe-, rama-, kör-, sőt, gömbmozi hal-
lattén olyan nagy, mint a 60 év előt-
ti párizsié a Clnematogpraphe fel-
irat előtt: mi lehet ez? így nem is 
gondolunk arra hogy amit nem isme-
rünk, előttünk már ismerhették, és 
hajlandók vagyunk annak tulajdoní-
tani a találmányt, aki azt velünk 
megismerteti. 

TAROD1-NAGY BÉLA 



A KARLOVY VARY ! FILMFESZTIVÁL NYERTESEI 
A XX. Karlovy Vary-1 filmfesztivál 

nemzetközi bíráló bizottságának dönté-
sét a zsílrl elnöke, A. M. Brousil pro-
fesszor, a prágai Művészeti Akadémia 
rektora hirdette ki. A nemzetközi zsűri a 

NAGYDÍJAT 
a "Csendes Don* dmfl szovjet filmnek a 
nép életének hatalmas forradalmi ese-
mények hátterében való mélységes áb-
rázolásáért, valamint a hatalmas Solo-
hov-! mű emberi Jellemeinek ecsetelé-
séért; és/ 

a "Mostohafivérek* című Japán film-
nek, az embertelen militarizmus világos 
és kifejező leleplezéséért juttatta. 

A nemzetközi zsűri elhatározása sze-
rint a zsürl különdíját nem adták ki. 

AZ ELSŐ FŐDUAT 
a zstlri a Német Demokratikus Köztár-
saság "Teuton-kard hadművelet* című 
filmjének Ítélte, történelmi dokumentu-
mok meggyőző feltárásáért, a nyugatné-
met militarizmus veszélyének leleplezé-
séért. 

A zsűri a második fődíjat nem adta ki. 

A HARMADIK FÖDlJAT 
egyenlő megosztásban "A fekete zászló-
alj* című csehszlovák filmnek Ítélték, 
egy aktuális politikai gondolat meggyőző 
ábrázolásáért, a valósághoz hű légkör 
megteremtéséért és egyes nemzetek szí-
nészei sikeres együttműködési kísérle-
téért; valamint a -Sóbálvány* című ma-
gyar filmnek adták, a régi értelmiség 
szocialista társadalomhoz vezető bonyo-
lult útjának ábrázolásáért. 

A DOKUMENTUMFILMEK DDAT 
az "Alchlmista* c. francia film kapta 
meg ÚJ, költői és dinamikus valóságábrá-
zolásáért. 

I 
AZ ISMERETTERJESZTŐ FILMEK 

DDAT 
*A gondolkodás titka* című csehszlovák 
filmnek ítélték oda az idegrendszer tevé-
kenységének népszerűsítő Ismertetéséért. 

\ 
A RAJZFILMEK DljAT 

az -Egy király birodalmában* című szov-
jet film nyerte eredetlen művészi megol-
dásáért és költői párbeszédelért. 

A nemzetközi zsűri a bábfilmek diját 
nem adta ld. 

EGYÉNI DIJAK 
KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYEKÉRT 
A döntőbizottság a rendezés díját a 

nyugatnémet Robert Síodmak-nak Ítélte 
oda -Az éjszaka, amikor eljött az ördög* 
dmü film kimagasló színvonalú rendezé-
séért 

A színészí teljesítmények díját Maxim 
Maximovies Strauh szovjet színművész 
nyerte el az -Elbeszélések Leninről* című 
filmben nyújtott alakításáért, Lenin alak-
jának jellegzetes, lenyűgöző és) mély em-
berségű megszemélyesítéséért. Továbbá: 
Nargls hindu színművésznőnek az -Indiai 
anyánk* című film főszerepének magá-
valragadó és meggyőző eljátszásáért. 

A fényképezés díját Carlo Montuori 
operatőr kapta -A rövidnadrágos ember* 
dmü olasz film kiváló fényképezéséért, 
amellyel a rendezés és a forgatókönyv 
szándékalt ragyogóan megvalósította. 

A zsűri a forgatókönyv, a filmzene és 
a díszletezés díját nem adta Id. 

A fiatal alkotók diját Gillo Pontecorvó-
nak ítélték -A nagy kék út* dmű olasz 
Játékfilm tehetséges és művészi rendezé-
séért, különös tekintettel arra, hogy ez 
a fiatal rendező első műve. Továbbá: To 
Tsl és Wang Sau-tsang idnal színészek-
nek a -Lángok a határon* dmű filmben 
nyújtottt stílusban új, meggyőző s mé-
lyen emberi alakításaikért. 

Különleges elismerésben részesítette a 
zsűri a -Negyvennégyen* című szlovák 
filmet, az erőteljes tiltakozásáért a há-
ború ellen. Ezenkívül az -Élet* című 
franda filmet, amely a valóságból merí-
tett dokumentumok kiváló montázsával 
mozgósít a háború ellen. 

Elismerésben részesítette továbbá az 
-ApdinJc földje* dműl arab filmet, amely 
sikerrel igyekszik ábrázolni azokat a 
szociális változásokat, amelyei; a mai 
Egyiptomban végbemennek. Elismerést 
kapott még -A sárkány* című francia 
film, valamint a Német Demokratikus 
Köztársaságnak Daumler művészetét fel-
dolgozó doku mentfilmje. 
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Don jüan utolsó kalandja 
Most forgatja Szász 

Péter forgatókönyvéből 
Keleti Márton a »-Don 
Jüan utolsó kalandja* 
című új magyar filmvíg-
játékot. Operatőr: Hegyi 
Barnabás. A film fősze-
replői: Várkonyi Zoltán, 
Bara Margit, Kiss Manyi, 

Páger Antal, Pálos 
György, Szabó Ernő, 
Schubert Éva. 

1. Balogh Emese, Várkonyi 
Zoltán, Páger Antal és 
Fenyő Emil 

2. Don Jüan — Várkonyi 
Zoltán. 

3. Kiss Manyi és Várkonyi 
Zoltán 

Szomszéd András 
felvételei 
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