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T l Z É V T I T K A I 

T iz évvel ezelőtt államosítottuk másodszor a magyar filmgyárakat, 
a forgalmazó és mozivállalatokat. Másodszor, hiszen az 1919-es Tanács-

köztársaság egyszer már állami tulajdonba vette, kommunizálta a film-
gyárakat és vállalatokat. Sem az első, rövid ideig tartó, sem a második, 
immár végleges államosításnak nem tanulmányoztuk, nem elemeztük elég 
mélyen és alaposan a tapasztalatait, eredményeit és hibáit. Nem hasznosí-
tottuk az első államosítás tanulságait és nem fejtettük meg az elmúlt tiz év 
állami filmgyártásának eddig még megmagyarázatlan titkait. 

Vannak-e ilyen titkok? jVannak, bőségesen. Csak néhányra kívánok 
ezúttal rámutatni a teljesség és a megfejtés igénye nélkül, de azzal a mély 
meggyőződéssel, hogy gyökereik feltárása elengedhetetlenül szükséges film-
kultúránk zavartalan továbbfejlődéséhez. Különös jelenségek, meglepő 
eredmények, makacs hibák jellemzik tízesztendős szocialista filmművésze-
tünk útját. Merre keressük ezeknek a különös jelenségeknek okát, a titkok 
megfejtését? Mit tegyünk, hogy biztos kézzel építhessük tovább kivívott 
eredményeinket, kiküszöbölhessük, és a jövőben elkerülhessük az elkövetett 
hibákat? 

Megfejtésre váró titok maga a kezdet. Az első állami film, a „Talpa-
latnyi föld" kirobbanó sikere. Nehéz erről elfogulatlanul Írnom, hiszen láz-
ban égő nappalaim, álmatlanul gyötrődő éjszakáim megfeszített munkája 
tapad a film minden kockájához, az ötlettől a megvalósításig, és visszaemlé-
kezve még ma is elönt az alkotó küzdelem ihlető forrósága. Mert a „Talpa1-
latnyi föld" harcban és harccal született. A társadalmi élet minden területén 
az/új támdásba lendült a régi ellen, a párt harcolt a hatalom megszilárdítá-
sáért, a proletárdiktatúra megalapozásáért, a kulturális forradalom megkez-
déséért. Talán maga ez a harc, ennek a harcnak a célja, lendülete, mozgósító 
ereje rejti a „Talpalatnyi föld" titkának magyarázatát. 

A nagyipar államosítása és a két munkáspárt egyesülése után, kiélezett 
helyzetben, az egész államosított filmszakma megszervezésének gondjaival és 
ezerféle teendőivel terhelten, túlnyomó többségükben polgári rutinhoz szokott 
régi filmszakemberekkel és néhány, a szakmával akkor ismerkedő fiatal 
művésszel, lerongyolódott technikai felszereléssel, de a leküzdhetetlennek 
látszó akadályokat szétromboló elszántsággal, hat hét alatt elkészült ai közö-
sen'írt forgatókönyv és a közös harci céltól áthatott, egységbe kovácsolódott 
kollektívával megkezdődött a forgatás. Az év végéig be is fejeződött, miköz-
ben négy másik játékfilm forgatása is elindult. 

A politikai cél és a művészi feladat eggyéforrt az első pillanattól kezdve, 
a megvalósítás utolsó mozzanatáig. Az eggyéforrt kettős törekvés új alkotó 
módszereket követelt. A forradalmi úttörés felelőssége összefogta, felszabadí-
totta és megsokszorozta az alkotóművészek képességeit. Felgyújtotta képze-
letüket, megacélozta akaratukat. A harc szenvedélye átáramlott a színészek 
játékába, a film képeinek ritmusába. Hol keressük a Talpalatnyi föld várat-
lan sikerének titkára a végső magyarázatot? A társadalmi és művészi harc 
mély, szerves egységében. 

F eltárásra váró titkok lappanganak a tiz év filmművészeti fejlődésének 

különös, mennyiségi és minőségi hullámzásában is. Az 1 államosítástól 
napjainkig kereken hetven játékfilm készült. Tehát tiz év alatt körülbelül 
ugyanannyi, ahány bemutató egy év alatt szerepel a budapesti színházak 
műsorán. Az első esztendőben tíz film készült. Köztük a Talpalatnyi földön 



kívül az állami filmgyártás alsó filmoperettje: a Mágnás Miska, két film-
vígjátéka: a Díszmagyar és a Janika, első munkástárgyú filmünk: a Szabóné, 
első színesfilmünk: a Ludast Matyi és ekkor készült az \Űri muri is. Utána 
nyolc hónapra leáíit a filmgyártás, noha több kész szövegkönyv várt forga-
tásra, 1950-ben csupán négy film készült. A következő években átlagosan 
hat, csak 1955-ben érte ei újból az évi tizet. Azóta ez a szám évről évre 
lassan növekszik. 

T Jgyanilyen hullámzást mutat a filmek minősége. Ugyanazoktól a rende-
l j zőktől láthatunk kiemelkedő művészi alkotásokat, közepes és gyönge fil-
meket is. Ugyanabban a filmben gyakran remek részek gyönyörködtetnek 
és mellettük néha közepes vagy bosszantóan elhibázott mozzanatok. A kez-
deti időszakban egy év alatt három magas művészi színvonalú film készült 
és a többi is, talán kettő kivételével, ha nem is kifogástalan, de sikeres, s a 
maguk nemében a jobb filmek közé számitható. A következő években meg-
fordul az arány. Időnként született egy-egy kiemelkedő értékű alkotás, a 
többi azonban — bár ezek is felcsillantanak művészi mozzanatokat — az 
átlagos színvonal alatt marad és sok gyönge film is készült. 

1954 végétől kezdve újból egymásután születtek a magas színvonalú 
alkotások:,Budapesti tavasz, Liliomfi, Körhinta, Gázolás, Egy pikoló világos, 
Szakadék, Hannibál tanár úr, Bakaruhában stb. Mindez másfél év alatt 
Kbzvelenill az ellenforradalom előtt és hónapokig az ellenforradalom után 
megint lesüllyedt filmjeink átlagos színvonala. 1957 végén újra emelkedni 
kezd és most ismét egymásután készülnek a magas művészi színvonalú 
alkokotások. Mi ennek a mennyiségi, de különösen minőségi hullámzásnak 
az .okai? 

Minden filmalkotás jellegét és művészi színvonalát három tényező 
határozza meg. A filmgyártóválldlat tulajdonosának érdeke, anyagi ereje 
és szakértelme, a fttm alkotóinak törekvése, tehetsége, lehetőségei és a kö-
zönség igénye. Ha ezek mind összhangból kerülnek, magas művészi színvo-
nalú filmalkotás születik. !Az államosítás óta nálunk a filmgyártó vállalatok 
tulajdonosa és irányítója a nép állama. Legfőbb érdeke a dolgozó nép szol-
gálata, a szocializmus megvalósításának segítése a művészet sajátos eszkö-
zeivel is. A rendelkezésre bocsátott anyagi erő sokszorosan nagyobb, mint 
bármelyik vállalkozóé volt a inagyar film hatvanéves történetében. Film-
jeink alkotói többízben bebizonyították, hogy nagy tehetségű, hozzáértő mű-
vészek, akik tudnak élni a kapott lehetőségekkel, s ha nem is minden eset-
ben és ingadozás nélkül, de képesek azonosulni a nép államának érdeké-
vel IKözönségünk többrétegű és átalakulóban van. Széles rétegeket tart 
még rabságában a kispolgári ízlés, de egyre növekszik azoknak a száma, 
akik az igazi filmművészetet igénylik és élvezik. 

Legművészibb filmalkotásaink akkor születtek, filmgyártásunk színvonala 
olyankor iveit fölfelé, 
amikor az állami irányítás képviselői szilárd következetességgel érvé-

nyesítették a dolgozó nép érdekét szolgáló politikai célokat, kellő szakérte-
lemmel rendelkeztek, amely a filmalkotás művészi sajátosságainak messze-
menő figyelembevételében nyilvánult meg, éé'nem kerültek szembe a kö-
zönség fejlődő igényével; amikor az alkotók "művészi törekvése teljesen 
azonosult a népet szolgáló állami érdekkel és nem a kispolgári vagy álta-
lában polgári ízlésű, hanem a fejlődő igényű szocialista vagy szocialistává 
alakuló közönségnek ' akartak filmet alkotni. Egy mondatban: filmjeink 
művészi színvonalának és egyben társadalomfejlesztő hatásának az volt és 
az marad <a legfőbb biztositéka, ha a filmek alkotóművészei egész ember-



ségükkel a helyes állami irányítás politikai céljait követik, az állami irá-
nyítók pedig ennek érdekében a művészek alkotó képességeinek gazdag ki-
bontakozását segítik, a dolgozó közönség nemesedő igényeit együttesen 
figyelembe véve és tovább fejlesztve. 

eggyőződésem, hogy a politikai cél és a művészi törekvés, a társadalmi mon-
danivaló és az érzékeltető forma összhangjának és ellentéteinek elemző 

vizsgálatával deríthetjük fel a szocialista magyar filmek nemzeti jellegének 
titkát és a magyar filmművészet sok más tisztázatlan rejtélyét is. Filmmű-. 
vészetünk sajátos nemzeti vonásait és magas művészi színvonalát felisme-
rik és értékelik az egész világon. Rövid tiz esztendő alatt a magyar film-
művészet sajátos, új színekkel gazdagította a világ filmtermését. Olyan ér-
tékes filmalkotásokkal, amelyekben a magyar valóság filmművészeti tükrö-
zése és a magyar társadalom fejlesztésének törekvése elválaszthatatlanul 
égységbe forrt. Ez az egység filmjeink művészi értékének és nemzeti jelle-
gének forrása, filmművészetünk tudatos fejlesztésének biztositéka. Törvény-
szerűségeinek elméleti'elemzésével és gyakorlati erősítésével fejthetjük meg 
kiküszöbölendő hibáink és tovább építendő eredményeink titkait. 

HONT FERENC 

10 ÉVES AZ ÁLLAMOSÍTOTT FILMGYÁRTÁS 
A Színháztudományi és 

Filmtudományi Intézet ren-
dezésében szeptember J6-án 
este az Uránia filmszínház 
emeleti helyiségében nyílt 
meg a -10 ÉVES AZ ÁLLA-
MOSÍTOTT FILMGYÁR-
TÁS" kiállítás. 

A kiállítás egésze érzé-
kelteti és egy bevezető-
magyarázó tabló közli az 
1948-ban bekövetkezett ál-
lamosítás jelentőségét. 
A -TALPALATNYI FOLD— 

tői — az államosított film-
gyártás első nagyigényű al-
kotásától — színes tablókon 
sikeres filmek sora vezet el 

az -ÉDES ANNA-x-ig, 
Fotók, plakátok, díszlet-

és jelmeztervek ötvözetén 
keresztül elevenednek meg 
kedves filmjeink és ezek-
nek kedves alakjai. 

A -Talpalatnyi föld-" Gáz 
Jóskáját életnagyságú foto-
figurában látjuk viszont. 

Ugyancsak egy méternél 
nagyobb figurákban ki-
emelve látjuk a libáit vá-
sárra hajtó Ludas Matyit, 
a Körhinta fiatal, hintázó 
szerelmespórját, a felejthe-
tetlen Nyúl tanár urat, 
Dérynét és a többieket. 

A legnagyobb helyet el-
foglaló játékfilmeken kívül 
a 10 év rajz- és bábfilm-
jeinek és a naggyá nőtt 
népszerű-tudományos és 
dokumentum filmjeinek, 
híradóinak anyagát mutat-
ja be a kiállítás. 

A kiállított dijak és ok-
levelek sok külföldi feszti-
válon elért eredményről di-
csekednek: a TALPALAT-
NYI FÖLD, TŰZKERESZT-
SÉG, ÉLETJEL — munka 
dijat, a SEMMELWEIS 
a legjobb életrajz film dí-
ját, ERKEL a legjobb ze-
nei film diját, az EGY PI-
KOLÓ VILÁGOS a SZA-
KADÉK-kal megosztva fő-
dijat kapott KARLOVY 
VARY-ban. Ezenkívül több 
jelentős dijat kaptak film-
jeink a VELENCEI feszti-
válon. Rajzfilmjeink közül 
az ERDEI SPORTVER-
SENY és a KÉT BORS 

Az -Életjel-" Karlovy Vary-1 
munkadíja 

A -Hannibál tanár úr" 
Karlovy Vary-1 első fődíja 

ÖKRÖCSKE, népszerű-tu-
dományos és dokumentum-
filmjeink közül HOMOKI 
NAGY ISTVÁN és KOL-
LANYI ÁGOSTON filmjei 
nyertek különböző kül- -
földi díjakat. 

A Jelentős hazai és kül-
földi sikereket kormány-
zatunk számos Kossuth-
díjjal, kiváló és érdemes 
művészi cím adományozá-
sával ismerte el, a Hunnia 
filmgyár kollektíváját pe-
dig Vörös Zászló érdem-
renddel tüntette ki. 

KÖRTVÉLYES ÁGNES 

10 ÉVES AZ ÁLLAMOSÍTOTT FILMGYÁRTÁS 



-Latyi-íilm lesz — mondta egy is-
merősünk — gyertek velünk rö-
högni!- Megvallom, nem Latabár 
kedvéért mentünk el a bemutatóra. 
Mindig tiszteltem ezt a kitűnő szí-
nészt, akit Reinhardt szárnyai alatt, 
komoly szerepkörben ismertem meg, 
S akinek fanyar játékosságát, ko-
mikai vénáját nem lehet eléggé 
nagyra becsülni. Egy ideje azonban 
már nemcsak sajnálkozással, de 
némi ingerültséggel láttam az orszá-
gos méretűvé tágult -latyizás- egyre 
üresebb, s egyre színvonaltalanabb 
divatját Ismerősünk szerencsére 
csalódott: a filmen nem a tegnapi 
bohóc sütötte el ezredszer is hatásos 
patronjait, hanem a tegnapelőtt 
nagy színésze lépett elénk, éretten, 
meleg emberséggel, s az eszköztelen 
egyszerűséggel győző komoly szín-
művészet teljes vértezetében. A ha-
tás, amit játéka kiváltott nem röhö-
gésben, hanem a könnyebbülő ke-
délyből újra meg újra felszakadó 
nevetésben jutott kifejezésre. A 
filmre nem a nevetőizmok görcsös 
fáradságával, hanem a meghatott 
szív csendes derűjével emlékezünk 
vissza. 

Egy másik ismerősöm így foglalta 
össze az egész produkcióról való 
véleményét: -a maga nemében egész 
jó-. Ezt az olyan emberek fölényével 
mondta, akik szeretnek nevetni, de 

egy kicsit le Is nézik mulattatóikat. 
Soha nem gondolkozott azon, hogy 
milyen nehéz -a maga nemében-
jót hozni létre. A Micsoda éjszaka 
magyar filmvígjáték. A "-maga 
nemében- történő jellemzéshez 
mindhárom minősége hozzátartozik. 
Mindhárom minőségében elismerés 
Illeti. Hosszú idő óta először láttunk 
magyar filmvígjátékot, amelynek 
pergése közben egyszer sem kellett 
ízléstelenségen, rikító hatásvadásza-
ton, bántó trükkök láttán fel-
szisszennünk. Ez persze még nem 
elég a dicsőségre, de figyelemre 
méltó erény. A -maga nemében-
jó a produkció azáltal is, hogy iga-
zán mozi. Képből, mozgásból, hang-
ból a műfaj szabályai szerint van 
felépítve. Végül: vígjáték. Egyértel-
műen a vidámságot szolgálja, játé-
kosan és derűsen, egyformán távol 
a nagyképűségtől és a röhögtetéstől. 
Nem remekmű, de olyan film, ami-
lyenre szükség van. A magyar film-
vígjáték járható útja tűnik fel benne 
újra. S ez különösképpen figyelem-
re méltó. 

A film készítőinek van bátorságuk 
a valóság játékos feloldására, s a já-
téknak a hétköznapi valósághoz 
kötésére. Van arányérzékük, amely-
lyel általában mégtalálják az 
egyensúlyt mozgalmas -hecc- és 
csendes bensőség, megborzongató 



izgaloni ég elgondolkoztató szemlé-
lődés, nevettető helyzetkómikum és 
mélyebb érzelmi hatások között. 
Hadd világítsam meg ezt a film ta-
lán legsikerültebb jelenetével. 

Tőrös tanár úr, aki kiábrándult az 
emberekből, s az élet irónikus for-
dulatai során mégis mindent koc-
kára vetve küzd azért, hogy egy ha-
lálos veszedelemben levő gyerek 
számára megszerezze a szükséges; 
ritka orvosságot, maga jut halálos 
veszélybe: banditák kezébe kerül. A 
helyzet úgy alakul, hogy a banditák-
nak nincs más választásuk: el kell 
tenniük láb alól a meghatóan naiv 
hőssé magasodott kisembert, aki 
mindent tud róluk. A vacogtató haj-
nali derengésben vesztőhelyére 
rángatják-taszigálják. Ott áll már 
egy elhagyatott híd alatti mélye-
désben, s ráemelődik a gyilkos re-
volver, amikor az egyik gonosztevő 
lesajnálja róla rendes kabátját. Mi-
közben a levetett kabát felrepül a 
gödör szélén álló banditához, meg-
szólal a rendőrsziréna, s a gyilkosok 
rohanvást olajra lépnek. A csodál-
kozva magára ocsúdó tanár úr pil-
lantása a földre esik, ahol az apró 
bokrok közt egy kis tisztáson ott 
keringőzik az a szirénázó játék-
autó, amelyet egy titkos találka-
hely tulajdonosnője sózott az orvos-
ságért még ilyen tilalmas helyekre 
is elmerészkedő derék emberre. A 
jelenet meg-megrekedő mozgatása, 
hideglelősen kietlen megvilágítása, 
lábdobogásból, szaggatott vitából, 
nyers parancsszavakból felépített 

hanghatása, arcokat, gesztusokat fo-
kozódó feszültséggel felvillantó szí-
nészi játéka, s az egész kínos, hát-
borzongatóvá fokozott helyzetnek 
tündérien játékos feloldása: a film-
rendezői kompozíciónak, valóság és 
játék jó arányú vegyítésének is ki-
tűnő példája. 

Persze a film realizmusának és 
jékosságának vannak határai és ve-
szélyei is. Hadd mondjak erre is 
egy-egy példát. A történet álommal 
kezdődik: a titkoltan szerelmes és 
ridegségében mégis népszerűségre 
vágyó tanár úr ünneplő diákok sor-
fala közt esküvőre, s aztán az ová-
ciókban kitörő lakótársak serege 
előtt otthonába viszi kartáranőiét. 
Az álom képei — sajnos — ugyan-
olyan kemény, éles realitással raj-
zolódnak a néző érzékeibe, mint az 
azonos színtéren és szereplőkkél le-
játszódó valóságos cselekmény nyi-
tánya. A beszőtt irreális elemek 
(például a megelevenedett szertári 
medve, a dzsesszesített Szerelmi ál-
mokat személyesen zongorázó, ősz 
Liszt Ferenc, vagy a menyasszonyi 
fátyolon a boldogság révébe felszálló 
frakkos vőlegény) nem az álom, ha-
nem az egykori burleszkek hangula-
tát hozzák létre, s az álmából ébredt 
tanár úr mellett nem meglepettnek, 
hanem becsapottnak érzi magát a 
néző. A filmet záró s >*a maga nemé-
ben* egyébként jól felépített üldö-
zési jelenet viszont néhány szakaszá-
ban (különösen az Ingó kémény-
seprőpadlón s a fürdőszobás lakás-
ban lejátszódó jelenetekben) túlsá-



gosan Is valószínűtlenné, némileg 
öncélúan groteszk játékká foszlik. 

Hasonló veszélyeket nem sikerült 
mindig elkerülni a film humánus, 
érzelmi anyagának alakítása közben 
sem. A cselekmény bonyolítása 
azért is valószerű, mert az összekötő, 
mint kifejlettebben vissza-visszatérő 
motívumok egész hálózata szövi át, 
de azért is, mert a szereplők hang-
súlyozottan mindennapi, valóságos 
emberek; a tetteikben itt-ott elő-
forduló bakugrásokat is indokolni 
kívánja a szenvedély, a szükségsze-
rűség, vagy a véletlen logikája. Éppen 
ezért érzi az ember rikítónak, túlsá-
gosan is "női szeszélyének a szerel-
mes tanárnő gesztusát, amellyel — 
egy rosszmájú diák híradásán fel-
háborodva — az igazolást kérő rend-
őr előtt megtagadva őt, a vízben 
hagyja szerelmét, aki pedig helyette 
vállalkozott az éjszakai kirándulásra. 
A film készítői itt egy hatásos je-
lenet kedvéért kockára tették a női 
főszereplő valószerűnek mintázott, s 
rokonszenvesnek szánt jellemét. 
Egy másik esetben a mű mondani-
valójának hitelét ingatja meg egy 
túlságosan is ötletre hegyezett je-
lenet: a kivégzésre hurcolt tanár a 
brigantiknak mondja el nagy fel-
fedezését, hogy »az emberek jók!" A 
főalak kedves félszegségét az egy-
ügyűség, a mondanivaló érzésbeli 
teltségét az érzelgősség felé taszítja 
az ilyesmi. 

Mindezzel csak arra szeretnék 
azonban utalni, hogy milyen "nehéz 
a könnyű", hogy milyen biztos 
egyensúlyérzék, fegyelem és ízlés 
kell ahhoz, hogy a filmben összepá-
rosított b egymással sokszor igen 
hangosan összetfeleselő elemeket 
lehessen tartani. A film írói és ren-
dezője: Boldizsár Iván, Illés Sándor 
és Révész György megállták a pró-
bát. Ismétlem: (rátaláltak a magyar 
filmvígjáték járható útjára Akkor 
nyerték meg talán legfontosabb csa-
tájukat, amikor a szereplőket nemcsak 
összeválogatták, de össze is hangol-
ták. Hogy Latabár \Kálmánt igazi, 
nagy 'képességedhez méltó szerepre 
kötelezte, a rendezőnek külön ki-
emelkedő érdeme. A film azt (bizo-
nyítja, hogy a többi szerepre is tudott 
vagy mert megfelelő színészt találná, 

vagy ha kellett, nevelni. Sajnálni 
való, hogy Tolnay Klárinak a film 
leghalványabb, nagyon is közhely-
szerű szerepe jutott. Minden kedves-
ségiéviel és színészi tudásával sem tu-
dott a széthulló részletekből igaza 
egységet formálni; az alak csak 
epizódjaiban él. Rvttkai Éva ikáster-
jedelímű méllékszerepéből nagy ala-
kítást formált: kis kokottja nemcsak 
különös, virágszerű szekszepiljével, 
hanem érzelmi erejével, indulatvál-
tásainak hitelességével is elbűvöl. 
Kitűnően idomul a "forradásos képű 
Vili« nem könnyű szerepéhez Hor-
váth Tivadar. Ismétlem: az együttes 
tagjai: Ascher Oszkár, Bárdi György, 
Fónay Márta, Gáti József, Kazal 
László, Mádi-Szabó Gábor, Misoga 
László, Peti Sándor, Szabó Ernő s a 
többiek is, a kedves és friss termé-
szetességgel rosszalkodó, lelkesülő, 
verekedő s életet mentő fiúkkal 
együtt, mind jól megállták helyüket 
s együttest alkottak. Dicséret illeti a 
fényképészt, Forgács Ottót is; ki-
egyensúlyozott — talán túlságosan is 
higgadt — munkájával1 nagyon is 
hozzájárult a film egységes jó hatá-
sához. Ugyanezt lehet mondani 
Bágya János diszkrét, a cselekményt 
simulékony an aláfestő zenéjéről. 

Végül hadd idézzek még egy har-
madik hangot a közvéleményből. 
-Bombasiker lesz«, — mondotta egy 
harmadik ismerősöm. Remélem és 
kívánom is, hogy így legyen. Csak el 
ne rontsa — mint már annyiszor — 
a jó kezdeményezést. Révész György-
nek nem első sikeres filmje ez. Az 
újabb sikert azonban inkább ötletes-
ségével, Ízlésével, mesterségbeli tudá-
sával, bátor vállalkozó kedvével érte 
el. Hogy van képessége és érzéke a 
rendezői munka elkomolyodásóhoz is, 
megmutatta az Éjfélkor egyes részle-
teiben. Most inkább a bravúrt keres-
te, s ezért nemegyszer megelégedett 
a felszínesebb megoldással. Félre-
értés ne essék: nem komorságra sze-
retném biztatni. Inkább arra, hogy 
merészebben álmodjék. Szívből örül-
nék, ha következő filmjében megta-
lálná a mélység ragyogását, azt a 
fényt, amely a nagy vizek s a tiszta 
ég öléről sugárzik elő. 

KERESZTURY DEZSŐ 



^^yaLatieai tanuhágoks 

gyenréklámot kapott. A 
legkülönbözőbb bonni 
kormányszervek ismé-
telten tiltakoztak a film 
bemutatása ellen, meg is 
vágatták, a német kö-
zönség sohasem fogja 
látni a Velencében vetí-
tett eredeti verziót. A 
film néhol Brechtre em-
lékeztető stílussal és 
erővel leplezi le a 

»Wirtschaftswunder« 
Németországa vezető kö-
reinek emberi, erkölcsi 
arculatát. Közönségsike-
re óriási, volt. Ismét 
megmutatkozott: a leg-
súlyosabb társadalmi, 
sőt politikai mondani-
való sem akadálya egy 
film sikerének — ha jó. 
A >»Rosemarie« sem sze-
repel a hivatalosan dí-
jazott filmek listáján. 

A legtöbb vitát a hu-
szonhat éves, francia 
Louis Máüe filmje, »A 
szeretők* okozta. Semmi 
kétség, ez az utolsó hu-
szonöt év legerotikusabb 
filmje. Az emlékezetes 

filmnek lehetne ítélni. 
Megölnek egy gengsz-
tert. Fiával özvegyen 
marad a vallásos Sophia 
Loren, úgyis mint fekete 
orchidea. A szintén jám-
bor Anthony Quinn is 
özvegy, nemrégen halt 
meg a félesége, aki mel-
lesleg húsz éve közve-
szélyes őrült volt. A két 
Özvegy egymásra talál, 
de csak félig. Lorennak 
a gengszter apára ütő fia 
és Anthony Quinnnnek 
anyai ágon terhelt leá-
nya útjukban áll. A 
happyend ezúttal nem 
marad el, mert vala-
mennyien buzgón imád-
koznak, és mint köztu-
domású, ez segít. 

Nem vitás, hogy ez a 
szirup meg fogja sokszo-
rozni a filmbe fektetett 
tőkét. Valószínű az is, 
hogy a film gyártója, 
Carlo Ponti (Loren fér-
je) ezért a filmjéért 
bűnbocsánatot fog nyer-
ni a Vatikántól és még 
talán Olaszországba is 
visszatérhet. A jobb 
sorsra érdemes Sophia 
Loren megkapta ugyan 
a fesztivál legjobb női 
alakításának díját, olasz 
rajongói mégis szomo-
rúak. Sophiából, Nápoly 
szülöttjéből, aki csak 
úgy árasztotta magából 
szülővárosa báját és de-
rűjét, Amerikában egyé-
niség nélküli tucatsztárt 
csináltak. 

A legizgalmasabb és 
egyben a leghaladóbb 
film Nyugat-Németor-
szágból érkezett Velen-
cébe. Rolf Thiele filmje, 
a -Rosemarie* óriási in-

Nadla Tiller, a -Ro»eraarie-
clmű nyugatnémet filmben 

Nagyon nehéz üdét hé-
tig tartó filmfesztiválról 
rövidéin beszámodni. De 
szerencsére mindig van 
egy legjobb film, egy 
legrosszabb és akad né-
hány tanulság is, amit 
egy cikk keretében el le-
het mondaná. 

A legjobb film Velen-
cében az olasz »Klhívás« 
volt. Rendezője Fran-
cesco Rosi, nem ismert 
nagyság. Mindössze har-
mincegynéhány éves, ez 
az első önálló játékfilm-
je. Saját szavai szerint 
sokáig készült erre a 
filmre, nem akart- fél-
megoldásokkal jelent-
kezni. Nápolyban .játszó-
dik. Két »camorr8« har-
col egymással. Hősünk 
az új, fiatal rabló ener-
giájával és vakmerősé-
gével hívja ki maga el-
len a régiek haragját. 
Harcuk mögött feltárul 
a mai olasz társadalom 
válsága. A film tele van 
súlyos, leleplező erejű 
társadalmi mondaniva-
lóval, amellett olyan iz-
galmas, hogy egy percre 
sem engedi ki bűvköré-
ből a nézőt. Rosi nagyot 
alkotott: a legmoder-
nebb amerikai művészi 
technikával, gyors vágá-
sokkal, sodró erejű kép-
sorokkal mély Igazságo-
kat fejezett ki. A bemu-
tató után egyöntetű volt 
a lelkesedés, a haladó 
olasz sajtó ünnepelt: 
•újjászületett a neorea-
lizmus-«. A film mégsem 
kapta meg a fesztivál 
nagydíját. (Ez már a 
zsürikörök rejtelmei kö-
ré tartozik.) 

A legrosszabb film dí-
|át talán a t» Fekete or-
chidea* című amerikai 



Tashlro Mifune, a nagydíjat nyert -Riksakuli-* című japán film kiváló fősre re p-
lője. Nemsokára megismerkedünk vele Itthon Is a -Bmahomon* című filmben 

»Extázis* hozzá képest 
leányiskolái kötelező ol-
vasmány. Egészséges íz-
lésű emberre mégsem 

hat bántóan a film: tel-
ve van poézissel, s ez ön-
magában nem ad helyt 
a pornográfiának. A 
botrány mégis már a ve-
títés alatt megkezdődött. 
Egyre erősbödő fütty és 
pisszegés kísérte a -fil-
met, míg egy döngő hang 
közbe nem kiáltott: 
-nem vagyunk a plébá-
nián*. A sóikat szidott 
zsűri bátorságát dicséri, 
hogy ezt a filmet díjazni 
merték. A katolikus egy-
ház viszont, éppen " A 
szeretők* és néhány más 
film -bemutatása elleni 
tiltakozásul, nem adta ki 
szokásos diját. 
' A zsűri ítélete alapján 
a japán » Riksakuli* 
nyerte a fesztivál nagy-
díját. Valóban szép, de 
talán túl szentimentális 
film, egy képsora azon-

A legjobb azinéazl alakítás 
diját Alec Guineai nyerte. 
Jelenet az -Igazaág azája* 

című angol filmből 

ban meghökkentően új-
szerű. A film végén 
meghal a riksakuli és 
kavargó képekben újra 
megjelennek élete — és 
a film — fő mozzanatai. 
Ilyet már láttunk film-
ben, de ezúttal a vízió 
képei színes negatívon 
jelennek meg a valósá-
gos környezetet ábrázo-
ló pozitívok közé vágva. 
A hatás magával raga-
dó, talán épp ennek kö-
szönhette a film a fesz-
tivál nagydíját az 
-Arany Oroszlán«-t. 

A »Ház a sziklák 
alatt« és az »Ejfélkor* 
nem tartoztak sem a leg-
jobb, sem a legrosszabb, 
sőt még a hivatalos ver-
senyben bemutatott fil-
mek közé sem. A feszti-
vál szabályzata szerint a 
versenyben csak a zsűri 
által kiválasztott tizen-
négy film indulhat. Mi a 
-Ház a sziklák alatt*-ot 
neveztük be, ez a film 



lett tizennégy közül a ti-
zenötödik. így csak az 
úgynevezett információs 
szekcióban vetítették az 
»Éjfélkor«-ral együtt. 
Mindenki, aki látta a 
filmeket, állítja, hogy 
mindkettőnek a ver-
senyben lett volna a he-
lye (az »Éjfélkor« nem 
indulhatott, mert a 
brüsszeli fesztiválon már 
bemutatásra került). 

A -Ház a sziklék 
alatt«-tal kapcsolatban a 
kritika egyöntetűen di-
cséri Makk Kérolyt, a 
rendezőt, az operatőrt, 
Illés Györgyöt s a színé-
szek kiváló játékát. A 
kifogások is egyönte-
tűek, főleg a Cinema 
Nouvo és más haladó la-
pok részéről! Mit akar 
ez az egyébként szépen 
megalkotott film a má-
nak modani? (A feszti-
válon csaknem nagydi-
jat nyert csehszlovák 
-Farkasverem-x-mel kap-
csolatban is azt a kér-
dést vetette fel Casá-

raghi, az Unitá kiváló 
kritikusa, hogy akár 
húsz évvel ezelőtt is ké-
szülhetett volna.) 

Az általános kép? A 
Lidón csak úgy szikrá-
zott az egészséges nap-
fény, de a filmek többsé-
gében lehetetlen helyze-
tekből fakadó mestersé-
ges szerelmek és beteg 
lelkek kínjai szinte pszi-
ehopatológus légkört te-
remtettek. Kitűnő mű-
vészek nagy tudással és 
művészettel filmek egész 
sorában az aberráció fe-
lé fordulnak. Sok javuk-
ra valló különbség mel-
lett nem kivétel ez alól 
a csehszlovák »Farkas-
verem*, a lengyel—nyu-
gatnémet - A hét nyol-
cadik napja* és a »Ház 
a sziklák alatt* sem. 
Persze, senki sem állít-
hatja azt, hogy pszicho-
lógiai, vagy éppen pszi-
chopatológiai műveknek 
ne lenne létjogosultsá-
guk. Velencében azon-
ban mindez töményen 

Sophia l.oren a -Fekete or-
chidea* című amerikai 

filmben 

jelentkezett, és így 
együtt kicsit sok volt. 

Ma már közhelynek 
hat az a megállapítás, 
hogy válságban van a 
világ filmművészete. 
Nyugaton ez elsősorban 
témára, mondanivalóra 
érvényes, mert a művé-
szi kifejezési eszközök 
terén ott is látható a fej-
lődés. Nálunk talán meg-
fordított a helyzet. Mon-
danivalóban az újat a 
haladót keressük állan-
dóan, kifejezési eszkö-
zökben azonban gyakran 
konzervatívok vagyunk. 
Az újat, a mait, új mai 
nyelven kifejezni? — ez 
a szép feladat vár a ma-
gyar filmművészetre. 

DÓSAI ISTVÁN 

Jelenet a -Kihívás* című 
olaaz filmből. A képen Jose 

Snare r 



Egy mű hatása nemcsak objektív 
értékétől függ, hanem környe-

zetétől és körülményeitől is. Olyan 
tényezőktől, amelyeket együttvéve 
sorsszerűségnek nevezhetnénk. Mert 
kevés közük van a saját pályáján 
keringő mű belső törvényeihez: cél-
jához, tartalmához és feszítőerejé-
hez. 

Nem mellékes például, hogy egy 
film, .bemutatása pillanatában, mi-
lyen lelki telítettségiben találja a kö-
zönséget? Hogy a társélmények mek-
kora atmoezféra-nyomásában szorít 
helyét magának? Hogy az asszociá-
ciók, amelyeket felébreszt, közeliek, 
vagy távolialk-e? S hogy milyen mű-
vészi színvonalat képviselnek? 

Kulidzsanov és Szegei filmje, a 
•Múló évek- — ez az »objektíve« ki-
tűnő alkotás —• akkor jutott el hoz-
zánk, mikor Kalatozov-ék mestermű-
vét, a »Szállnak a darvak«-at alig 
néhány hete láttuk, minden méte-
rére emlékezünk még — s a két film 
között oly nagy a rokonság, hogy az 
összehasonlítás önként adódott 

De sietve jegyezzük meg, hogy a 
-Múló évek* a hatást zavaró körül-
mények ellenére is versenyképesnek 
bizonyult. S ez igazán nem kis ér-
dem. 

A két film rokonságának lényege: 
a háborúokozta tragikum ábrázolása. 

A Nagy Honvédő Háború úgyszól-
ván »alaptémója« a szovjetfilmgyár-
tásnak. De a korábbi művekben — 
s most ne a kivételeket nézzük, ha-
nem az átlagot — a hősiesség és a 
tragikum sokszor ellentmondóan je-
lent meg. Ugyan ki tagadhatná, hogy 
a háború: tragikus állapot. Ember-
ellenes történelmi zóna: győzelmei-
ben csakúgy, mint kudarcaiban. S a 
hősiesség, az infemális erők megfé-
kezése voltaképp tragikai kényszer. 
A humánus pátosz — nagy vállalko-
záséival és birkózásaival — az ahu-
mámius helyzet következménye. Ezért 
a hősi magatartás sem szakadhat ki 
a háború alapvetően tragikus jelle-
géből. Különben, tisztesség ne essék 
szólván, azt a látszatot kelti, mintha 
a vérontás csupán alkalom lenne 
arra, hogy a becsület bajadérjai ér-
demeket szerezzenek. A hőstettek 

morális hitele tehát a hősiesség, mint 
tragikai kényszer ábrázolásán is mú-
lik. Ezt az igazságot tartottók szem 
előtt a »Szállnak a darvak* és ' a 
•Múló évek* alkotói, amikor a hősi 
erények és a tragikus alapérzés 
egyensúlyára törekedtek; úgy, hogy 
se a bátorság ne kapjon exhibicio-
nista színezetet, se a szorongató köz-
érzet ne keltsen pacifista hatást. 
Mindkét film hősei — mártírok és 
életbenmaradottak — öbben az 
egyensúlyiban találnak magukra: tra-
gikusan és mégis íelemelően. Félel-
met és hitet egyszerre ébresztve. 

De a rokonságnak szűkebb tárgyi 
alapja is van: a hűség próbája. 

Persze, különböző társadalmi és 
emberi relációkban. A -Szállnak a 
darvak* Verája még csak szerelmes 
lány, amikor Borisz hadbavonul. Hű-
ségének törvényes fedezete nincs. Azt 
csak a szív Íratlan parancsa dik-
tálná. Amikór ^elbukik* — Márk fe-
lesége lesz —, majd amikor vívódá-
saival vezekel: bűne és bűnhődése 
a legtisztább magánügy, amelyet csu-
pán az erkölcsi törvény avat köz-
üggyé. Lida, a '•Múló évek* főhősé-
nek hűségét azonban már asszony-
korában teszi próbára a háború. Az 
ő döntésébe — több-kevesebb joggal 
— a társadalom is beleszól, ami a hű-
ség morális értékét nagymértékben 
csökkenti. Ezért van szükség a próba 
súlyosbítására, a rossz házasélet és 
az új szerelem kettős nyomatékával. 
Vera' szívvel-lélekkel szereti Boriszt, 
s csak a magány, meg a halálféle-
lem kergeti Márk karjaiba: mélyebb 
érzelmi csábításnak nincs kitéve. 
Míg Lida a háború kitörésekor mór 
éppen szakítani akar férjével, Dmit-
rijjel, akit munkája oly sokszor tá-
vol tart tőle. S szándékát a bűntudat, 
Korisztantyinhoz fűződő vonzalma is 
megerősíti. — A két asszonysors Itt 
két külön feladat elé állította az al-
kotókat. Veránál azt kellett meg-
indokolni, hogy miért megy hozzá 
Márkhoz? A magány és az egy szi-
tuációba sűrűsödő halálfélelem elég 
ok-e a hűtlenségre? Láda jelleme pe-
dig arra kért választ, hogy miért nem 
tágít Dmitrij mellől a háborús káosz, 
a házasság kudarcai és Konsztantyin 

M Ú L Ó É V E K 



ragaszkodása ellenére sem? Sőt, 
miért tartózkodik Konsztantyintól a 
férj hősi halála után ás? — Azt hi-
szem, a jMűló évek- jobban oldja 
meg a maga lélektani rész-feladatát. 
Lida hitvesi érzése állandó, a házas-
ság békéjét Dmitrij távolléte dúlja 
fel, Konsztantyin a magány abron-
csait feszíti szét, s amikor a férj ön-
ként jelentkezik a frontra, az asz-
szony hűségét a bűntudat is megacé-
lozza — mindezt pontosan tudjuk, 
megértjük és elfogadjuk. 

Vera történetében a hűség, mint 
alaptéma s a háborús tragikum, mint 
vezérszólam, mégis sokkal költőielb-
ben és hatásosabban bomlik ki. 

Ugyan miért? 
Vessünk egy tekintetet a két film 

formanyelvére. 
Többen megírták már, hogy Kala-

tozov csupa jelképpel dolgozik; a 
-Szállnak a darvak« egy-egy jelenet-
sorában nem maga az akció — a va-
lódi látvány — fejleszti tovább a cse-
lekményt, hanem az az áttételes tar-
talom, amelyet a hősök tettei a lát-
ható valóságon túl, a film lifozófdai 
értékrendjében kapnak. Más szóval: 
nem a képek »anyaga« fontos; ha-
nem a ^rezgésszámuk-. Ez a mód-
szer azonban türelmet igényéi. Az 
események csak kellő ritartandóval, 
az elhalkuló dallam szüntelen felerő-
sítésével, a látomást kiteljesítő »ze-
nei kontrasztok* bőségével nyerhe-
tik el igazibb, távolibb és megfog-
hatatlamabb értelmüket. Akár egy lí-
rai vensben. Így aztán az epikai 
anyaggal is szűkmarkúan kell bánni, 
a kevesebb itt többet ér; s nem vé-
letlen, hogy a -Szállnak a darvak* 
csak három — vagy inkább két — 
ember érzelmi drámája, a cselek-
mény pedig a szonett-formába is 
beleférne. (A »La strada«-nál egyéb-
ként hasonló a helyzet.) 

Kulidzsanov és Szegei, a »Múló 
évek* rendezői ugyanehhez a mód-
szerhez vonzódnak. A film lírai jele-
neteiben ki is használják a szimbó-
lum-alkotás valamennyi lehetőségét. 

De Olsanszkij, a fangatókönyv-iró 
kissé szűkre szabja az alkalmakat. 

Túl nagy karéjt hasít ki a társa-
dalomból; Uda—Dmitrij—Konsztan-
tyin szerelmi háromszögébe egy 
egész bérház fejlődésregónyét akarja 
belezsúfolni, a harmincas évektől a 

háború végéig. Méghozzá kiváló te-
hetséggel. 

Lidáék sorsát két szerelmespár 
története i»egészíti ki«: az acélos ka-
masz Szerjozsa és a szép álmokat dé-
delgető Gálja, valamint a félszeg 
Nyikoláj és a Grátchen-csendességű 
Kátya története — a gyermekszere-
lem izgulékony, meg a családias ér-
zés kandallótüzeivel. Aztán itt van-
nak az öregek: Szerjozsa fagyökér-
szívósságú apja, gorkiji ihletésű 
anyja, Gálja vaksi intelligenciájú 
nyárspolgár-szülei és az élemedett 
korú Színésznő a szomszédok öveze-
téből — ők Is ugyanazon az ajtón 
kopogtatnak, amely mögött Lida hű-
ségpróbája folyik, ők is részt kérnek 
a hősiességből és a tragikumból. — 
Érthető tehát, hogy a film elejét zak-
lató ttság jellemzi. Már-már azt hisz-
szük: egy -neorealista- életkép kel-
lős közepébe kerültünk, a találó 
megfigyelések, kisplasztika! remeklé-
sek -látványos világába. De aztán ki-
derül, hogy mindegyik hősnek drá-
mai rendéltetése van, válságot és vi-
szályt érlel magában — s jövője 
nem kevésbé izgalmas, mint a fő-
hősöké. Talán csak a Színésznő ki-
vétel. Bús relikviái közt ő bizony 
megmarad a kedélytelen szakácsnő-
nek, aki közhelyeket mond a művé-
szi hivatásról... 

Nyilvánvaló, hogy ily terebélyes 
életanyagot nem lehet türelemmel 
kezelni. S a stílus egységét veszélyek 
fenyegetik. Még Lida tragikumának 
higgadt kibontásához sincs mindig 
elég idő (sorsa összeszűkül) — hát 
még ahoz, hogy az eseményekben 
megérlelődjék az a »távolibb érte-
lem*, amelyről fenn szóltunk. A jel-
képes megoldásokat, költői képsoro-
kat sokszor a riport izgága natura-
lizmusa hasítja át. 

Ez az oka annak, hogy a »Múló 
évek* a rendezők és a színészek 
(Miskova, Matvjejev, Uljanov, Zeml-
janyikin) legjobb tehetsége ellenére 
sem éri el a »Szálűnak a darvak* 
színvonalát. 

Igaz, a remekmű nem igazságos 
mérce. 

S a "-Múló évek* félmegoldásaival 
együtt is hitet tehet a legfontosabb-
ród: az új tartalmak és stílusok al-
kalmazásának üdvösségéről. 

GALSAI PONGRÁC 



Többször láttam Ranódyt rendezni, 
a legnagyobb felfordulásban is nyu-
godt maradt és halkszavú, szilárd 
pont a forgatagban. Észrevettem, 
nem szereti, ha nézik munka köz-
ben, ibér erről sohasem tett meg-
jegyzést. 

Most rövid beszélgetésünk során 
erről faggatom. 

— Az alkotás folyamata, magán-
ügy — válaszolja. — Az indián asz-
szonyok is, ha megérzik, hogy eljött 
a pillanatuk, felkerekednek, elvonul-
nák a magányos erdőbe szülni és 
csak a csecsemővel karjukon térnek 
vissza. 

— És ha a csecsemőnek ferde a 
nyaka vagy hat ujj nőtt a lábán? 

— Az anya megtette, amit tehetett, 
most imár megkövezhetik. 

— Persze, minden anya- elfogult a 
saját gyerekével szemben. 

— Ne higgye. Véletlenül tegnap 
láttam hosszú idő után ismét a »Sza-
kadék«-ot. Voltaik pillanatok, melye-
kért úgy éreztem, érdemes volt meg-
csinálnom a filmet... 

— Például mikor Bakos József be-
néz háza ablakán és a szobában meg-
látja holtan kiterítve a kisfiát, ugye? 
Ahogy visszaemlékszem, most is hi-
deg fut végig a hátamon. 

— Igen, igent Ezekért a bizonyos 
pillanatokért érdemes egyáltalán fil-
met rendezni. De tegnap a hibák is 
élesebben a szemembe ötlöttek. A 
múló idő' a legjobb orvossága az al-
kotói elfogultságnak. 

— Emlékszem,'a kritikák annak 
idején ügy üdvözölték a •Szaka-
d é k o t , mint amelyben sikerült 
megteremteni a jellegzetesen ma-
gyar, nemzeti filmstílust, Mi a vé-
leménye erről? 

— A nemzeti jelleg kifejezése ter-
mészetes és kötelező eszköze a rea-
lista ábrázolásnak, de ez még nem 
stílus. Magától értetődő, hogy a ma-
gyar parasztalak a magyar paraszt 
vérmérsékletével rendelkezik, az 
olasz kiskereskedő olasz tempera-
mentummal. Ha egy filmben a ma-

gyár paraszt kezeivel jobbra-balra 
kaszálva gesztikulálna, pergő nyelv-
vel, szemét forgatva hadarna, vagy 
ha az olasz fűszeres kurta tőmonda-
tokban bökné oda véleményét, komó-
tosan rágyújtva pipájára, nagyokat 
pökne a földre, mindenki azt mon-
daná, a fám alkotói rosszul figyelték 
meg az életet, mert a magyar, illetve 
az olasz ember nem ilyen. Eszükbe 
sem jutna újszerű stílusról beszélni. 

összerakva a beszélgetésünk alatt 
hallottakat, találgatva és következ-
tetve, valami lassú, konok határo-
zottságot sejtek- meg Ranódy egyé-
niségében. Megfontolt, biztos kar-
csapósokkal közelíti .meg céljait. Már 
hatodikos gimnazista korótól kezdve 
filmrendező alkart lenni. Mint ne-
vetve mesélte, a legdöntőbb és a leg-
Mkesitőbb benyomást a »Mesea>utó« 
egyik jelenete gyakorolta rá. 

— Sajnos, nem tudom szó szerint 
idézni. Kabos faggatja a vezérigaz-
gató titkárnőjét — Gombaszögi Ella 
játszotta —, miért nem viszonozza 
érzelmeit, talán valaki mást szeret 
és ha igen, kit? Vágás. -Engem...-« 
— mondja Törzs Jenő, a vezér és 
egy egészen más irányú mondatot 
folytat, valami ilyesmit: »Engem nem 
érdekel az igazgatóság véleménye...* 
Ez vott, a csodák csodája! Egy műfaj, 
amiben ilyet lehet csinálni, többet 
ért számomra irodalomnál, zenénél, 
mindennél. Persze, ma már én is 
primitívnek és elavultnak érzem az 
ilyen megoldásokat. 

1943-ban első filmjeként Darvas 
Szakadék-ját rendezte volna, de a 
filmet politikai tendenciája miatt le-
tiltották. Nem nyugodott bele, meg-
rendezte tizenhárom év múlva. 

így kívülről nyugodt, kiegyensú-
lyozott temperamentumnak nézem, a 
mikszáthos megjelenéshez mikszó-
thos életbölcsességet képzelek, de ő 
azt mondja, ez csak látszat, a belső 
izgatottság, az állandó feszült ideg-
állapot leplezése. 

Ranódy, többi rendezőnkhöz viszo-
nyítva, meglehetősen ritkán rendez. 
Megkérdezem, mi az oka ennek? 

(Beszélgetés (Ranódy Búsuló filmrendezővel 



Ranódy László, 
AJtay Andor 
él Bars Margit 

— Szerintem — válaszolja — évi 
egy filmnél többet nem lehet gondo-
san előkészíteni. Még igy is, az iro-
dalmi forgatókönyv elkészülése rend-
szerint egybeesik a forgatás elkezdé-
sének időpontjával. Ennek aztán az 
a következménye, hogy a rendezőnek 
csak igen kevés ideje marad az iro-
dalmat filmre áttranszponálni, ami 
meg is látszik az elkészült film szín-
vonalán. Ezért örültem is, hogy kö-
vetkező filmem — Darvas József: 
»Vízkereszttől Szilveszterig« c. regé-
nyéből készül — előkészítésében 
külső körülmények miatt kényszer-
szünetet kellett tartanom. A forgató-
könyv első változatán annyi javítani 
valót találtam, annyi új elképzelésem 
támadt közben, hogy ismét elölről 
nekifogtunk az egész munkának. 

Kérdezgetem rendezői ideáljáról. A 
tartózkodást, az egyszerűségét vallja 
eszményéneik. 

— A rendező sohase tolja előtérbe 
magát, ne hivja fel a néző figyelmét 
saját személyére. Ame, itt vagyak én, 
a rendező, nézzétek, micsoda szaltó 
mortálékat mutatok, csodáljatok és 
tapsoljatok!•« Nem, a nézőnek nem szar 
bad észrevennie, hogy a filmet ren-
dezték Is, amit lát, érezze megren-
dezetten, valódi étetnék, ennél na-
gyobb művészi bravúrt, rendezői di-
csőséget nem tudok elképzelni. Eb-
ben a tekintetben legnagyobb élmé-
nyem Ford, Steinbeck: -Erik a gyü-

mölcs«-éből készített filmje volt. 
fvü-iódy minden filmjében új színé-

szekkel kísérletezik. O adott először 
szerepet Medgyessy Máriának, Bara 
Margitnak, Csögör Tibornak, Kuibik 
Bélának, Móór Mariamnak. Móór Ma-
rlant például közel ötezer jelentkező 
közül választotta ki. 

— A Vízkeresztben szeretnék ere-
deti parasztarcokkal próbálkozni. 
Persze, a nem színész színészek 
problémája nem olyan egyszerű, a 
leggondosabb irányítás mellett is 
rendszerint csak saját magukat tud-
ják eljátszani, valaki mássá átlénye-
gülni már képtelenek. A felcsillan-
tott lehetőség, a vágyak és a képes-
ségek közötti ellentmondás gyakran 
okoz tragédiát. Ha emlékszik Vitto-
rio de Sica »Biciklitolvajok«-jának 
főszereplőjére, neki sem sikerült 
soha többé megismételni egyszeri 
rendkívüli teljesítményét. A fiatalok 
meg különösen hajlamosak, hogy el-
kapassák magukat. Mint mikor a 
zongoratanárnő és a tanítványa négy-
kezest játszanak. Ámbár a tanítvány 
csak néha üt le egy-egy hangot, a 
zongora mellől felállva, mégis kész 
zongoraművésznek képzeli magát. 
Meg kett értetni a dttettáns üstökö-
sökkel, csak úgy nyerik vissza lelki 
egyensúlyukat, ha egyszeri filmsze-
replésüket csak egy szép kalandnak 
tekintik életükben, nem pedig új hi-
vatásnak. LETAY VERA 



cMözl d s k ö t t Á z z a b 

A magyar költészet és a mozi már a film bölcsőjénél eljegyezte egy-
mást: költő volt a mozi magyar keresztapja. Eleinte ugyanis nehézkesen, 
körülményesen mozgófényképszínháznak nevezték a mozit. Heltai Jenő, a 
modern nagyváros életérzésének és ezernyi apró jelenségének poétája terem-
tette meg a szót, a nehezen mondható mozgófényképszínházat mozivá rövi-
dítette; s ez a szava épp olyan népszerű lett, épp olyan gyorsan bevonult 
szókincsünkbe, mint: a rikkancs. A mozi gyakran felbukkan verseiben: nem 
is csoda, hiszen hamarosan mindennapi társa, jóbarátja lett a városok és fal-
vak lakóinalt, nálunk is. Helitai egy késői szonettje így vall több évtizedes 
szerelméről, a moziról: 

Vászon.'Homály. Rikoltó hirdetések. 
Muzsikai Híradó. A film pereg. 
Lóverseny. Autók. Pisze flapperek. 
Gangster. Detektív- A lyoni érsek. 

Newyorki árvaház, ezer gyérek. 
Az angol flotta. Chaplin: bölcs csavargó. 
Mélyhangú, álomszőke Greta Garbó. 
Holdi Viz 'ezüstje. Hervadó bereké 

Micky egér. És bűvös mese-szőnyeg. 
Mely úttalan útján a levegőnek 
Bagdad fölé röpíti utasát. 

Könny. Kacagás. Mint happy-end, a Végzeit. 
Egy centiméter igazi költészet 
És háromezer méter butaság. 

A Nyugat nagy költői közül talán Babits és Kosztolányi szerette a leg-
értőbben a mozit. Babits fiatal korában verset szentelt a Mozgófényképnek; 
a vágtató ritmusú, modernül lüktető költemény egy amerikai leányszökte-
tésről készült -szenzációs szerelmi tragédiát* idéz: 

A gép sugarát kereken veti, képköre fénylik a sík lepedőn, 
mindjárt, szivem, uj színek és alakok lovagolnak a fénylegyezőn, 
olcsó s remek élvezet összecsodálnl e gyors jelenéseket itt: 
első a 'Szerelmi Tragédia, melyet a lámpa á falra vetít. ' 

A versben már együtt van mindaz, amiről a költészet később is szólni 
fog: a mozi csodája, különös lírája, az irónikusan jelzett közönségességben 
is meg-megnyilatkozó varázs. 

És a film egyre nagyobb teret kap a költészetben; Karinthy, aki min-
den újért ffielkesedett, hogyan is ne figyelt volna fel az új, művészetre? 
Remek karcolatai, pikáns-frivol rímei mellett külön Ikis kötetet írt róla 
(-Amiről a vászon mesél*) és verset is, prológust egy cirkusz-filmhez. Kosz-
tolányi ákom-bákomjaiban, prózai költeménnyé emelkedő kis újságcikkei-
ben vall a moziról, két filmről! amelyet régen vettek fel róla, s amelyeken 
most felismeri hajdani önmagát. S ami a század elején költői téma volt, 
az most már nemcsak versek tárgya, hanem egyszerűen hasonlat, mint 
a modern élet immár megszokott jelensége, vagy apró mozzanat, amely 
mögött távlatok tárulnak fel. József Attila Ars poeticájába is bekerül a 
mozi, mint a külvárosi proletár életének háttere: 

... engem sejdít a munkás teste 
két merev mozdulat között; 
rám vár a mozi előtt este 
suhanc, a rosszul öltözött... 



A mozit említő versekben, költői hitvallásokban így hát szinte egy kor 
történetét, költészetének változásait, a közönség ízlésének alakulását követ-
hetjük nyomon. Szép Ernő és Heltai dalai után Babits, Kosztolányi, Karinthy 
az új művészet groteszkségét és erejét, új világot feltáró hatalmát sejtteti 
meg, József Attila már a munkások életének díszletét látja benne, a későbbi 
költő-nemzedék a világ megismerésének és megismertetésének eszközét, s 
egyben az álom elködlő képeinek rögzítőjét, a varázsos képekkel messze 
menekítő Mozit. Jékely, Zoltán több verset is írt a filmről, s ódát Chaplin 
ötvenedik születésnapjára. A Modem időkre utal, amikor így ünnepli 
a művészt: 

BizOny, bizony, vasból van a világ 
s ember az embert gépekkel kioltja; 
még tópartján domborodó sírunkba 
is beledurúzsolnak majd a turbinák... 

ó, rángasd )még bajuszkád jó sokáig, 
hadd röhögjön az ember — önmagán —, 
s könnyezzék majd ta kacagás után, 
ha Chaplin sir s nadrágja rojtja látszik. 

— Ki jön utánad? Unokáinknak lesz-e 
ilyen vigasztalója, amilyen te 
voltál nekünk e zagyva századélen... 

Vas István a régi moziképeken a maga szerelmét érzi újra s baudelaire-t 
formájú verszakaiban elégikusan olvad ősszé egy leány arca és a film vál-
tozó-örök képsora: 

Talán a késői korokba elsodorja „. 
egy vándorkedvü szél szépséged fűszerét, 
mint amikor a föld alatt görög szoborra 
talált egy büszke kor, mely szépséget cserélt. \ 
Talán a kései korokba elsodorja. 

De azt az életét, a remegést, a lázat, 
melyet sötét mozik mélyén éreztem én, 
azt nem találja meg ezentúl sejnmi század, 
nem órzi szó, se könyv, se kép, se költemény, 
az ifjú életet, a remegést, a lázat. 

Mert a költő tudja, hogy a mozi kétszeres varázst teremt — mint min-
den művészet: egyszer távoli tájakra hív, soha nem látott világokról ad hirt, 
másszor a magunk életét, kedveseink érzéseit, indulatalt, sorsát látjuk viszont 
a filmkockákon. Nem csoda hát, hogy a háború iszonyatában, amikor a há-
borús technika erejével rombadöntött békés technika újjáéledéséről, a bé-
kéről álmodik, eszébe jut a mozi is: 

... szeretném, ha az evező pihen, J 
a hangraforgó hangját a vízen, < i 
s ha télen Greta Garbót újra látnám.., fc— 

A magyar költészet sokat kapott a mozitól: tárgyat, hangulatot, hason-
latokat, még új távlatokat Is. Költészet és film találkozásából felejthetetlen 
sorok, szép versek születtek. A frigy azonban akkor lenne igazán teljes; ha 
költészet és mozi a vásznon is többször találkozna. —zp— 

... szeretném, ha az evező pihen, 
a hangraforgó hangját a vízen, 
s ha télen Greta Garbót újra látnám... 

A magyar költészet sokat kapott a mozitól: tárgyat, hangulatot, hason-
latokat, még új távlatokat Is. Költészet és film találkozásából felejthetetlen 
sorok, szép versek születtek. A frigy azonban akkor lenne igazán teljes; ha 
költészet és mozi a vásznon is itöbbször találkozna. —tp— 



A FILMSZAKMA ÁLLAMOSÍTÁSÁNAK 10. ÉVFORDULÓJA alkalmából 
ünnepély keretében mutatták be Kosztolányi regénye ínyomán készült 

ÉDES ANNA című új magyar filmet, Fabry Zoltán filmalkotását. Az ünnep-
ségen Szigeti József, a művelődésügyi miniszter helyettese mondott beszédet. 



Töröcsik Mari és 
Fülöp Zsigmond 

Törócslk Mari, Oobbl 
Hilda, Újvári Viktória 

és Suka Sándor 
Inkey Tibor felvételei 



Amint peregni kezd a Főutca, 
kedvünk támad egy kis elkedvetle-
nedéflhez. Kisvárosról, a kisvárosi 
élet enköLcsd-szeilemi-errtbert ' nyo-
moráról fog beszélni a film — s mi 
újat lelhet nekünk ebben a nemben 
mondani? Ha valami meg van írva 
magyarul, ez a témakör igazán meg 
van írva. A couleur locale-an kívül 
aligha kaphatunk itt valami újat; 
körmenetet ás kongregációt legfel-
jebb a presbiter uraimék hazai sze-
nátusai helyett. 

S ha már a rossz elöérzeteknél 
tartunk, rögtön jön egy másik is. 
Jön a film expozíciója. A kisvárosi 
hím-kompánia összedugja a fejét, 
és kitervezik nagy "röhögések közt a 
legújabb - jó heecüket*. A banda 
egyik tagja, a legfiatalabb, a legal-
kalmasabb, kezdjen - él udvaroüni 
életre-halálra a vénlányságába las-
sanként már beletörődő, az utolsó 
reményekről is szomorkásán lemon-
dó Isabelle-nek, a csúnyácska har-
mincöt éves lánynak. 

Szóval egy komisz és gusztustalan 
férfi-hecc készül; ez lesz a film 
tárgyai, ebből kell kikerekednie a 
drámának. De hát lehet ebből a do-
logból valódi drámát létrehozni? 
A fenegyerek-társaság olyan ordi-
náré, olyan közönyösen komisz, 
amilyen csak lehet —, a vénülő lány 
olyan gyenge, ártatlan, tiszta érzé-
sű és kiszolgáltatott kis teremtés, 
amilyennek nem is volna szabad 
lenni. Aztán maga ez a vénlányság 
isi Tragikus beállításban ez sosem 
volt az Irodalom témája, legfeljebb 
groteszk vagy komikus színezetben; 
egy vénülő lány érzéseivel és érzé-
keivel tréfát űzni, ez pedig sakkal 
ízléstelenebb és kínosabb, semhogy 
a drámai feszültségeknek itt különö-
sebben sok kilátásuk lehessen. 

És ha most mindezt elmondtuk, 
ezeket a rossz előjeleket és művészi 
hondicop-eket, akkor le kell írnunk 
gyorsan a rendező nevét. Juan An-
tonio Bardem — a film írója és 
rendezője egyezemélyben — teljes 
és tiszta vonalú, és végső kimene-
telében megrendítő emberi tragédiát 
teremtett az oly keveset ígérő és 
oly kockázatos témából. Szenvedély-
ig 

lyel és súlyos mondanivalóval telítő-
dött a munkája által a kisvárosi élet 
közhely-anyaga, és a kínos-közönsé-
ges eset, a vénülő lány csúnya beug-
ratása. A művészete és főképp művé-
szetének a céltudatos fegyelme által, 
mert Bardem épp a tudatosságával 
és a fegyelmével tartozik a filmmű-
vészet mai, legmerészebb úttörői közé. 

Tudatossága a tartalomra, a kife-
jezni kívánt igazságra vonatkozik, 
fegyelme az eszközökre. Higgadtan, 
pontosan és ökonómikusan dolgozik; 
felesleges képei, manírjai és "-film-
szerű" imórlkálásai nincsenek. Nem 
-visz be« semmit a valóságba, hogy 
végül azt fedezze fel, és rántsa elő 
győztesen; csak kihoz, csak előhoz 
a valóságból. Az igazság érdekli 
egyedül — és az igazságot a teljes 
emberi és társadalmi, erkölcsi és 
politikai tartalmában igyekszik 
megragadni. 

Ez e módszer, ennek a szenve-
délye teremtette meg a látszatra 
gyenge és bizonytalan témából a 
tiszta és erős tragédiát. A kisváros: 
csak egy kisvárra* valahol Spanyol-
országiban, ha környezetképpen néz-
zük. Kong a harang, feketén és ka-
laposan vonulnak a kispapok, és a 
tisztes polgárok élete megszokottan 
és unottan hullámzik a templom, a 
korzó, a kávéház és az ócska kis 
lokál-bordély között. De ha a han-
gulati tartalmat, ha az atmoszférát 
nézzük, akkor ez a kisváros: maga 
Spanyolország. A vén Spanyolor-
szág, mint ahogy [Martin du Gard 
Maupeyrou-ja maga a Vieille 
France, j i 

Külön tanulmányiban lehetne tag-
lalni és elemezni, mi mindent el-
mond Bardem a spanyol társada-
lomról, a hazai életről pusztán csak 
a kisváros ábrázolása által. A ké-
peiben, a beállításaiban van valami 
kísértetiesen Goya-i — ahogy vo-
nulnak például, hosszan és nyo-
masztóan, a szent vigyorú arcok a 
sötét körmenetben, vagy ahogyan 
édeleg és selypeg gyermeteg-idiótán, 
fekete csipkék közt beteges fehér 
bőrrel, mint valami torz maja, Isa-
belle anyja. És hol vannak a szép 
spanyol donnák? A filmben — és 



ezzel számolni kell a régi ízlésű 
mozilátogatónak — egyetlen szép nő 
sincs. A finom, kacér csipkék ko-
pottasán még megvannak, de mö-
göttük fullasztó morális nyomor, 
sivár cinizmus, sötét és komisz ki-
látástalanság lappang. 

S nézzük a szegény kis Isabelle 
csúnya rászedetését. Olyasmi ez, olyan 
»eset-, hogy egy neorealista rendező 
bízvást a homlokát csapkodhatja tőle 
— hogy ez neki nem jutott az eszébe! 
De Bardtem-nek az -eset- nem azért 
kellett, hogy érzelmes színekre-ké-
pekre bontsa, s talán megríkassa vede 
a nézőt. Bardem nem ríkat — meg-
rendít. 

Mindaz a kín — hitek, szép ter-
vek, boldog remények csúfos össze-
omlása —, amely a becsapott Isa-
belle sorsa lesz az események folya-
mán, a dráma .betetőzésében már 
nem csupán az ő kínja és sorsa, 
vagy már egyáltalán nem is az övé. 
Ott már ő csak egy elgyötört aire az 
esőverte ablaküveg mögött. A tra-
gédia fölülemelkedik és átcsap raj-
ta, és tragédiája már annak a világ-
nak, amely Isabelle-t becsapta, meg-
alázta és örökre félredobta. 

Itt van a művészi értelme az 
eset kínos, közönséges és gusztus-
talan színezetének. Kislányos ártat-
lanságával, érzékeinek lázas-félős 
várakozásával — milyen vad, és 
mégis szinte áhítatosan szemérmes 
képek, amikor görgeti magát az 
ágyán! — és szörnyű megjcsalatásá-
val Isabelle tisztán, a ^megalázot-
tak és megszomorítottak- tisztasá-
gával lép ki az esetből, és ami ab-

ban csúnya és ordináré elem volt, 
az mind a potenciálisan nagyobb 
tragédia tartozéka és jellemzője. Az 
mind visszahull arra a világra, 
amely — maga is nyomorultan. és 
tehetetlenül — összetörte a nála is 
gyöngébbet, tehetetlenebbet. 

Bardem nem. csupán egy esetleges 
soreot — egy világot mutatott meg 
az igazi drámai alkotások éles és 
tiszta fényében^ Egy .világot muta-
tott meg, amely többé már nem ké-
pes helyet adni az emberi jóság-
nak, boldogságnak, tisztaságnak. 

' * 

A Főutca az .1956-os ÍBiennálén a 
Nemzetközi Kritika Nagydíját 
nyerte el. Két nevet kell még ki-
emelnünk a rendezőén kívül. Isa-
belle megszemélyesítője, az ameri-
kai Betsy Blair, kivételes nagy te-
hetség; mély ihumanitású, gyönyörű 
alakítását a filmművészet történe-
tében kell feljegyezni. (Ebben a sze-
repkörben, a Marty című amerikai 
filmben, volt már egy sikeres de-
büje, de a művészete, a méltó ren-
dező mellett, itt bontakozik ki tel-
jes szépségében és gazdagságában.) 
Az operatőr, Michel Kelber, kitűnő 
társa a rendezőnek; Bardem. mű-
vészi intencióit a sajátjaival tette 
teljessé. A látványosságot kerüli, a 
kamerával sosem parádézik, de min-
den képében látomás, sugalmazó 
erS vain. A film végén, a táncterem 
jeleneteinek fényképezésében olyan 
kiválót nyújt, ami külön is emléke-
zetes marad a filmből. 

CZ1BOR JÁNOS 



Folco LulU, mint a-Félelem bére- Lulgl-Ja 

Folco Lullinak három 
különböző szerepéből vá-
ló fényképét látjuk itt. 
Három szerep: három 
arc. 6 a három arc: há-
rom karakter. 

A "(Félelem bére* (Luí-
gSja csupa kicsattanó ke-
dély, csupa harsogó latin 
dinamizmus, csupa meg-
indító jóindulat. Ez a 
Ludgi egyszerű ember, 
nem sokat konyít az el-
vont dolgokhoz, a világ-
ból annyit ért, amennyi 
őt magáit közvetlenül 
érinti. Spontán, kendő-
zetlen érzelemkitörések 
jellemzik; tudattartal-
maiból szinte semmiit 
sem őriz meg magának, 
minden Indulata tüstént 
a nyilvánosság elé kíván-
kozik, ami helyzetében 
különösen érthető, hiszen 
állandó életveszélyben 
forog. 

A -Monté Cristo—ban 
új (Lull! lép elénk: ha-
lászemiber, Dantés meg-
mentője. A délvidék tem-
peramentuma belőle sem 
hiányzik, de a tengertől 
megtanulta a csöndet 
meg a szívós türelmet. 

Helyzete is jobbára éber-
séget és konspirációs le-
leményt követelő. 

S íme, a harmadik 
filmszerep: Torres, a há-
borús bűnös fasiszta po-
litikus. Éppen a felelős-
ségrevonás elől szökik. 
Minden lépése veszede-
lem — akárcsak a flLud-
gié. De ezt a veszedel-
met a bűntudat is tetézi. 
Szökése közben gyilkolni 
is kénytelen, sőt lelkiis-
mereti eriségével kisfia 
vesztét is ő idézi elő. Meg 
aztán másfajta veszede-
lem ez mégis: itt nem a 
nitroglicerin felrobbaná-
sától, hanem az embe-
rektől, a Torres-félék 
miatt szenvedett dolgo-
zók dühétől kell a figu-
rának tartania. Torres 
más osztályt, más kultúr-
réteget képvisel, mint 
Lulli másik két szerepe; 
itt a színésznek egyszer-
re kell államférfinak és 
üldözött vadnak, fölé-; 
nyes úri ragadozónak és 
alázatos báránykának 
lennie. A -Menekülés 
Franciaországba'" nézője 
alig győzte álmélkodás-

sal, hogyan tud ez a mű-
vész minden filmszere-
pében teljesen, szinte 
már-már alkatilag is 
megújulni. 

Egyedülálló-e vajon 
Folco Lujlinak ez a ké-
pessége? 

Itt van teszem a nagy-
szerű Paolo Stoppá, aki a 
-Róma 11 óra- kiábrán-
dult hivatalnokának ap-
ró drámáját érzékeltette 
megrendítően, hogy az-
tán egy lakáj-szerepben 
pokoli -farce—szal szó-
rakoztassa a -Hét lá-
nyom volt* közönségét. 
S hány közbeeső állo-
más! A -Puccini—ban, a 
-Monte Cristo—ban, a 
-Három asszony—ben, az 
-Elsőszámú közellen-
ség—ben mindig más-
más arccá, más-más ka-
rakterré tudott válni, 
hogy aztán az -Emberek 
és őrmesterek—ben öt 
figurát is eljátsszék. 

S a többlek! Gondol-
junk csak Janndngsra és 
Laughtonra, gondoljunk 
Jouvet-ra és Cserötaszov-
r&, vagy napjaink új 
nagy színészére, a rend-
kívül szuggesztív iBour-
vilra: csodálatos sokhú-
rúság jellemzi őket. 

Azt hiszem, az Igazi 
színészi nagyság egyik 
lényeges eleme ez a meg-
újuini-tudás. ez az — el-
sősorban lelki értelem-
ben vett — sokarcúság. 
Persze, ha valamely alak 
szimbolikus, mint pél-
dául a Chapliné, akkor 
szellemi merénylet volna 
tőle filmenként belső-
külső megújulást köve-



Af^COhi 

Folco Lulll mint Torrei, a 
-Menekülés Franclaonxág-

b«« e. filmben 

telni. De a filmszínészi 
képességek kilbomtakoz-
tatásának általában két-
ségkívül az tesz jót, ha a 
művész előtt rneninél 
több lehetőség . nyílik 
olyan jellegű produkció-
ra, amely túlnő addigi 
stílus- és ábrázolásbeli 
keretein 

Mármost miért beszé-
lek ennyit mindenről? 
Mert érzésem szerint'ha-
zai filmművészetünknek 
etetofaitetben Is sók a ta-
nulnivalója. Még legjobb 

filmszínművészeink is tú-
lontúl gyakran ismétlik 
önmagukat a felvevőgép 
előtt. (Igaz, ebben alkal-
masint valamiféle ren-
dezői prakticizmus is 
közrejátszhat: minek a 
kikísérletezéssel pénzt és 
sikert kockáztatni?) így 
sereglenek aztán a kü-
lönben elsőrangú ,Tímár 
József reakciós ügyvéd-
szerepei, Ajtay rezignált 
értelmiségijei, Somogyi 
Erzsi proletáranyái, Me-
zei Mária Ideges .burzsoá 
hölgyei, stb. ' Pedig — 
higgyék el filmrende-
zőink —, érdemes iúj csa-
pásokat vágni, új lehe-
tőségieket adni a színész-
nek! Példa rá a -jópofa 

ikisemiber«-szerepakre 

Folco LUII1 mint Monté CrUto megmentője 

már szinte -capyrightolt* 
Makflóry lenyűgöző Bem 
apója. S személyében is 
jó példa a Rátkayra 
emlékeztetően megújul-
nitudó, sokarcú Rajz Já-
nos. 

•Félreértés ne essék: 
természetesen minden 
színiész önálló egyéniség. 
Mégpedig minél kivá-
lóbb színész, annál mar-
kánsabb egyéniség. Mem 
is az egyéniség feladá-
sáról van szó, (egyénisé-
gét még a parodista sem 
adja fél teljesen!), hanem 
arról, hogy az egyéniség-
nek memíél több oldala 
érintkezhessen a világ-
gal. A művész önmagán 
szűrt keresztül a valósá-
gat, tehát minden általa 
formált és ily módon le-
szűrt típuséban is önálló 

személyiség marad. Épp 
ezért: valamely művész 
külsődleges, figurális 
-személyiségéhez* szabni 
szerepeinek körét nem 
egyéb, mint a művész le-
becsülése, ami alkotó 
erejének, kedvének csök-
kenéséhez, invenciója el-
szegényedéséhez vezet-
het. 

Uray Tivadár a sok si-
ma társasági szerep után 
egyszer egy részeges ten-
gerészt alakított a szín-
padon. Kirobbanó sikere 
volt. A közönség megle-
pődött: hát ezt is tudja? 
Persze, hogy tudja. Min-
den igazi színész .többet 
tud alakítani, mint pusz-
ta önmagát, mert művé-
szi egyénisége magába 
foglalja mindazt, ami 
személyes egyéniségében 
csupán lehetőség. Vará-
zsolják filmrendezőink e 
szunnyadó lehetőségeket 
művészi valósággá, egész 
filmkultúránk gazdago-
dására! 

TÍMÁR GYÖRGY 



Claude Autant-Lara Stendhal, Co-
lette, Feydeau, Radiguet után most 
Marcel Aymé írásából merített inspi-
rációt. 

Edddg öt Aymé-regényt, illetve no-
vellát vittek filmre, beleértve a leg-
remekébbet, A faljáró-t (1950), 
amelynek főszerepét szintén Bourvil 
játszotta, de minden bizonnyal az 
Átkelés Párizson az a film, amely 
nemcsak egészében, de minden apró 
részletében tökéletesen viszd vá-
szonra az eredeti tehetségű író ke-
gyetlenül harapós vénáját, találó 
megfigyeléseit, vad ötleteit és ke-
sernyés ellágyulásait. Ebben nagy 
segítséget nyúj.t neki két régi, hű 
munkatársa, Aurenche és Bost, akik 
kitűnő Jüimérzékkel és nagy rutinnal 
készítettek forgatókönyvet a Traver-
sée de Paris-*ból. 

A film a világtörténelem egyik 
legfájdalmasabb epizódjának felele-
venítésével indul: régi híradókon lát-
juk, amint a hitleri hordák dísz-
lépésben, harsonával vonulnak 1940. 
június 14-én a Champs-Elysées-n. A 
cselekmény maga azonban már 1943-
ban játszódik és már az eflső kép, a 
metró lépcsőjén a Marseillaise-t nye-
kergő vak koldus fföff-jében benne 

van Aymé furcsa humora: valaki fi-
gyelmezteti, hogy jön egy német 
tiszt, de ő szegény, csak tovább vdny-
nyogtatja hegedűjét és a néző valami 
parázs összetűzést vár; a tiszt viszont 
— csakúgy, mint a franciák — né-
hány garast dob a tátongó kalapba. 
Ettől kezdve egymást 'követik a bi-
zarr ötletek, a fura helyzetek, a ta-
láló meglátások és megíáttatások. 

Adva van egy állástalan taxisofőr, 
aki kénytelen-keletlen ráfanyalodik 
a feketezésre, hogy eltartsa jómagát 
és akkurátos feleségét. Így kerül sor 
arra, hogy harmonikaszó mellett 
megöljenek egy disznót egy jómódú 
fűszeres pincéjében. A zeneszóra 
azért van szükség, hogy elfojtsák a 
sertés üvöltését, lévén a ^szertartás* 
meglehetősen illegális. Megölni köny-
nyű, feltrancsírozni és elszólítani 
azonban nehéz. Annál is inkább, 
mert közben az együgyű taxisofőr 
cimborája szappanszállítás közben le-
bukott. Nem csoda hát, ha a fajankó 
ideges, sőt dühös és pafonüti a fele-
ségét, aki túl kedves volt egy ide-
genhez. Borúra derű: az asszony el-
hagyja férjét, de az idegen hozzá-
szegődik és betársul hozzá egy éj-
szakára, hogy elvigye Párizson ke-



resztül, négy bőröndbe gyömöszölve 
a friss sertéshúst. 

Az illatos bőröndöket konok ku-
tyák követik kitartóan, cápelőiket pe-
dig rendőrök igazoltatják, de az el-
més idegen, akiről a butácska sofőr 
csak annyit tud, hogy »festő« (de 
voltaképp valamilyen koUáboráns 
gengszternek hiszi), minden »zűrből* 
remekül kivágja magát, hol Heinét 
szaval a francia rendőröknek, hol 
megzsarolja a beijedt, zsidó cseléd-
lányt rejtegető korcsmárost, hol né-
hány pillanatig azt a látszatot kelti 
a ház kisasszonya szemében, ahová 
bemenekülnek, hogy ellenállók és 
talán dinamitot visznek a kofferek-
ben . . . Végül — amikor a légiriadó 
miatt bemennek a »festő« lakására, 
kiderül, hogy nem *mázoló«, amint 
azt a naiv sofőr hitte, hanem tehet-
séges és divatos és gazdag »igazi« 
festő. 

No de miért állt szóba ez a be-
érkezett művész a szerencsétlen kis-
emberrel, a feketepiac szürke kis 
napszámosával, aki pétnzsóvár fűsze-
resek és kövér 'hentesmesterek he-
lyett kockáztatja a .bőiét? Miért vál-
lal ő is kockázatot (bár nem nagyot, 
hiszen hírneve és jó német összeköt-
tetései miatt nem kell komolyan fél-
nie)? Játékból, puszta szórakozásból! 
(»Fene a gusztusod* — mondja neki 
jogosan a sofőr, amikor a különc hi-
bájából a Gestapóhoz kerül.) És ha 
történetesen éppen akkor éjjel az el-
lenállók nem lőnének le egy náci ez-
redesit, semmi baj sem lenne, a szép-
művészeteket szerető német major 
szabadon engedné őt is, meg pórul-
járt oktondi társát is. A festő tehát 
a gide-i acte gratuit-íket kedvelő, az 
életet artisztikus fölénnyel szemlélő, 
-úri* anarchista, aki kísérleti nyúl-
nak használja a kissé korlátolt, kissé 
önző, de azért szívettópően emberi 
sofőrt. A füm eléggé sötéten ábrá-
zolja a festő nem rokonszenves figu-
ráját, de azt nem tudja megakadá-
lyozni, hogy a néző ne szurkoljon 
neki. Nevetséges lenne, ha a filmtől 
— amely nem az ellenállást, a fran-
cia hazafiak hősi harcát akarta vá-
szonra vinni — ezt már megtették 
sokan mások —, azt kérnénk számon, 
amit sem az író, sem a rendező nem 
tűzött ki célul. Aymémek ós ez eset-
ben Darának, a megszállás csak 

ürügy, hogy megmutassa az emberi 
élet néhány gyönge pontját, hogy le-
leplezze a mohóságot, a kapzsiságot, 
a gyávaságot és hogy búsan-bolon-
dosan emlékeztessen a megszállás 
sötét éveire. 

S ez sikerül is neki. A rendező ta-
pintattal és ügyesen adagolja a hu-
mort és a szomorúságot, vált át a ko-
mikumról a tragikumra. Csak Mar-
cel Aymé tehetsége és Lara ügyes-
sége tette lehetővé, hogy ilyen ke-
délyesen menjünk keresztül a meg-
szállt Párizson. Ebbe persze, kitű-
nően Segített nekik két nagy színész: 
Jean Gabin, aki végtelenül egyszerű 
eszközökkel, kiforrott művészettel 
játssza ezt az új és ernyedt Lafca-
dió-t, valamint Bourvil, akinek ez az 
első komoly szerepe, de ezt épp 
olyan mesterien alakítja, mint A há-
rom testőr-ben az ütődött szolgát, 
vagy A huszárokéban Flicot közvi-
tézt. Gabin ma már nem izmaival, 
oroszlán-fejével, titokzatos hallgatá-
sával, nehézsúlyú ballagásával ope-
rál, mint a harmincas években, ha-
nem finomabb, légiesebb fogásokkal, 
Intellektuálisabb elmélyüléssel. Bour-
vil pedig, akit ezért az alakításért 
kitüntettek Velencében, régebben 
csak bamba bárgyúsággal röhögte-
tett, ma már emberibb, kevésbé se-
matikus eszközökkel nevettet. Az 
epizódszereplők közül érdemes külön 
kiemelni Louis de Funést — ő játsz-
sza a berezelt fűszerest —, aki me-
gint olyan remek alakítást nyújt, 
mint A huszárok-ban, ahol a riadt 
sekrestyést játszotta. 

Végül méltatlan lenne elhallgatni 
Max Doug nevét, aki Trauner Sán-
dor mellett a legjobb francia díszlet-
tervező. Az egész filmet műterem-
ben forgatták (kivéve az elején és a 
végén betoldott híradórészleteket), 
de Douy, aki már a Vörös és feketé-
ben is remekelt, nagyszerűen vará-
zsolja elénk az éjszakai Párizst, a sö-
tétbe süppedt, szomorú fővárost, a 
Salpétrlére masszív kupoláját, a 
Sully-hidat, a Mamais-negyed ősi si-
kátorait, a hepehupás montmartre-i 
Lepic utcát. 

Azt hiszem, egyetérthetünk Sa-
doullal: ez a film Aurtant-Lara egyik 
legsikerültebb alkotása. 

BAJOMI LÁZÁR ENDRE 



J\jágy szemközt Cfyetóy diluir-rcL 
Clarat, a szegény, csúnyácska New 

York-i tanítónőt és Isabehet, a spa-
nyol kisváros virágját hullató vén-
kisasszony-jelöltjét már — látásból 
— Ismertem. Clarait, a -Marty* című 
amerikai, Isabellet ,peddg a -Főutca* 
oímű spanyol filmből. Befcsyt, azaz 
Betsy Blaárt, ket'lőjük megeűeivenítő-
jét, a világhírű amerikai filmszínész-
nőt ezekután nem volt nehéz teljes 
életnagyságában elképzelni. S itt ért 
a legnagyobb meglepetés... 

A két év előtti velencei filmfeszti-
válon történt a várva várt személyes 
találkozás, amelyet egy rövid telefon-
beszélgetés előzött meg. Betsy Blair, 
mint a fesztivál illusztris vendége, a 
velencei Lidó legelegánsabb luxus-
hoteljében, az Excelisi ódban lakott) 
A szálloda .portásánál érdeklődtem, 
Otthon találom-e. -Igen, most érké-
zért haza* — mondta a szobakul-
csok és szolbatiitlkok őre. — -Ha 
óhajtja, felkapcsolom a telefont.* 

Pár udvarias mondatváltás. i 
— Igen, szívesen adok interjút^ 

Néhány perc múlva lejövök, várjon 
meg a hallban. 

Elhelyezkedtem egy süppedő ka-
rosszékben, előkészítettem a jegyzet-
blokkot és a ceruzát, s ahogy felte-
kimte'tem a közelgő léptékre — nem 
akartam hinni a szememnek... 

Habos, könnyű nyári ruhába öltö-
zött, nádszál-karcsú, vidám, .bájos 
mosolyú, lenyűgöző szépségű fiatal 
•lány állott előttem. .Hirtelen szóhoz 
se jutottam a meglepetéstől. 

Bet sy iBlair kedves, közvetlen, sza-
vai azonban hamar átsegítettek za-
varomon. Elmondta, hogy idáig 
amerikai filmekben szerepelt, la 
-Főutca* az első Európában forga-
tott filmje. 

— Kissé Zavart is felvételek köz-
ben — mesélte mosolyogva —, hogy 
ahányan csak voltunk, színészek, 
más-más nyelvet beszéltünk. Partne-
rejn, Jose Suarez spanyolul, az írót 
alákító Yves Massard franciául, én 
pedig angolul. Sohse tudtam, mikor 

fejezik be szövegüket és kerül rám 
a sor a párjelenetekben. Legtöbb-
ször a segédrendező intett a> felvevő-
gép mögül, hogy én következem 
Ezért nem szerettem meg a kapro-
dukciós filmeket í .. 

Jegyzetfüzetemben egymás 'alatt 
sorakoztak az előre kiötlött kérdé-
seik, most mégis mást monda'ott ve-
lem a riporteri kíváncsiság. | 

— Mi az oka annak, hogy szép, 
fiatal nő létére öregedő vénlányokat 
alakít? 

— A kérdésben benne foglaltatik! a 
válasz — vágja rá Betsy Blair, majd 
'bővebben megmagyarázza: — Éppen 
azért, tmert fiatal vagyok, vállalkoz-
hatom nyugodtan, persze minden 
hiúságot félretéve, az effajta szere-
pek, eljátszására. Ha valaki szép és 
fiatal, könnyű önmagát alakítania, 
de az igényes művész nem elégszik 
meg ennyivel Meg aztán,.. talán 
észrevette, hogy jóformán minden 
smink, maszk nélkül lépek a felve-
vőgép elé. -Belülrőlcsupán átélés-
sel és erős koncentrálással »öregi-
tem* meg magam. Látja? 

És ím, tanúja lehettem a művészi 
áílényegülés pillanatának: Betsy 
Blair néhány gyors kézmozdulattal 
átrendezte hajfürtjeit, maga alá húz-
ta karcsú lálbait, sudár dereka meg-
görnyedt és szemed, melyek néhány 
pillanattal ezelőtt még fiatal derű-
vel néztek a .világba, most megtört 
fénnyel meredtek a semmibe. íBe'sy 
•Blair minden festék, jelmez, fciilíső 
segédeszköz nélkül — húsz évet öre-
gedett, s előttem ült Clara, a New 
York-i tanítónő, vagy talán Isabelűe, 
a pártában maradt vldégi öreglány. 

Villanásnyi ideig tartott csak a 
varázslat, az'án Betsy iBlair arcán 
újra megjelent az ifjúság és szépség 
igézete s ültében — huncut mosoly-
lyal — kissé meghajolt, mint a bű-
vész a nagy mutatvány után. . . 

GARAI TAMAS 



A -Marty—ban 

Isabelle 
szerepében 

Betsy Blair 
civilben 



AZ ÚJ ARAB FILMMŰVÉSZETRŐL 
Egy közös arab—magyar játék-

film forgatásának megbeszélésére 
Budapestre érkezett Seif El Din 
Chawkat ismert arab filmrendező, 
tizenegy nagysikerű játékfilm al-
kotója és forgatókönyvirója, vala-
mint Yachia Chanin, az egyik leg-
népszerűbb arab filmszínész. Buda-
pesti tárgyalásaik eredményhez ve-
zettek — s rövidesen elkészül az 
Ebből az alkalomból izmertetfük 
első arab—magyar közöl játékfilm. 
röviden az új arab filmgyártást. 

* 

A győzelmes társadalmi és politi-
kai forradalom után most zajlik az 
arab művészetek forradalma, s eb-
ben különösen a filmművészet vál-
tozása jelentős. Az eddig népszerű 
műfajok i— a melodramatikus meg-
oldású, nagy emberi indulatokat ki-
fejező dráma, a könnyed szórakozta-
tó vígjáték, és az énekes, táncos 
revüfilm — közül a revü-filmek 
népszerűsége csökkent, s helyükre a 
filmeposzok kerültek, amelyek az 
arab nemzeti lét jelentős momentu-
mait elevenítik fel, mint a "Port 
Said*, vagy a Kairóban most készü-
lő "Dzsamila* című játékfilm, amely 
a bátor algíri szabadsághősnő életé-
ből meríti témáját. 

A változások azonban nemcsak az 
évente elkészülő 70—80 film műfa-
jában, hanem stílusában is jelentkez-
nék. Az arab filmművészetben egy-
re erősebben tör előre az őszinte és 
nyÜt realista irányzat. Ez egészen új 
dolog filmgyártásukban, amelyre 
Faruk király korában a mesterkélt-
ség volt a jellemző. Ma azonban je-
lentős hatással van az Egyesült 
Arab Köztársaság filmművészetére 
az olasz neorealizmus. Eleinte a szép 
olasz nők vonzották a közönséget, 
később pedig az egyszerű Jdsembe-
rék mindennapi életének problémái. 
Az arab közönség megváltozott igé-
nye új tematikai és művészi lehető-
ségeket adott a filmgyártásnak. Az 
első neoreallsta stílusban készült 
arab filmet Giovanni Vemuccio 
olasz és Juszuf Ohachine fiatal arab 
rendező alkotta meg. "Arcom verej-
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tékével* című filmjük egy fiatal fel-
lah földvásárlásának és csődbejutá-
sának drámai története. Már ez a 
film jelezte, hogy Chachine az arab 
filmgyártás egyik legnagyobb tehet-
sége. Későbbi filmjei a "Nílus fia* 
(1953), a »Sivatag ördöge* (1954), a 
"Lángoló nap* (1955) és az alexand-
riai dokkmunkások életéről szóló 
"Nyugtalanító vizek* (1956) azonban 
vitathatatlanul bebizonyították ezt. 
Ma Sálah Abou Seif, és Kemal Seikh 
mellett Juszuf Chachine az arab rea-
lista filmstílus legnagyohb mestere. 

A neorealizmu6sal egy időben a 
mexikói filmek gyakorolták a leg-
nagyobb hatást az arab filmművé-
szetre. Az operatőrök • mexikói fil-
mekből tanulták meg a korszerű 
fényképezés művészetét. 

A filmszínházakban gyakran ját-
szanak Indiai filmeket, amelyek 
szemléletükben és megoldásukban 
rendkívül közelállnak az arab kö-
zönséghez. Érdekes tény, hogy annak 
ellenére, hogy évente több száz ame-
rikai filmet mutatnak be, az ameri-
kai filmgyártás az indiai filmművé-
szeten keresztül hatott a művészek-
re. Egyes filfnjeiken érezni bizonyos 
amerikai ízt, ez azonban inkább a 
dramaturgiai megoldások alkalmazá-
sában, mint a filmek kiállításán lát-
szik meg. Az indiai és az arab film-
gyártás is állandó tőkeszegénységgel 
küzd — épp ezért külsőségedben nem 
utánozhatja az amerikai filmeket. 
Egyik tehetséges rendezőjük, Salah 
Abou Seif azonban egy időben té-
maválasztásában szívesen hajlott a 
hollywoodi irányzat felé. Ezt bizo-
nyítja 1954-ben készült rémfilmje, a 
»Szörny* és egy évvel későbbi alko-
tása, a "Vérszopó*. 

Az arab, filmek javarésze a ma 
kérdéseivel foglalkozik (mint pl. 
Kemal Séikh "Élet vagy halál*-a, 
Hasszán El Imame "Sosem fogok sir-
ni"<-ja, a már említett *Nyugtalanító 
vizek* stb.). A történelmi téma ritka 
a filmvásznon — a magas gyártási 
költségek miatt évente legfeljebb 
két-három kosztümös filmet készíte-
nek. 



Az arab filmeken sokat 'beszélnek, 
olykor mindent szavakkal mondanak 
el, ahelyett, hogy eljátszanak. Euró-
pai nézőknek gyakran úgy tűnik: az 
arab filmek tempótlanok, hosszadal-
masak. Az arab nézők azonban a 
hosszú filmelőadásokat szeretik. Épp 
ezért Kairó mósodhetes filmszínhá-
zaiban és másutt is, mindig leg-
alább két filmet játsszanak egyszerre 
— s egy előadás legalább négy, négy 
és fél óra hosszat tart. 

Noha az arab filmek átlag színvo-
nala alatta marad az európai filmek 
színvonalának — a közönség igényes. 
Színészeitől univerzális tudást köve-
tel. Nem véletlen, hogy a legnépsze-
rűbb sztárok, mint Fatem Hamama, 
Magda, valamint Taheia Karioka 
egy személyben revüsztárok, klasz-
szikus balettművásznők és drámai 
színésznők. Sokoldalú művészetükről 
eddig talán Saiah Abou Seif "Éjsza-
ka holnap nélkiíU című melodrámá-
jában tették a legszebb tanúságot. 

Az arab filmgyártás igen csekély 
kormánytámogatást élvez. Az állam 
azonban rövidesen felállítja a Nem-
zeti Filmközpontot, amely erkölcsi és 
művészi támogatást . nyújt majd a 
filmgyártásnak. Jövőre megnyitják 
az első nemzeti filmfőiskolát is, 
amelyben a tervek szerint egyiptomi 
és meghívott külföldi tanárok taní-
tanának. A tananyag egy részét ké-
sőbb közzétennék a nagyszámú film-
lapok valamelyikében, valószínűleg a 
10 esztendeje megjelenő "Cine film-
cimű francia—arab nyelvű folyóirat-
ban, hogy külföldre is eljuthasson. 

Számos arab művész most a kül-
földet járja, hogy koprodukciókat hoz-
zon létre. Első koprodukcióik egyike 
az angol—egyiptomi közös "Nagy 
Abdullah« című filmszatíra, nemzet-
közi sikert aratott. Most a franciák-
kal, olaszokkal, spanyolokkal, ango-
lokkal készülnek koprodukciókra, a 
népi demokráciák közül pedig két 
filmet készítenek a csehszlovákok-
kal, valószínűleg egyet-egyet a ma-
gyarokkal és a románokkal. Szóba 
került már két szovjet—arab közös 
film terve is. 

Az -Idegen- című film főszerepeit Magda 
(balról) és Yachja Chachln (lovon) ala-

kítják 

Emily Bronte -Üvöltő szelek- clmfl regé-
nyéből készült az -Idegen- című arab 

film 

És engedje meg az olvasó, hogy ne 
mondjak többet. Valószínű ugyanis, 
hogy az elmondottakat, s az el nem 
mondottakat is rövidesen látni fog-

A -Néma szerelem- című film női főszere-
pét Mirjam Fahreddln magyar származású 
arab filmszínésznő alakítja, akit az Egye-
sült Arab Köztársaság filmdelegátusai a 
közös magyai--arab film főszereplőjének 

javasolnak 

ják a közeljövőben Magyarországon 
is bemutatásra kerülő egyiptomi fil-
mekben és a most tervezett magyar 
—egyiptomi koprodukcióban. 

FENYVES GYÖRGY 



A V I L Á Q 

Jean Effel rajzciklusé-
ból készült rajzfilm. A 
v'lág teremtésének gyer-
mekesen profán elképze-
lése, ötletes rajzokibél 
összeöltött állóképsoro-
zat: a maga nemében 
szinte ritkaság: esztéti-
kailag mérhető rajzfilm. 
Akinek van érzéke a 
naivsághoz, el lehet 
ragadtatva. A rajz teszi 
naggyá. S fő hibája ép-
pen a naivkodás. Már az 
alapanyagiban, Effel raj-
zaiban is lelhettük nyo-
mát, de papíron talán a 
műfaj szerényebb volta, 
önmagát kisebbnek, je-
lentéktelenebbnek tudó 

és mutató jellege foly-
tán nem szemet szúró. 
Effel látásában van va-
lami a koraérett szoba-
gyerek pimaszságából s 
ezt ő tudja is, vállalja is. 
Bájos tud lenhii, mint 
egy játékkönyv s a fel-
nőtt Olykor belemegy a 
játékba, hogy gyermek-
nek tekintsék: otthon, ha 
lapozgatja a könyvet, de 
tömegben — a moziban 
— mór nem rajong érte. 
A film nagyobb nyilvá-
nosságában Effel rajzai-
ból is jobban kiütközik 
a felvett gyermeki póz. 
A rajzban a rajzot nézi 
az ember, á rajzi szelle-

rt^sséget, a vonalvezetés 
művészetét, a f i l m b e n ^ 
valahogy kevésnekhbízo-" 
nyúl, értelmet és okokat 
keresünk akaratlanul is. 
Még az sem mentség Itt, 
hogy most éppen rajz-
filmről van szó, mert a 
rejzfilmnek is csak az 
egyik része rajz, a másik 
film. Még a kiskacsáról 
és a barnamedvéről 
szóló rajzfilmeknél is 
így van ez. 

»A világ teremtése* 
pedig, ráadásul még na-
gyobb igényű is. Nem a 
meg nem értett kiskacsa 
szenvedéseit akarja be-
mutatni, hanem vilá-
gunk teremtésének fo-
lyamatát, mind a hat-
hét napját, Ádámot és 
Ádám Éváig fejlődését, 
az Istent és az Ördögöt 
munka közben, hétköz-
nap. Effel ötlete szem-
léletében kétségkívül új-
szerű, modern és aktuá-
lis. Az ilyen művek al-
kotóitól elvárja a néző, 
hogy rákacsintsanak: mi 
sem nagyon hisszük, 
amit játszunk. Az ilyen 
abszolút témák manap-
ság aligha érdekesek, 
valami közelebbinek, ma 
is elevennek és hatónak 
a szolgálatába kell állí-
tani őket. Effel felfogó-
sában lelhetjük nyomát 
iyen törekvésnek, sőt jó-
formán minden rajza 
ilyen gyermekes vulga-



TEREMTÉSE 
rizálás. Nagyon jót kaca-
gunk, mikor az öreg (az 
Isten) öngyújtóval akar 
világosságot teremteni a 
világban, de az öngyúj-
tója természetesen nem 
szuperál, s a többi ked-
vességek is, az ember 
tervrajzaitól külső és 
belső szerveinek porból 
való meggyúrásáig is 
jók, nevetésre ingerlők, 
de valahogy mégsem 
elegendők. Egysíkan mo-
zognak. Karikatúra-
könyvben ez nem is baj, 
lapozgatunk ide-oda; a 
filmtől viszont egyre fo-
kozódó szellemi kiterje-
dést . várnánk, hullám-
zást és belső mozgást, 
azt, hogy végre valahol 
csomót is kössön és old-
jon, állítson és ellent-
mondjon. Egyszóval: iz-
gasson. Sajnos, nem te-
szi, mert folyton ugyan-
azt az ötletét játssza kl: 
egy nyugdíjas bácsika 
és unokái világteremtős-
dit játszanak. Az első öt 
percben belerázódunk a 
módszerbe s mivel a té-
mát is jól ismerjük, 
nagyjából tudjuk előre, 
ml következik. A kika-
cslntáa egyre vérszegé-
nyebbé válik, várjuk, 
egyre várjuk, hogy utal-
jon valamire, aztán már 
beletörődünk, hogy nem 
teszi ezt sem s nem ma-
rad más hátra, élvezzük 
a remek rajzi ötleteket, 

az angyalkák remekül 
elkapott pofikáját, a 
részleteket, melyek az-
tán így együtt — talán 
éppen kiválóságuk miatt 
— a naivkodás érzését 
keltik fel. A szöveg, a 
-Jó estét gyerekek, ágy-
ban vagytok már?«-hang 
még csak aláhúzza ezt. 
A zene, az énekkari kí-
séret nem, az talán a 
film legjobb része, min-
denesetre helyenként a 
legszellemesebb. 

A feladat Effel rajzai-
nak dramatizálása lett 
volna. Ezzel szemben 
csak filmre-rajzolás tör-
tént s ez kevés. A rajzi 

átültetésre is 'Ugyanaz a 
törvény vonatkozik, mint 
a drámaira: filmet kell 
csinálni. Rajzban a raj-
zot nézzük, rajzfilmben 
a rajzfilmet. Ha csak 
rajzot kapunk, morgoló-
dunk. 

Végezetül a szereplők-
ről. Az Isten és ellen-
fele, az Ördög, megannyi 
kis emberi gyöngeségük 
ellenére, kissé sematiku-
sak. Sokkal egészebb 
jellemek a kis puttók, 
Éva csinos nő. Adám ép-
pen olyan ügyefogyott, 
mint utódja... Láttatja 
jövőjét... 

CSVRKA ISTVÁN 



B U S T E R K E A T O N : 

A NEVETTETÉS MESTERSÉGE 
Buster Keaton, eredeti nevén Joseph Francis Keaton 1396-ban született 

Pickway-ben, egy kanadai farmon. Apja skót, anyja ír származású. Gyer-
mekkora ótá akrobatikát tanult és már három és féléves korában fellépett 
szüleivel együtt a "Három Keaton- által előadott bohózatban. 

1917-ig együtt turnézott szüleivel. Színészi tehetsége révén már huszon-
egy éves korára nagy sikereket ért el. Majd Fatty segítségével — aki ez idő 
tájt partnert keresett — o filmhez került. 

Első filmsikerét J917-ben aratta. Evek során egy sereg néma- és han-
gosfilm főszerepét játszotta el. 1934-ben otthagyta Hollywoodot és 
Franciaországban filmezett, majd Angliában. Ame-
rikában már csak ún. gagman-nek alkalmazták. 1946-ban Mexikóban 
próbált szerencsét, de filmje ismét megbukott. 

Ettől kezdve kisebb szerepeket játszott, kabarékban lépett fel. 19S7-ben 
újra -felfedezték« és filmet készítenek életéről. 

Azt hiszem, hogy mint 
oly sok minden, a nevel-
tetés eszközei is fejlőd-
tek pályakezdésem óta, 
és a húsz évvel ezelőtt, 
szüleim és általam hasz-
nált, eszközök ma már 
nem hatnának ugyan-
úgy, mint régen. 

A közönség "felnőtt" 
és kifinomultabb inven-
ciót kíván. Persze, még 
most is értékeli a bur-
leszket, a csetlés-botlást 
és a habos tortával való 
dobálózást, de mindezt 
olyan eredeti felfogásban 
óhajtja látni, ami által 
maguk a régi fogások is 
csaknem teljességgel 
megújulnak. 

Az ón időmben még 
egy filmburieszk megal-
kotásához semmilyen 
kéziratra nem támasz-
kodhattunk; mindössze 
egy kellően körvonala-
zott történetet kombi-
náltunk — s ezt is fő-
ként a díszletek elké-

szítésének kedvéért. Ez-
után felkutattuk az ösz-
szes "gag«-eket, ame-
lyek a szituációt és a 
cselekményt szolgálhat-
ták. Midőn úgy véltük, 
hogy öt-hat film anya-
gát -leforgattuk", abba-
hagytuk a munkát és az 
egészet összegyűjtöttük; 
folytonos vágásokkal ju-
tottunk el a film kívánt 
hosszáig azáltal, hogy 
csak a legjobb kockákat 
őriztük meg. 

Egy filmkomikus nem 
"tarthatja magát" több 
éven át és főképp nem 
játszhat el minden év-
ben több szerepet. Kö-
rülbelül négy év az. 
amíg fejlődik és képes 
ihletét megújítani, anél-
kül, hogy ismétlésbe 
bocsátkoznék. 

* 
Több ízben megkér-

dezték már tőlem, miért 
őrzöm meg mindvégig 
filmjeimben sajátságo-
san bánatos arckifeie-
zésemet. 

A válasz nagyon egy-

Az ember, aki sose neve-
tett — de annil többet ne-
vettetett. Buster Keaton, a 
Mécano de la Generale e. 

(Umben 

szerű: még pályakezdé-
sem idején megfigyel-
tem a kabarékban, hogy 
az ember annál nagyobb 
hatást ér el egy-egy tré-
fájával, minél inkább 
közönyös marad, majd 
meglepődik a közönség 
vidámságának láttán. 
Vannak persze, olyan 
komikusok is, akik 
részt vesznek a közön-
ség mulatságában, és 
mintegy megosztják vele 
titkaikat. Így járt el 
például Fatty. A közön-
ség vele együtt neve-
tett. Az és esetemben 
viszont a közönség raj-
tam kacagott. 

Mihelyt egy komikus 
nevetni kezd a filmen, 
úgy tetszik, mintha 
azt mondaná a nézők-
nek. ne vegyék komo-
lyan, mindaz, amit csi-
nál bolondság. S való-
ban, többé senki se fog-
ja komolyan venni, s ke-
rüljön bár a legképte-
lenebb helyzetekbe, 
senki sem kacag majd 
rajta. Végül is a ko-
mikus számára a film 
azt a feladatot jelenti, 
hogy minél jobban 
"adja a hülyét", s minél 
komolyabban fog visel-
kedni, annál mókásabb 
lesz. 



Keaton az autóbuszon, i 
Kameraman e. filmben 

De nemcsak a ko-
mikus szerepek elját-
szása nagy fontosságú, 
komoly dolog, hátra van 
még magának a műnek 
az előadása és rende-
zése is. A komédia illé-
kony; az első hatásnak 
adott pillanatban kell 
-ülnie*, azután időt kell 
hagyni a közönségnek, 
hogy újra összeszedje 
magát s a helyzetnek 
megfelelően kell foly-
tatni és tovább mélyí-
teni az effektusokat. Eb-
ben a ritmusban van 
valami matematikai 
precizitás, mert rendkí-
vül fontos, hogy a kö-
zönség a komikus inci-
dens teljes súlyát át-
érezze, s a legcsekélyebb 
unalom nélkül várja a 
következő kacagás-hul-
lámot. Ez a ritmus való-
ságos tudomány, s je-
lentőségét minden igaz 
rendező felismeri. 

Egy filmkomédiát épp 
olyan pontosan kell 
összeállítani, mint egy 
óra fogaskerekeit A leg-
egyszerűbb dolog ka-
tasztrofális következmé-
nyeket vonhat maga 
után, ha túlságosan 
gyorsan vagy túlságosan 
lassan végzik el. Jó 
néhány rendkívül ko-
mikus jelenet teljesség-
gel érdektelenné válT a 
közönség számára, mert 

túlságosan elhamarkod-
va játszották el. 

Minden burleszk elő-
adását tehát nagymér-
tékben befolyásolja a 
lélektani ismeret és áz 
eléggé nem hangsúlyoz-
ható ritmus tudománya. 

A komikus színésznek 
sajátos szükségszerűség-
ből még hosszú ideig 
előnyben kell részesí-
tenie a i szavak nélküli 
játékot. Mindennek meg-
van az alapos oka. A 
nevettetéshez sokkal ke-
vesebb szóra van szük-
ség, mint egy roman-
tikus tiráda elszavalá-
sához. A filmmel meg-
barátkozó komikusok 
egyre inkább szűksza-
vúvá válnak, mivel ha-
marosan rájönnek, hogy 
egy vagy két jól elhe-
lyezett szó a néma cse-
lekvés közepette jóval 
mulatságosabb hatást 
kelt. mint egy-egy hosz-
szú szónoklat. S külön-
ben is: hogyan lehetne 
a közönséget kacajra fa-
kasztani — és aztán to-
vább beszélni ? Hogyan 
keveredne össze a néző-
tér zsivajgása és a vá-
szon felől érkező hang, 
mégha ez utóbbit a 
megafonok alaposan fel-
erősítik is? 

Néhány idevágó példa 
Is akad már. William 
Haines legutóbbi ko-
médiájában, The GM 
said, no-ban nem hasz-
nált tíz szóniái többet. 
Laurel és Hardy is köz-
Ismert ama tulajdonsá-
gáról, hogy i soha egy-
két szónál többet nem 
beszél, s magamról nem 
is szólva, aki a Free 
and Eosu-ben, első han-
gosfilm szerepemben, 

Keaton minden körülmé-
nyek közt komoly marad. 

két napig dolgoztam egy 
jeleneten, melyben 
mindössze három szót 
kellett beszélnemjaj !* . 
-Mester* és »ó*. 

Mindezt fiziológiai té-
nyezőkkel magyarázom. 
A filmkomédia hatása 
egy váratlan esemény-
től függ, ami oly hirte-
len megy végbe, hogy 
nem lehet hosszadalma-
san magyarázkodni. Pél-
dául a színész leül . . . 
egy szegre, felugrik és 
felordít: - jaj !* Mind-
össze ennyit tud mon-
dani, többre nem futja 
idejéből. Másrészt a ko-
moly drámát auten-
tikusnak fogadják el; 
épp ezért értelmi erőki-
fejtést kíván. De senki 
sem tételezi fel a film-
komédia realitását, s 
ennek következtében fe-
lesleges minden magya-
rázó szöveg. Ez pedig 
azt eredményezi, hogy 
a filmburleszk néma ré-
szének százalékaránya 
örökké kb. 40 a 100-hoz 
marad — és, hogy a film 
alapanyaga — a szó he-
lyett — a zene lesz. 



Q O P O R A J Z F I L M J E I 
Az elmúlt napokiban 

fejeződtek be Buda-
pesten a nemzetközi 
báb- és rajzfilmkon-
ferencia tárgyalásai. 
A bará'á országok rajz-
és ibábfiilimszak emberei-
nek első közöcs megbe-
szélése — komoly ered-
ményhez vezetett. Há-
roméves együttműködési 
és koprodiukciős szerző-
dést írtak alá, arrueüyinek 
keretében már a jövő 
esztendőben két egész 
estét betöltő rajz- és 
bábfillm készül a bánáti 
államok közös produk-

ciójában. A megegyezés 
szerint az első közös fil-
met Magyarországon, a 
Pannónia Filmstúdió-
ban állítják össze — s 
határozatot hoztak, hogy 
a tanácskozást évente 
egyszer egy-egy másik 
baráti ország fővárosá-
ban megismétlik. A nem-
zetközi rajz- és bálbíilm-
konfeilenjcián a Román 
Népköztársaság egyik 
képviselője,, Jon. Geor-
ghiu Popescu, itübb nem-
zetközi díj nyertese volt. 

Filmjeinek ő ínja a 
forgatókönyvét, ő rajzol-

Sklcc a -Rövid történet-
című filmből 

ja meg a főszereplődt, 
díszleteit, s mint tervezi, 
legközelebb szeretné a 
zenét is ő maga kompo-
nálni. Olykor élő szerep-
lőikkel is dolgozik, de 
jobban kedveld a rajzolt 
figurákat, hiszen azok 
felett teljesen ő uralko-
dik s igazán azt alkot 
belőlük, amit akan. 

— Mit akar kifejezni 
filmjeivel? 

— Azt, hogy az élet 
szép, hogy kellemes élni 
és vigyázzunk a íbékére, 
a civilizációra — hang-
zik a válasz. — Azért 
szeretem a rajzfilmeket, 
mert rajzzal jobban le-
het általánosítani... 

— Kedvenc szereplői? 
— Egy emberke, egy 

csavar és egy légy . . . És 
ezeken kívül minden: 
virágok, állatok, szimbó-
lumok. 

Veszi a tollat, tust, pa-
pirost és lerajzolja a 
Filmvilág számára gaz-
dag képzeletének leg-
kedvesebb figuráit 

A -Pénzes légy- naturszereplokkel kombi-
nált film rajz-sztárjai 

Az -Elvándorolt csavar- hőse 
(Gopo—Popescu rajzai) 

/ / / , « y v / y « Filmművészeti folyóirat —. Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én 
/ Felelős szerkesztő: Hámos György — Felelős kiadó: Sala Sándor, 
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körút 9—11. Telefon: 221—285 — Terjesztik Budapesten a Főposta Hírlapterjesztő Üzeme, 
vidéken a helyi hírlapterjesztéssel foglalkozó postahivatalok — Előfizetés a Posta Köz-
ponti Hírlap Irodánál, Budapest, V., József nádor tér 1. Telefon: 180—850. — Egyes szám 
ára 4,— Ft. Előfizetés V« évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni előfizetésnél 61.238, 
közületnél 81.066. — Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi 
Vállalat, Budapest, Népköztársaság útja 21. 2-583566 Athenaeum (F. v. Soproni Béla) 



MAGYAROK 
A VILÁG TETEJÉN 

Az olvasó hiába keresi 
Rév Miklós nevét a film-
rendezők vagy az opera-
tőrök sorában. Rév foto-
riporter. 

Néhány évvel ezelőtt 
Csepel tehergépkocsikkal 
járta be Tibetet; ebből 
született a "Magyarok a 
világ 'tetején- című ri-
portfilmje. A hetvenper-
ces film valóban közel 
hozza ezt a távoli és 
titokzatos országot. 

A riport keskenyfilmre 
készült, s csak optikai 
másológéppel lehetne 
normálszalagra alkal-
mazni. Érdemes lenne 
azonban fáradni: a kö-
zönség és a Budapest 
Filmstúdió is jól járna. 

Sz. I. 
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