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A FILM ISKOLAI OKTATÁSA 
A z utóbbi években egyre több ország pedagógiai és film-szaksajtója fog-

J~A lalkozik a filmművészet és -történet iskolai oktatásának problematiká-
jával. A szaksajtó vitájába időnként a napilapok nagy nyilvánossága is bele-
kap. Van ahol már megoldották valahogyan a kérdést, a legtöbb helyen 
azonban még hevesen vitatkoznak. 

Egy új művészet diadalmas küzdelme, a holnapok már ma is érezhető 
szükséglete, hosszú évszázadok alatt kialakult oktatási réndszerek viszony-
lagos merevsége tűnik ki a sokszor meg nem értett vitákból. 

A Művelődésügyi. Minisztérium 1951-ről kiadott statisztikai jelentése 
szerint 'az ország 4200 mozijának 670 000 férőhelyén, 750 000 élőadáson 135 
millió látogatója volt. Ezek a számok az előző évekhez, pláne az évtizedek-
hez, óriási fejlődést mutatnak. 135 millió látogató! Óriási szám. Szinte kö-
veteli a filmkultúra rohamléptekkel való hazai megalapozását, illetve kiszé-
lesítését. 'Ha ez nem sikerül, akkor — bár paradoxonnak hangzik —• mégis 
igaz, hogy a nézők számának minden további gyarapodása inkább veszélyt 
jelent, mint eredményt. Az a kérdés, hogy a 135 millió látogatóból mennyi 
az eszmei értékek kifejezésének és mennyi a csak érzéseket vadászó giccsek 
rajongója. 

Bár a közönség korosztályonkénti megoszlására még reprezentatív jel-
legű adataink sincsenek, annyi azonban bizonyos, hogy a közönség nagyobb-
bik része fiatal. Fiatalságunk össznépességben arányszámához és lehetősé-
geihez képest nagyobb számban jár mozibal, mint a felnőttek. Ez az élmé-
nyek és benyomások iránti különös fogékonyságból adódik. Furcsa állapot, 
hogy a tanuló több filmet lát, mint szülője és nevelője, talán többet, mint 
a kettő együtt. Így a filmmel való nevelés kicsúszik a gondozók kezéből. 

Nehéz arról beszélni, hogyan állítsuk helyre, illetve tereljük jó irányba 
ifjúságunk kritikai viszonyát, a vásznon végbemenő eseményekhez. Nagy 
részükből — koruknál fogva is — hiányzik a filmszemlélet minimális kul-
túrája és la fejlett ízlés. De hiszen még felnőtt mozibajáró közönségünk film-
kultúrális nevelése is éppenhogy megkezdődött. A felnőttek minden tanul-
nivágyásuk és törekvésük mellett is azt mondják: miért nem tanítottak erre 

tkorábban meg minket? 

A probléma beavatkozást kíván. De milyent? És ki tegye meg? Szülők, 
pedagógusok, ifjúsági szervezetek, filmesek, pszichológusok, szociológusok, 
jogászok? Bizonyára mindegyikük belátja annak szükségességét, hogy vala-
mit tenni kell. A családban és az ifjúsági szervezésekben eddig megvaló-
sított rendszabályok nem bizonyultak mindenben hatásosaknak. A »csak 16 
éven felülieknek« gyakorlata kompromittálta magát. Még a kritikailag szer-
kesztett sajtó szerepe és jelentősége is sajnos eléggé korlátozott. 

A film olyan mélyen hatolt az ember és a társadalom életébe, hogy ha-
tását feltétlenül szabályozni kell. Hogyan? Van rá analógia. Ad irodalom, de 
még az írás-olvasás tanítását is egyebek mellett azért vettük fel az iskolai 
oktatás tervébe, hogy ezzel is elhárítsuk a nyomtatott szóval való vissza-
élés veszélyét. A filmnél az emberekkel való gondolatközlés ezidőszerint 
legszuggesztívebb és legtömegjellegűbb eszközénél ez még szükségesebb és 
elodázhatatlan. 

Bizonyára sokan mondják: ne legyünk pesszimisták! Joggál feltételez-
hetjük, hogy fiatalságunk jelentós része a moziban is fel tudja ismerni az 



értékeset és la silányat, megkülönbözteti a jót és a rosszat. Igen, de amíg ez 
csak ösztönösen' történik, fenyeget a, veszély, hogy a jóra és a rosszra vo-
natkozó értékítéletek kiegyenlítődnek, különbségük elmosódik, mihelyt a 
film hőse, az ifjú bálványa valami hitványát cselekszik. Ilyenkor az ellen-
tétes, az elmarasztaló ítélet kicsúszik a gyermek — sokszor a felnőtt ,—, 
lelkiismeretének ellenőrzése alól is. 

Ismét mások azt mondhatják, a mi viszonyaink között ne értékeljük túl 
a veszélyt. A filmek műsorratűzését gondos válogatás előzi meg. Általában 
eszmeileg tisztázott filmeket mutatunk csak bé, Ez az érv csak erősíti a 
film iskolai oktatásának igényét. A filmismeretek elmélyítése ugyanis meg-
sokszorozza a'jó film pozitív hatását. Kár lenne ettől megfosztani. Amellett 
számítanunk kell arra, hogy még a leggondosabb válogatás mellett is tör-
ténhetnek hibák. Ezek elitélésére is nevelni kell a közönséget és annak na-
gyobbik részét, a fiatalságot, aholnap felnőtt állampolgárait. Még egyet ve-
gyünk figyelembe: hovatovább fel kell venni a harcot a filmgiccs ellen, 
amilyen manapság is bőven akad a hazai gyártásban is. Olyan közönséget 
kell nevelni, amelyik éppen hozzáértésénél fogva elkérüli és elutasítja u 
giccs lépes, ragadós vonzását. 

Vannak, akik azzal aggályoskodnak a film iskolai oktatásával szemben, 
hogy nincs még szilárd elmélete, még fejlődik. Ez igaz lehet, de vele szemé-
ben ott áll a több minttfO esztendős tapasztalat, a film eddigi életműve. 
Chaplinről, Eisensteinről, René Clairről és a film nagy előadó művészei-
ről emlékezzünk meg az iskolai művészettörténetben is. 

A logikus gondolkodás is felveti a kérdést, hogyha a film művészet — 
márpedig azt elismerik —, akkor hogyan lehet művészettörténetet tanítani 
és a filmművészetet meg sem említeni? Az iskolák tanítanak: írni, olvasni, 
énekelni, zemélni, terjedelmesen az irodalom és művészetek, új tartalmát is 
megismerni. Még a színművészet sem mostoha, csak a film, a művészetek 
családjának legifjabb tagja lenne )az? Nem logikus, hogy a filmről meg 
sem emlékeznek, legfeljebb ajánlják egyik-másik megtekintését. 

A filmet sokszor azért fogják fel a fiatalok üresén, felületesen, még 
az eszmével telítettet is helytelenül, mert nem tanították őket meg arra, 
hogyan nézzék azokat. A film, mint való, a gyakorlati élet jelensége, akkor 
is van nevel, épít, vagy rombol —, ha iskoláinkban hallgatunk róla. Az 
iskola az egész embert, a jövő honpolgárát, a megújuló társadalom tagját 
alapozza meg. Tanterve akkor jó, ha a fiatalokat az életben rájuk váró 
jelenségekre, feladataik mindenikére, arányosan előkészíti. Iskoláinkban a 
filmről váló hallgatást pedagógiai, didaktikai elvek nem indokolják. 

Hovatovább veszélyessé válik, ha {a pedagógia nem foglal állást hiva-
talosan, kötelezően, nyilvánosan a film ügyében, mely egyre) nagyobb mér-
tékben leköti a fiatalok gondolat- és érzésvilágát. Sajnáljuk, hogy a köz-
neveléssel foglalkozó szaklapok az utolsó tíz évben — melynek anyagát 
átnéztük — a filmről 'szinte meg sem emlékeztek. A film jelentősége ma 
már olyan nagy, hogy helyes térjesztésének gondja, nemcsak a filmesek 
ügye, hanem az országé. Helyesen és eredményesen úgy lehet terjeszteni, ha 
jól tanítják. Így volt ez az írás-olvasással, a zenével, a többi művészettel is. 
Azoknál sem ment egyszerre. A pedagógusokon van hát a sor. A film 
teljes affirmációjánák kivívásában segíteni fog nekik a film közvetlen, szug-
gesztív hatása, eddigi elterjedtsége, a közkedveltsége és az érdeklődés, 
mellyel fiataljaink éddig Hs és ezután bizonyára még jobban kísérik. 

! TARODI NAGY BELA 



CSEMPÉSZEK 
A Csempészek utolsó képeiben a 

Xx. két szegényember: Mihály ma-
gyar zsellér s Anyica, a román fia-
talasszony, akik életük kockáztatá-
sával, csempészéssel próbálják kis 
családjuk számára a betevő falatot 
biztosítani, a határőrök üldözése 
elől egy csőszkunyhóba menekül-
nek. S míg a határőrök áttörhetetlen 
gyűrűt fonnak köréjük, ők felnéznek 
az égre, amelyre dalolva száll a pa-
csirta: a szerelem, a tisztaság, a köl-
tészet madara. A moziból kijőve azon 
gondolkoztam: mi lehet az oka an-
nak, hogy ebben a filmben, annyi jó-
szándék, igaz és tiszta törekvés el-
lenére a poézis daloló pacsirtája nem 
tud felröppenni, inkább csak mint 
fürj, pittyegve szalad a torson, a 
nád között? 

Mert a téma igazán a legjobbat, a 
legnagyobbat teszi lehetővé. Szabó 
Pál sajátos paraszti humanizmusá-
nak egyik legszebb darabja ez az 
elbeszélés, amelyben a határmenti 

szegényemberek küzdelmes és kocr 
kázatos Hot thy-korszakbeli életének 
állít emléket. A határmentén élő, 
hol legálisan, hol illegálisan átjáró 
szegényemberek apró csempészke-
dése, amelynek hasznát orgazda-
megbízóik fölözik le kényelmes 
biztonságban, s amelyben ők életü-
ket, becsületüket' kockáztatják a nap-
ról napra való szegényes élet bizto-
sítására — ez az elbeszélés, s a film 
témája. S hozzá egy véletlen-adta, 
hirtelen szerelem: a véletlenül össze-
találkozó két csempész, a magyar 
Mihály és a román Anyica, hogy 
útjuk célját elleplezzék a házban, 
ahová a vihar elől be kell térniük, há-
zaspárnak adják ki magukat. A vi-
dám, italos névnapi este során 
szerelmük fellobban, egy ágyba 
kényszerülnek, s egymásira találnak; 
de ennek a szerelemnek nincs hol-
napja — sőt már nekik se, mert a 
határon való átkelés közben elfog-
ják, bekerítik őket. 



Azt hiszem, a mesének ez a rövid 
jelzése is megmutatja, mennyire 
filmrevaló téma ez: szerelem fonó-
dik az izgalomba, éles társadalombí-
rálat abba a történelmi helyzetbe, 
amelyben a tisztaság a bűnben, a 
becsület a gyalázatban kénytelen 
megnyilatkozni. S a mese menete ezt 
még megerősíti. A filmben két ha-
táron való átkelést látunk: az első 
alkalommal a határőr már Mihály 
nyomába szegődik, s az kénytelen 
lelőni, hogy el ne fogják; ezért szi-
gorítják meg mindkét oldalon az őr-
séget. ez teszi élet-halál kockázatává 
Mihály számára a második átkelést. 
Nem is kockáztatná ezt meg, ha épp 
ekkor az a remény nem kecsegtetné, 
hogy végre megszabadulhat a zsel-
lér-nyomor legfájdalmasabb formái-
tól: ha egy csizmára való pénzt ösz-
sze tud teremteni, beállhat lógondo-
zónak a szomszéd nagybirtokra. S 
Mihály sorsával párhuzamosan, 
Anyica sorsán át frázisok nélkül 
mutatja meg: a határ két oldalán 
ugyanaz az ember él, mindegy, hogy 
magyar vagy román, a szegély itt 
is, ott is ugyanolyan kizsákmányo-
lás, nyomor nyűge alatt nyög. 

De Szabó Pál válójában nem 
drámai író: bár minden írásának 

van drámai magja, ezt a legtöbbször 
az apró realista mozzanatok, s az 
anekdotázó, kitérőkben tetszelgő 
mesélőkedv, az impresszionista! ér-
zelem-ábrázolás párnázza körül, 
tompítja le. Ahhoz, hogy a film-
dráma, a filmbeli költészet dallama 
felszárnyalhasson, szövegkönyv-író-
nak, rendezőnek éppen ezt a drámai 
magot kellett volna kibontani, min-
den más elemet ennek alárendelni. 
Márpedig a filmet látva az a be-
nyomása az embernek, hogy a for-
gatókönyvet társszerzőként író, s a 
filmet rendező Máriéssy Félixet — 
abból a dicséretes szándékból ki-
indulva, hogy simán, egyszerűen, 
fölösleges clrádák vagy cafrangok 
nélkül mondja t el történetét — 
jobban magávalragadta a szabópáli 
próza részletszépségeinek a filmre 
ültetése, mint a mesében adott drá-
mai mag kibontakozása, teljes kiíe-
szítése. 

Ebben látszólag önellentmondás 
van: hogyan lehet az. hogy ha a ren-
dező a sima, egyszerű előadásra tör, 
mégis elvész a részletekben a nagy 
vonal, a drámai feszültség, az inten-
zív atmoszféra, a film immanens köl-
tészete? Pedig itt sajátos és sajná-
latos módon ez történt. Mintha ez a 



sima, -sachlich- elmondás tompította 
volna le az élmény perzselő szelét; 
mintha a rendezőt jobban érde-
kelte volna, hogy a szegény zsellér 
házatájának, gesztusainak realizmu-
sát vászonra vigye (amit igen ki-
tűnően old meg), mint az, hogy 
érzékeltesse: milyen veszedelem-
nek teszi ki már először Is magát, s 
hogy második vállalkozása valóban 
élet-halál ügye lesz a számára. Pedig 
csak ennek érzékeltetésével tudná 
megkapni az Anyica iránt felloh-
banó szerelme igazi súlyát, jelentő-
ségét; hiszen amiatt mulasztja el a 
majdnem biztos alkalmat — a vihar-
ban való'" átkelést az őrségváltás órá-
jában, éjjel — s teszi ki magát a 
bukásnak. Anyica iránti szerelme az 
a -tragikai vétség-, amely vesztét 
okozza; de ha ennek az elveszésnek 
a lehetőségét nem érezzük eléggé már 
előre, akkor nemcsak a szerelem, az 
utána következő balszerencse, a 
határőrök keze közé kerülés is sú-
lyát, jelentőségét veszti, anekdotává 
lesz, igazi nézőtéri feszültséget nem 
teremt. S a szerelemnek is csak ez 
adhatná meg igazi mélységét. Ha a 
börtön és halál veszedelme nem 
lebeg elég súllyal -a.feje fölött, Mi-
hályt Anyica mellé kötő érzése is 
súlyát veszti: nem sokkal több, mint 
egy váratlan, jóízű éjszakai kaland, 
amely véletlen balszerencsével vég-
ződik. 

Máriássy rendezői munkájának f i -
nomságai teljes egészükben a temp-
lomi és a vásári jelenetekben bonta-
koznak ki. A falusi református temp-
lom hangulatát még nem vitték 
ilyen szépen filmre nálunk soha: de 
ezek a jelenetek sem kapnak teljes 
súlyt, mert a falu-közösségnek a 
dekoratív mozzanataira vetik a hang-
súlyt. s nem drámai ábrázolását ad-
ják. Itt érezzük a legégetőbben an-
nak a hátrányát, hogy a faluból 
igazán csak Mihályt látjuk, ismerjük 
meg; története nem válik egyedisé-
gében tipikussá, mert nincs közösség 
körülötte, nem érzékeljük a film 
nyelvén, hogy ő a csempészkedéssel 
a határmenti szegényemberek elég 
általános boldogulási módját válasz-
totta. Ennek megszólaltatása sokkal 
fontosabb lett volna, mint az újság-
szenzáció elég sablonos pesti jele-
netei. 

Mindez még fokozottabban érvé-
nyes a határ másik oldalának, a ro-
mánok életének és helyzetének be-
mutatására. Itt a miliő, az atmosz-
féra ábrázolása sajnálatosan szegé-
nyes; s ezt sem az nem tudja helyre-
billenteni, hogy Anyica életének 
küszködését megszerzik apja, a hadi-
rokkant ezredtrombitás szentimentá-
lis anekdotájával, sem a román név-
napi este, amelynek folklór-betétjei 
nem a dráma fővonalát erősítik, ha-
nem megint anekdotikus kitérővel 
pihentetik a nézőt. 

A film java erényei közé tartozik 
a színészek játéka. Közülük külö-
nösen kiemelkedik Agárdy Gábor, 
Mihály megjelenítője és Horváth 
Teri, a felesége. Máriássynak, a 
rendezőnek nyilván nem kis érdeme 
van abban, hogy színpadi játékhoz 
szokott színészeink ezen a filmen 
minden túlzás és hatásvadászat nél-
kül, igazán filmszerűen játszanak. 
Agárdy alakításának minden mozza-
natában kitűnően juttatja érvényre a 
paraszti önfegyelmet, s az ezen ke-
resztülsütő mély érzelmi világot, 
tiszta értelmet, Horváth Teri pedig 
epizód-alakításának minden részleté-
vel: hangjával, állásával, mozgásá-
val, hasára fektetett kezével az élet 
nehézségeivel szakadásig küzdő 
zsellérasszonyok évszázados, tra-
gikus eposzát jeleníti meg. 

Anyica alakítója, a film főszerep-
lője, Bara Margit. Rendezőt és 
operatőrt (Hegyi Barnabás fényké-
pezte a filmet, a tőle megszokott 
magas színvonalon) szemmel látha-
tólag jobban érdekelte Bara Margit 
szépsége, mint Anyica élete; ezért is 
szegényedik el ez a vonal a filmben, 
ezért nem válik Bara teljesítménye 
a szó igazi értelmében alakítássá. Az 
epizódszerepekben filmjeink jellem-
színész gárdája a tőlük megszokott, 
megnyugtatóan kiegyensúlyozott ala-
kítást nyújtja 

Végeredményben tisztán, becsüle-
tesen előadott, igaz emberi történe-
tet kap a néző ettől a filmtől; de 
sajnos, nem azt a nagy élményt, 
melynek lehetősége pedig az anyag-
ban benne rejlett. 

NAGY PÉTER 



* GűULIETTA 
Kedves név. Júlia is benne rejtő-

zik, a szép Veronából, a komoly, pa-
tetikus és szerelmes Júlia és talán 
emiatt valami tragédiát érez az em-
ber a névben; de a vidáman, kemé-
nyen hangsúlyozható végződés, az 
-etta, komikus hangzásúvá teszi az 
egészet, mosolyra késztet. »Az or-
szágúton* első' képe, amikor ott, a 
tengerparton, anyja kiáltására visz-
szafordul, rögtön szívenüt. Rőzsét ci-
pel a hátán, hosszú és szakadozott 
köpenyben van, kócos a haja és vég-
telen ijedtség, szomorúság és gyer-
mekesség keveredik az arcán. Nem 
öreg és mégis az öregasszonyt idézi, 
a régi meséből, az öregasszonyt, aki 
elment rőzsét gyűjteni az erdőbe és 
találkozott a halállal. Szorongást 
érez az ember, amikor meglátja ezt 
az arcot. Mert tragédia van benne. 

De hol van ez a tragédia? Hiszen 
az útleveleket kiállító tisztviselő 
csak efféléket írhatna a kérdőív ro-
vataiba: arca — szabályos, füle — 
szabályos, orra — szabályos, szája — 
szabályos. A szeménél megállna egy 
kicsit, nézné, gondolkozna, aztán be-
írná a szem színét. Különös ismer-
tetőjele nincs. Egy szobrász nem 
tudna mit kezdeni ezzel az arccal, 
nincsenek jellegzetes, megragadható 
plasztikai formái. Érdekes, hogy pro-
filját alig lehet látni, csak egy-egy 
villanásra. A nagy jelenetek premier 
plánjaiban mindig szembenéz ve-
lünk ez a vonások nélküli arc, a 
filmlapok is csupa ilyen fényképet 
közölnek róla. A karikaturisták a kó-
cos haját rajzolják, és a tágranyitott, 
nagy guriga szemét. Ahogy csodál-
kozik. 

Mert Giulietta arca a csodálkozó 
lélek tükre. Olyan furcsa körülötte a 
világ, hogy neki mindig bámulnia, 
felébrednie, csodálkoznia kell. És 
beletörődnie abba, ami körülveszi. 
Egy magábahúzódott, önmaga titkai-
val, ábrándjaival, álmaival, kicsiny 

játékaival és igényeivel elfoglalt le-
lek ökölcsapások sorozatát kapja a 
világtól, hideg zuhanyt és arculütést. 
Egy lélek, amelyik szeretetre szom-
jasan bámul azon, hogy milyen is 
az élet. Mennyi csalódás, mennyi 
meglepd kín, mennyi váratlan fordu-
lati És ezek mind az emberek. Mert 
amikor virággal játszik, vagy ami-
kor a talált paradicsommagot elülteti 
az ócska grund szemetes sarkának 
földjébe, akkor boldog. Olyan boldog, 
mint egy szép álomban. De mindig 
ébrednie kell. A Cabiria éjszakáiban 
a hipnotizőr ébreszti fel, s látnia 
kell, hogy nevetnek rajta, nevetnek 
azon a lelki szépségen és egyszerűsé-
gen, ami belőle sugárzik; és mennyi 
keserű ébredés jut osztályrészül Gel-
somimának az Országúton-ban. Meg-
ütik, megcsalják, becsapják, kihasz-
nálják, semmibe sem veszik kö-
nyörgő védtelenségét, és még azt az 
egy embert is, aki megértette, még 
azt is megölik. Es Zampano! Amikor 
Giulietta ujjong, és az elültetett pa-
radicsomról beszél, Zampano durván 
figyelmezteti: Na és, itt akarod ta-
lán megvárni, amíg megérik? 

A világ, az élet, mindenkit előbb-
utóbb felébreszt. De rejtőzködve él 
még bennünk, vagy ha meg is. hált, 
még emlékszünk arra a gyermekre, 
aki tágra nyitotta nagy, guriga sze-
mét és csodálkozott és bámult és 
csalódott és aztán sok mindent meg-
érteit. Erre a gyerekre emlékezünk, 
amikor Giuliettát látjuk, ő sajog és 
6 szomorkodik és mosolyog. Emlékez-
zünk csak arra, amikor Zampano-
vai ebédel és Zampano odahívja a 
kövér, vöröshajút. Giulietta a vál-
lát vonogatja és mosolyog. Mit is te-
hetne mást? És hányszor mosolyog 
még. A Cabiria éjszakái-ban, amikor 
másodszor is becsapták, másodszor 
is meg akarták ölni a pénzéért, ho-
gyan tér vissza ebben a megértő és 
elnéző mosolyban az életkedv. Ha ez 
a mosoly nem volna, reménytelenül 
fekete és pesszimista lenne az Or-
szágúton-naik és a Cabiiia éjszakái-
nak világa. De ez ragyog benne és 
csalódások, megpróbáltatások ellené-
re azt mondja: ilyen az élet, embe-
rek, mosoly nélkül, szeretet nélkül, 
megértés nélkül, vagyis emberség 
nélkül nem lehet élni. 

SARKADI IMRE 



FILMSZERŰSÉG 
-Filmszerű . ..* -filmszerűség ...« Sokan használják ezt a kifejezést 

és sokféleképpen. Rendszerint korlátozó értelemben — a filmmegjelenités 
egy bizonyos típusára vonatkoztatva. Am minden ilyen korlátozás szegé-
nyiti a film eszközeit, kizárja a másjellegü effektusokat. Alábbi cikkeink 
ezzel a problémával foglalkoznak és a közhelyes babonákkal szembe-
nézve a filmszerűség egy tágabb értelmezését keresik, amely a füm élet-
ábrázoló lehetőségeinek teljességét felöleli. 

Sok mindent megtud az ember azon 
az apró lépegetéssel megtett, rö-

vid úton, az utolsót csillanó mozi-
vászontól az utcáig. 

Azt mondja mögöttem egy maga-
biztos női hang a Fellini filmtől jö -
vet: , i ' ' 

— Szép, szép ez a "Sztráda*, csak 
nem eléggé filmszerű . . . 

Meghökkentem és elcsodálkoztam 
egyszerre. Vajon kik tették ilyen 
népszerűvé ezt a téves ítéletekhez 
vezető közhelyet? Alig [jutott időm 
a töprengésre. Nagy példányszámú 
lap hasábján találtam meg ismét a 
fenti kinyilatkoztatást, alkalmi f i lm-
kritikus tollából. 

Filmszerű... Filmszerűtlen... Vas-
kos jelzőpár ez, annyi bizonyos. 
A feltétlen hozzáértés feketekeretes, 
sokdioptriás szigorú pápaszemét vi-
seli. Nézzük csak meg közelebbről! 
Talán nem is sznobok találták ki. 
A rossz filmtákolmányok, a sema-
tikus tablósorozatok ellen indult 
küzdelem hevében röppent fel egyik 
harci jelmondatként a filmszerűség 
követelése. Aztán sok elvi kérdő-
jelet eltüntettek a jó filmek — vagy 
éppen újakat szültek —, de a gyors 
fogalmazásé, alkalmi jelzők elavulva 
ittmaradtak, és zavarják a tisztán-
látást 

Fellini " A z országúton* cimű fi lm-
je nagy mű. Alapos elemzést tanul-
mányt érdemel, s nem szorul arra, 
hogy itt néhány sorban megvédjem. 
A "filmszerű — filmszérűtlen* jel-
zők mellett azonban épp ez alkalom-
ból nem lehet elmenni szó nélkül. 
Mennyivel többet mond a " j ó film — 
rossz film* alapvető meghatározás. 
Sok filmkritikusunknak nehezére 
esik ebből az egyszeregyből kiindul-
ni. Átgondolt, eredményében egy-
értelmű bírálat helyett ezért találunk 
aztán oly gyakran semmitmondó 
vezérjelzőket ügyes tördeléssel a sze-
münk elé biggyesztve. 

Visszatérek a "filmszerűséghez*. 
A tévedés azt hiszem onnan ered, 
hogy a kifejezés makacs használói 
csupán egy fajta filmstílust tartanak 
igazán filmszerűnek, a mozivásznon 
elfogadhatónak: a felvevőgépet vir-
tuóz módon beállító, a bravúrosan 
szemléletes áttűnéseket és montázs 
megoldásokat kedvelő film-expresz-
szionizmust, valamint annak rokon 
irányzatait Nem hajlandók észre-
venni, hogy a film önálló, felnőtt 
művészetté fejlődve (éppúgy bejárta 
és járja szüntelenül a társadalom-
adta mondanivalóhoz legjobban 
megfelelő kifejezési forma keresésé-
nek útjait, mint például a képző-
művészet, vagy az irodalom. Ne té-
vesszen meg senkit egy modern 
fi lm friss lélegzetű, elevenebb rit-
musa, vagy gyors logikai következ-
tetéseket szuggeráló képsora. Nem, 
ezek nem jelentenek feltétlenül va-
lami visszakanyarodást az expresz-
szionizmushoz. A kitűnő "Szállnak 
a darvak*, a mi Fábry Zoltánunk 
filmjei egyaránt szocialista mondani-
valót fejeznek ki temperamentum-
ban hasonló filmstflusban, amelyet 
bizonyos fokig meghatároz maga 
a témaválasztás is. Az a tény, hogy 
a kitörésszerű drámai fordulópon-
toknak költői, a valóságos időnél to-
vább magas hőfokon tartott ábrázo-
lása — a "meghosszabbított másod-
percek* módszere a Körhintában és 
a Szállnak a darvakban egyaránt 
megtalálható, a két rendező, Fábry 
és Kalatozov egyéni, művészi szen-
vedélyének rokonvonásaira vezet-
hető vissza — és nem kezelhető va-
lamiféle "filmszerűbb* filmstílus 
azonosságaként. 

Az emiitett, és ezekhez hasonló 
filmek esetében nincs is nézeteltérési 
lehetőség a filmszerűséget rosszul 
értelmezetten követelőkkel szemben. 
Ferde szemszögükből nézve azonban 
elmarasztalhatnánk olyan kitűnő 



alkotást, mint például a »Marty« 
cimű amerikai film. 

Ebben a filmben nincsenek bra-
vúros gépmozgások, nincs egyetlen 
meghökkentő beállítás.. . és mégis, 
milyen megindítóan szép, tiszta em-
berségre nevelő történetet látunk a 
vásznon. 

Amikor az unatkozó társaktól 
megszabadult egyszerű henteslegény 
a bisztró asztalánál az önfeledt be-
szélgetés közben élete értelmére lel 
a csúnya, de ugyancsak őszinte kap-
csolatra vágyó lány mellett — a fel-
vevőgép percekig neon moccan, nem 
tálal részleteket. A nagy pillanatok 
alatt szinte csodálkozó emberi szem-
mé, az élmény részesévé válik a hi-
deg objektív. Ez adja a drámailag 
fontos jelenetnek azt a rendkívüli 
erőt, amely képessé tesz bennünket 
Marty, számunkra már ismert ed-
digi életében, i mindent ezeknek az 
örömtől fátyolos másodperceknek 
tisztító fényében látni, és amely 
kényszerít, hogy döntsünk mi is leg-
jobb emberségünk szerint — melyik 
utat kívánjuk a főhősnek. 

A mondanivaló önmaga szabta 
báját, a jelenet emberközelségét mi-
lyen könnyen elrontotta volna itt 
egy rámenős, mindenáron "fi lm-
szerűségre- törekvő, szeles opera-
tőr. 

Törvénynek látszik; ha a filmren-
dező szenvedélyesen azonosulni tud 
mondanivalójával, ha személyes dü-
hét, vagy szeretetét engedheti sza-
badjára, ha a konfliktusban való 
rejtett részvételét sejtetheti velünk 
— akkor az alkotó elemében van, te-
hetsége kivirágzik, és könnyűszer-
rel találja meg a legalkalmasabb 
eszközöket saját, jól felfogott ügye 
védelmében. Oda nyűihat, ahova 
akar! Éppen a készülő mű felismert 
belső törvényszerűségei teszik sza-
baddá a kezét. Ez a felismerésre való 
képesség pedig — maga a tehetség... 
Mennyivel másképp, mennyivel ked-
vezőbben alakulna egynémely ren-
dezőnk művészi egyénisége, film-
stílusa, ha nem a kényelmes "jó, 
akkor ezt csinálom- alapon vágnák 
hónuk alá az éppen elébük tett, 
gyors lebonyolítással kecsegtető for-
gatókönyvet, hanem következete-

sek lennének saját művészi hitval-
lásukhoz a témaválasztás döntő fon-
tosságú pillanatában is. 1 

Emlékezhetünk még a nálunk né-
hány éve vetített "-Menekülés Fran-
ciaországba- című, jó szándékkal al-
kotott, olasz film álfeszültségből 
ponyvaízű durvaságokba botladozó 
jeleneteire. A film egysíkúan ábrá-
zolt pozitív figurái rosszul képvisel-
ték a haladó mondanivaló igazságát 
— mondhatnánk még —, de rögtön 
hozzá kell tennünk, hogy mégis lát-
tunk a filmen égy nagyszerű jelene-
tet. I 

Az elhagyott alpesi őrházban 
együtt falatozik közvetett áldozatai-
val a kötél elől menekülő bukott fa-
siszta alvezér. A hontalanságra ítélt, 
szegény emberek most gyanútlanul 
közös üvegből isznak megnyomorító-
jukkal egymás egészségére . . . Milyen 
szerencsés sűrítés! Itt van a dráma 
magva a szimbolikus jelentőségű 
színhelyre hozva, a keserű múltra, 
a háborúra emlékeztető őrház falai 
között. A harmonikán felhangzik a 
hazulról hozott d a l . . . Teljes a kép! 
A film percek alatt többet mond 
most, mint eddig együttvéve . . . Pat-
tog a tarantella — a harmonikus, a 
jókedvű vagány megpillantja a föld-
rehullott újság fedelén a körözött 
fasiszta fényképét. Feszült pillanato-
kat tölt ki itt a zene. Ez nem han-
gulatfestés, nem dalbetét. A filmren-
dező fontos eszközévé válik a dallam 
és a bárgyúságával is sokat mondó 
szöveg. A jelenet kulcsává tette a 
tarantellát, amelynek ritmusával két 
felgyorsultan gondolkodó emberi 
agyat vetít elénk. A menekülő fa-
siszta már rájött, hogy felismerték, 
s azzal hogy bekapcsolódik az ének-
lésbe, — az ^létéért küzd rá jellem-
ző patkányremülettel. A harmonikás 
fickó a dal extázisában nekivaló él-
vezettel lesz diadalmas leleplező. 
Ebből pedig levonhatjuk a következ-
tetést: Csák az emberről szóló igaz 
mondanivaló teheti filmmé a filmet, 
enélkül csaponghat a felvevőgép, le-
het bármennyire "filmszerű- a ké-
pek zaklatott hajszolása — a lelkün-
kig nem jut el a vetítőgép fény-
sugara . . . 

VADASZ IMHE 



„ f I Lays z e r ú t L e n " / & m 
TIZENKÉT KÖNYÖRTELEN EMBER 

Egy New York-i bíróság minden-
napos bűnügyet tárgyal. A vádlott 
egy kainaszfiú, aki — állítólag — 
(megölte az apját. A tárgyalóterem-
ben, a közönségen és tanúkon kívül, 
a hivatal'ból kirendelt védő, az 
ügyész, a bíró és az amerikai jogszo-
kásnak megfelelően az esküdtszék: 
tizenkét, állampolgári kötelességének 
gyakorlására behívott férfi van jelen, 
ö k a Tizenkét könyörtelen ember. 
Nekik kell majd eldönteniük, bű-
nös-e a fiú vagy ártatlan. A bíró rö-
viden összefoglalja a peranyagot, a 
tanúvallomásokat — kicsit fásult és 
fáradt ez a bíró —, majd közli az es-
küdtekkel, mi a feladatuk. Verdikt-
jük csak egyhangú lehet. Bármelyi-
kükben »ésszerű kétség« merül fel a 
vádlott bűnösségét illetően, köteles 
ártatlan-1 szavazni. , 

Ez a tizenkét férfi most látja elő-
ször egymást. Kora délután van, 
fonró nyári nap. Bevezetik őket egy 
szobába, rájukzárják az ajtót. A 
szobából csak az egyhangú ítélet ki-
mondása után léphetnek ki. A közel 
kétórás film — a tárgyalóteremben 
játszódó ötperces és a befejező két-
háromperces rész kivételével — eb-
ben a szobában pereg. 

S bármilyen filmszerűtlennek tűnik 
is ez az egyetlen zárt helyen ját-
szódó cselekmény, a néző mégis az-
zal az érzéssel távozik a moziból, 
hogy egy, az amerikai társadalmat 
nagyon mélyen ábrázoló, emberileg 
és művészileg magasrendű, nagy-
szerű filmdrámát látott. 

A film témája ugyanis az igazság 
keresése. Pontosabban megfogal-
mazva: az igazság kideríthetőségének 
esetleges, véletlen volta egy olyan 
tőkés társadalomban, ahol a társa-
dalom keresztmetszetét bemutató ti-
zenkét esküdt közül tizenegynek a 
magatartását a közöny, az előítéle-
tek, a felelőtlenség és a cinizmus, a 
lelkiismeretlenség és az egyéni szen-
vedélyek határozzák meg. 

Mert a tizenkét esküdt között csak 
egy akad, egy építész (a nálunk is 
ismert Henry Fonda játssza), akinek 

az apagyilkossággal vádolt fiú bű-
nösségét illetően »ésszerű kétsége« 
merül fel. Benne is csak az egyik 
tanúvallomásban rejlő ellentmondás 
ébreszt) elegendő kételyt ahhoz, hogy 
a kedvetlen védőügyvéd, a felületes 
ügyész és a közönyös bíró által elé-
jük tárt ,peranyagot ne fogadja el a 
fiú bűnösségének kétségtelen bizo-
nyítékaként. 

A másik tizenegy esküdt a szava-
zás első fordulójában bűnös-t sza-
vaz. Kik ezek az emberek? Egy idős, 
becsületes közalkalmazott, ö áll első-
nek az építész mellé. Azután két 
munkás; az egyik félénk kis ember, 
aki ezúttal először vesz részt tár-
gyaláson esküdtként, a másik egy 
nagyhangú, rokonszenves szobafestő. 
Aztán egy kis banktisztviselő áll 
melléjük. Maga se nagyon tudja, 
hogy mért szavazott először a fiú bű-
nösségére, de ahogy egyre 'kétsége-
sebbé válik az eléjük tárt bizonyíté-
kok bizonyító ereje, már növekvő 
lelkesedéssel harcol az igazság kide-
rítéséért. Hatodiknak egy Európá-
ban született nacionalizált órás, a 
*demokrácia-« csodája, hetediknek 
pedig egy gimnáziumi tanár szavaz 
ártatlan-t. A tanár eddig úgy vélte: 
a tanúk nem tévedhettek. Az arány 
már hét-öt. 

És ékkor következik be a társa-
dalmilag legtipikusabb két alak pál-
fordulása. A lelkiismeretlen és fele-
lőtlen kereskedelmi utazó nem meg-
győződésből áll az igazság keresői-
nek sorába. Jegye van a hét órakor 
kezdődő base-ball-mérkőzésre, neki 
csak az fontos, hogy minél hamarabb 
kikerüljön ebből a szobából. A ki-
lencedik a cinikus reklámügynök, 
aki az egész vitát úgy tekinti, akár 
egy sporteseményt. Mintha nem is 
halálos ítéletről kellene dönteniük. 

Három esküdt még bűnös-1 szavaz. 
A nagyhangú, reakciós, érvek he-
lyett üres -politikai közhelyeket pu-
fogtató garázstulajdonos, mert gyű-
löli ezeket az "-alsóbb néposztályba 
tartozó«, társadalomfelforgató csirke-
fogókat és magából kikelve tajtékoz-



ezúttal csak annyiból áll, hogy a fiú 
ügyét a bíróság bizonyára újra íogja 
tárgyalni, az "ésszerű kétségek* fi-
gyelembevételével. Am a nézőben 
kifele menet mégis óhatatlanul fel-
merül a kétely: drámailag és em-
berileg törvényszerűnek tűnik ai 
igazság győzelme, mégis, mi lett vol-
na, iha az építész helyett egy másik 
kereskedelmi utazó vagy tőzsdeügy-
nök a tizenkettedik esküdt, és a vé-
letlen ti zenegy-egy arány helyett ti-
zenkét esküdt szavaz tíz perc alatt 
egyhangúan a kamasz bűnösségére? 

Mint a film meséjéből is kitűnik, 
szereplői állandóan beszélnek. A 
rendező — Sidney Lumet — keze 
alatt azonban hang és kép olyan 
egysége valósul meg, hogy a néző 
hajlik arra a véleményre: a film to-
vábbi fejlődésének egyik igen fontos 
kísérleti állomására jutott el a Ti-
zenkét könyörtelen ember megalko-
tásával. Nem véletlen, hogy a filmet 
— a főszereplő Henry Fonda és Sid-
ney Lumet produkciójában, Reginald 
Rose forgatókönyvéből — fiatal, a 
nagy íilmgyártó-vél lalatok tói füg-
getlen, amerikai televíziós művészek 
gyártották, ugyanúgy, mint a 
Marty-1. Még hátra van a film te-
levíziós műfajának önálló kikísérle-
tezése. A Tizenkét könyörtelen em-
ber jelentős lépés előre ezen az úton. 
Lélegzetelállító drámai feszültsége, 
mesteri társadalomkritikája, csak-
nem hibátlan rendezése, embersége 
és igen magas művészi színvonala 
minden bizonnyal sikerre vinné a 
magyar mozilátogatók között is. 

ANDRÁS LÁSZLÓ 

za: mindegy, hogy a fiú bűnös-e 
vagy ártatlan, példát kell statuálni. 

A film egyik legszebb jelenete, 
amikor a magánkívül üvöltöző ga-
rázstulajdonos antidemokratikus ••ér-
veit* az eddig ártatlan-t szavazott ki-
lenc ember nem méltatja vitára. Las-
san, egyenként felállnak és a fal felé 
fordulnak, hátat fordítanak neki, ki-
közösítik. A i garázstulajdonos most 
ahhoz a két esküdt-társához fordul, 
akik még mindig bűnös-t szavaztak. 
De a nyílt, fasiszta reakció megnyi-
latkozásával szemben ezek is a töb-
biekkel vállalnak szolidaritást, ők is 
elfordulnak tőle. A garázstulajdonos 
még kiabál, harsog, de már csak 
mint egy lejárófélben levő lemez, 
majd a teljes bojkott láttán meg-
törik — és ártatlan-t szavaz. 

Már csak két esküdt marad, aki-
ket meg kell győzni. A »teljes tár-
gyilagosság*, az »abszolút pártatlan-
ság* krokodil-páncéljában tetszelgő, 
hideg észlény tőzsdeügynököt az ér-
vek és a bizonyítékok erejével győ-
zik meg. Vitában. Az utolsó szavaza-
tot az egyhangúsághoz a küldönc-
vállalat heves, kiborult idegzetű, 
bosszúra szomjazó tulajdonosától 
kell kikényszerítenlük. Imádta a fiát. 
Az mégis ellene fordult, kezet emelt 
rá, ezért kitagadta. Érzelmi indokai 
miatt fordult engesztelhetetlen gyű-
lölettel az apagyilkossággal vádolt 
fiú ellen. 

Az igázság diadaláért szurkoló 
néző végül persze, megvigasztalódva 
és elégedett megnyugvással hagyja 
el a nézőteret. Az Igazság diadala 



Czéles vászon, körmozi, plasztikus 
film: a technika szédületes fej-

lődése — s mindez gyakran alig ér 
föl a klasszikus némafilmekkel! 
Effajta gondolat az első nagy tech-
nikai ugrás, a hangosfilm megjele-
nése óta lappang a közvéleményben. 

A műszaki tűzijátékok ellenzői 
bőséges igazolást találnak a manap-
ság születő kiválóbb filmekben is, 
amelyek igen gyakran szerény anya-
gi és technikai eszközökkel is célba 
találnak. Igaz, hogy ezek a művek 
többnyire olyan alkotók produkciói, 
akik kénytelenek szellemmel pótol-
ni a pénzt. A sajátos csak az, hogy 
filmjük egyszerűsége, olcsósága 
mintha még használna is művészi 
színvonalának! 

Mindennek ellenére elképzelhető-e 
józan ésszel, hogy a technika fejlő-
dése — például új, érzékenyebb, idő-
állóbb festékek megjelenése a pik-
turában — kárára váljék a művé-
szetnek? Aligha! Világos tehát, hogy 
ha a technikai fejlődés nem hoz meg-
váltó eredményeket, akkor jellegé-
vel van baj, az iránnyal, amelyben 
halad, s amely művészi szempont-
ból nem eléggé gyümölcsöző. 

Mert mi okozza, hogy ma, a cine-
rama korában ugyanazt kell számon 
kérnünk a mozitól, amit az első pri-
mitív mozgóképek idején: egyre csil-
logóbb bűvészet helyett valódi ar-
tisztikumot? Miben gyökerezik a film 
— vállalkozói érdekektől függetle-
nül is létező — újra és úira föllépő 
művészetellenes tendenciája? Véle-
ményem szerint abban a tényben, 
hogy a mai technikai körülmények 
között legfeljebb minden ezredik 
fümtehetség lehet alkotóvá és min-
den tízezredik tarthatja szuverénül 
hatalmában a legbelsőbb ihletéből 
fakadt, készülő filmalkotást. 

A filmtechnikának tehát arra kel-
lene ^törekednie, hogy eszköz legyen 
a művész kezében, nem pedig vég-
letekig bonyolult műszaki organiz-
mus. 

De hol vannak azok a felvevőgé-
pek, amelyek egy Parker töltőtoll 

kezelhetőségével rögzítik a művész 
hasonlatait, képeit, metaforáit? Hi-
szen még a legbonyolultabb műszaki 
apparátussal készülő külső felvéte-
lek is alig keltik igazi éjszakai fel-
vétel hatását! Az amatőrfilmezés 
roppant technikai korlátozottsága 
az, amely a művészi szuverénitást 
már a fiatal, kísérletező években 
megfojtja. Hány, de hány ifjú mű-
vészember zseniális álmai halnak 
meg, keresnek kibontakozást a mű-
vészet más ágában egyszerűen azért, 
mert nem foghat a hóna alá egy gé-
pet, amivel szalagra rögzíti őket! A 
mai amatőrgépek még a mozgás ter-
mészetességét is alig biztosítják. De 
•ki cipelhet magával Jupiter-lámpá-
kat a viharos rétre kamasz korában? 
Ki vezethet filmnaplót élete nagy 
élményeiről? A mindenható stáb nél-
kül egy valamire való filmcsók sem 
születhet! S mindennek nem a fel-
vevőgépek különleges drágasága, ha-
nem viszonylag primitívsége az oka. 
A celluloidszalag nem valami méreg-
drága luxuscikk. Aki megelégszik 
azzal, hogy a nagynénikéje uzsonná-
ját, vagy a szerelme fogmosását 
mozgóképre vegye, előbb vállalkoz-
hat rá, mint motorkerékpár vásár-
lásra. Ezek a képek azonban lénye-
gében élettelenek lesznek. Nem - a 
szereplők rossz játéka*, hanem a 
forgatás technikai korlátozottsága 
miatt Amíg ez így lesz, nem szület-
nek meg a film kölyök Shakespeare-
jei! Érdemes lenne tehát gigászi 
trükkök helyett a valóság spontá-
nabb megragadására tanítani, keze-
sebbé tenni a felvevőgépet. A film-
technika ilyen irányú fejlődése fon-
tosabb lenne, mint a körmozi fel-
találása, mert látványosság helyett 
művészi elmélyülést, alkotói szabad-
ságot biztosítana. 

A filmezés egyszerűsödésével a 
•nációtól a commedia del arte-ig új 
műfajok jelennének meg a vásznon 
és a fogantatás olyan bensőséges-
sége válna lehetővé, amely mindig , 
is nélkülözhetetlen adottság volt a 
remekművek születéséhez. 

RUBIN SZILÁRD 

Gondolatok a felvevőgépről 



Alekszej Tolsztoj trilógianyitó 
műve, a Golgota első része ele-

venedik meg a Nővérek-ben, Borisz 
Gsirstkov filmíró és Grlgort) Rosalj 
rendező színes filmjében. Nem volt 
könnyű az író s a rendező feladata. 
Egy szélesen hullámzó, magyölelésű, 
sajátosan történelmi-epikai anyag-
ban kellett megtalálniuk és megra-
gadniuk a drámai feszültség alkal-
mas csomópontjait, hogy a regényt 
sikerrel átfordíthassák a f i lm per-

bb és villanóbb előadásmódjára, 
nagy ökonómiával kellett ezt 

csinálniuk, mert a regén yanyagban 
kanyargó, szótfutó és összesodmódó 
emberi sorsok nagyon kevéssé rit-
kithatóak a mű igazságának sérelme 
nélkül. 

Azonfelül olyan epikáról, olyan 
történelmi regényről van szó, amely-
ben a történelem nem puszta díszlet, 
kosztümök és letűnt erkölcsök. A 
Golgotá-ban — az első részben kü-
lönösképpen — maga a történelem 
a főszereplő. Koppant meglódulása, 
ahogyan 1914-től előrecsap 1917 ok-
tóberéig, világokat dönt meg, és új 
világ számára nyitja meg a teret. 
Kifejezni, epikából filmdrámává át-
hangszerelni, itt mindenekelőtt ezt 
kellett. Meglódulásálban a (történel-

met, működésükben a földrengető 
erőket. 
. Nagyvonalú szerkesztés, lendüle-
tes dramaturgia biztosítja a filmben 
a törénelem — mondhatni, szemé-
lyes — főszerepét. A kamera merész 
lengése, a cselekmény gyors és gyor-
san lepergő fordulatai, a képek ala-
kulásának és mozgásának staccato 
ritmusa mindvégig . erőteljesen és 
fokozódóan érzékeltetik a helyes 
rangsorrendet, hogy itt: a történelem 
diktál és az emberi somok engedel-
meskednek. Ebben a látomásban, 
ennek a félkeltésében hűséges a film 
a regényhez — nem a puszta mesét 
-vitték át- filmre a Nővérek alkotói, 
hanem a mű mélyebb igazságát igye-
keztek a vászonra átvetíteni a saját 
6s zkö zei kkd. 

Nézzük külön-külön az emberi 
sorsokat és ami azokat elkapja, so-
dorja, pörgeti — a történelmet. Pol-
gári életről, azon belül is elsősorban 
asszonysorsokról van szó. tetézetten 
adva van tehát a -sorsszerűség-, azaz: 
a kiszolgáltatottság a világgal, az ön-
tudatlanság a történelemmel szem-
ben. A Bulavim-nővérek — a házas-
ságában csalódott, megcsalt és férjét 
megcsaló Kátya, és a tisztalelkű, a 
szerelem tisztaságát magában meg-

N ő v é r e k 



őrző Dása egyformára a boldogságot 
keresik. Csak aranyi az életük, csak 
aranyit tudlraak magukról és a világ-
ró l hogy nekik keresniük kell a bol-
dogságukat. És a boldogság az ő szá-
mukra, az 6 világukban csak az le-
het — átadni magukat a kiválasz-
tott férfinak. 

A nővérek sorsa, akár szerencsé-
sen. akár szerencsétlenül, raagyob-
bána az áldozatok sorsa. Tehetetle-
nek a saját világukon Ibelül is. ha 
pedig ez a világ recsegni-xopognl 
kezd, ha összedől a történelem ára-
dásában, döbbenten ámuló szemek-
kel nézik, és — akkor la csak a bol-
dogságukat keresik, remélik vagy si-
ratják. — Sohasem voltam bo ldog . . . 
— suttogja Kátya a modOrra törté-
nelem legnagyobb fordulóján, a cári 
birodalom összeomlása közben^ és ez 
nem komikus, ez már-már megren-
dítő. 

Felmerülhet azonban egy kérdés. 
Nem túlságosan jóhiszemű és iószára-
dékú a film ezekhez a nővérekhez, 
és rajtuk át a polgári nőhöz? (Még 
akkor is. ha a polgáriságot az értel-
miségi jelzővel enyhítjük.) Ez a kér-
dés itt oktalan tenne. Kátya és Dása 
többet jelentenek és hordoznak ma-
gukban az átlag-típusok rendelteté-
sénél. Hordozzák a polgári világ 
belső, mélyebben rejtőző, tragikus 
emberi-érzelmi válságát, amit sem 
egy szép hisztérika, sem egy osiraos-
cinikus nőstény nem 'hordozhatna 
noha ezek az utóbbiak tipikusabban 
polgári nők tennének. És jelentik, 
éppen ezért jelenthetik a nővérek, a 
boldbgságszamjukfcal a makacsul 
együgyű és rendíthetetlen boadog-
ságkeresésükkel, osztályokon és 
S S * " * ® ? társadalmi tragédiákon 
tul történelemtől sodortatva is le-
ien thetik a drámában a lírát- vala-
mit az örök nőiből Végül is ez ben-
nük, az alakjukban, a mozgásukban 
a sorsukban a szép. 

A -sorsszerűség-, a dbbáltatás a 
féröhősök útjában is megvan, de már 
erős és drámailag-szellemlleg igen 
fontos különbséggel a két nővér sor-
sához képest. A nővérek naivan és 
ártatlanul öntudatlanok a történe-
temmel szemben, a férfiihősűk vi-
szont — a politikussá kapaszkodó 
ügyvéd, a hazáját elsirató kapitány, 
a munkásokhoz húzó fiatal mérnök 

— .többé-kevésbé hamisan szemlélik 
és hamisan ítélik meg a történelem 
hatalmas fondjuJjatát. 

A nővérek ártatlan öntudatlam-
séga és a férfihősök hamis öratudá-
ta, szemlélete külön-külön, és egy-
mással való passzív-aktív relációjá-
ban Is mélyrehatóan jellemzi' a mun-
kásforradalommal szembetalálkozó 
polgárságot és polgári értelmiséget 
És — a film szerencsés kompozíciója 
által — mindez arra is szolgál a 
végső fokon, hogy az öntudatlara-
ságon, a hamis szemléletekjen annál 
élesebben és tisztábban tükröződjék 
a magasabb tudatosság: az érlelődő 
és kirobbanó murakáifórradalam. 
Odaátról, a polgári világ ablakaiból 
és erkélyeiről' végképpen beláthatat-
lamraá és megérthetetlenné válik a 
meglóduló 'történélem — erről .be-
szélnek a film erőteljes' befejező ké-
pel. Vak erőnek, szörnyű káosznak, 
sodró-dobáló fátumraak látszik, ami 
a másik oldalon, a tanácskozó mun-
kások termeiben, vagy az utcákon 
vonuló forradalmárok énekében a 
szabadság és a béke egyszerű, ke-
mény, céltudatos akarata. És a lát-
szat ebben az esetben hitelesíti a va-
lóságot. 

Grlgorij Rasaij kitűnő munkát 
végzett a füm felépítésében; a törté-
nelem kettős síkú, sorsszerű és tuda-
tos megjelenítésében. A színészi já-
tékot azonban nem tartotta Ilyen 
biztonsággal a kezében. Nyifontova 
és Veszelovszkaja, a két nővér alakí-
tói hitelesen és finomara játszanak, 
bár az ő játékukban ós adódik itt-
ott '•illusztráció-. Szmckovmyikov 
ügyvéd és Besszonov költő alaklal 
viszont — Sarlahov és Davidov ala-
kításai — gyakran karikatúrákká 
csúsznak el a túljellemzés miatt. 
Személyük és jellemük belső hazug-
ságait túlszínezte és túlábrázolta a 
rendező, holott minél nagyobb a ha-
zugság a valóságban, az ábrázolás-
ban annál szabatosabb, egzaktabb 
pontosság a kívánatos. Az operatőr 
— Leonyid Koszmotov — munkája 
gazdag az emlékezetesen szép ké-
pekben; különösén a külső képei, 
ügy a film kezdete, valamint Dása 
hajóútja, sugároznak festői színeket 
és harmóniákat. 

CZIBOR JÁNOS 



ban is a legjelentősebb 
alakítások közé tartozik. 

Barrault első némajá-
ték jelenete a filmben: 
Baptiste mozdulatokkal 
és gesztusokkal elmond-
ja a mutatványos dobo-
góról az ácsorgó közön-
ségnek és a tett színére 
érkezett rendőrnek, hogy 
nem a szép Garance lop-
ta el a lent méltatlan-
kodó' úriember óráját, 
hanem egy igazi tolvaj, 
aki idejében elszelelt, 
Baptiste teste figurázva, 
gúnyosan előadja az ese-
tet, nevetségessé teszi az 
úriembert, a rendőrt, az 
egész históriát, az utca 
népe harsány kacagás-
sal jutalmazza néma bo-
landozását, s közben a 
fehér Pierot-arc merev 
riadtságából két bána-
tosan sötét szempár sze-
relmet vall Garance-
nek. Bámulatra méltó 
jelenet! 

Barrault mozgáskultú-
rája nemcsak a néma 
Pierot-jelenetekben ejti 
rabul az embert, hanem 
a "civil* képek sorában 
is. Mozdulatai minden-
kor drámaiak, de nem-
csak torténési, 'hanem 
gondolati értelémben is. 

A színész gesztusait és 
mozgását a filmen nagy-
mértékben a rendező 
irányítja. A mi filmren-
dezőink között is nagy 
különbség látható a moz-
gatás stílusában. Fáfory 
Zoltán az erőteljes, lelki 
ütéseket kifejező moz-
gást szereti, Kalmár 
László az enyhén páto-
szos mozgatásművószet, 
Makk Károly, a mozdu-

Plerre Cabanne rajza 
Barrault Hamletjéről 

A némafilm korában a 
mozdulatokkal igyekez-
tek a színészek beszéde-
sek lenni, s így a legtöbb 
némafilmben igen sok a 
pantomimes elem. (Chap-
lin egyben a legnagyobb 
mimikus is!) Csakhogy 
az utóbbi két évtized-
ben a pantomim irányt 
változtatott. Barrault ezt 
a változást úgy fejezi ki, 
hogy a régi pantomimot 
a némaság művészetének 
nevezi, az újat a halksá-
génak. Ez a különbség-
tétel a mozgás- és gesz-
tuskultúrában igen nagy 
gazdagodást jelez. A 
filmművészet még a leg-
realistább színjátszással 
szemben is kifejlesztett 
egy új, aprólékosan ki-
dolgozott mozgás- és 
gesztusművészetet. Érde-
kes, hogy ez nem a né-
mafilm, hanem a hangos-
film korában történt. 

p j plimszlriász mozgáskultúrába 

Vannak színészek, akik 
különösképpen, ne-

vezetesek mozgáskultú-
rájukról. Ezek közé tar-
tozik korunk egyik leg-
modernebb aktora, a 
színpadon és filmen egy-
aránt lebilincselő Jeanr 
Louid Barrault. 

Banrault tulajdonkép-
pen mindent tud ját-
szani, Shakespeare-t 
éppúgy, mint Molíére-t, 
sőt nemcsak Moliére-t, 
de Claudel-t is. Párizs 
egyik legérdekesebb pan-
tomim-művésze, népsze-
rű filmszínész, merész 
rendező, képzeletbő szín-
igazgató, szellemes esz-
széíró is. Sokoldalúságá-
nak alapja az a szenve-
dély, amely a színpadi 
mozgásnak úgyszólván 
hitújítójává tette ő t * 

A "Szerelmek váro-
sa* című Oamé-filmben 
(Kettős értelmű szelle-
mes francia címén: Les 
enfants du paradis) Bar-
rault kétféle mozgáskul-
túrával bűvöli el a nézőt. 
Magában a pantomim-
művész szerepében és a 
Pierot némajáték jelene-
teiben. Baptiste általános 
filmtörténeti vonatkozás-

latok egyszerű természe-
tességében keresi a neki 
tetsző kifejezési formát. 
Filmjeink mozgáskultú-
rája annak ellenére, 
hogy ebben a tekintet-
ben láthatóak a rende-
zők egyéni törekvései, 
korántsem mondható 
felszabadultnak. A köny-
nyedség ós egyszerűség 
realizmusa, az európai 
filmművészetben általá-
nosnak mondható, újabb 
filmjeink (kivéve egy-két 
kezdetlegesebb próbál-
kozást) már sikeresen 
távolodnak a szereplők 
színpadias mozgásmeg-
oldásaitól. lEmnek elle-
nére még mindig sok a 
szögletesség és póz a 
filmjeinkben, vagy leg-
alábbis sekélyes a finom 
átmenet, a lelkiállapot, 
kis változásait is érzékel-
tető mozdulat-világ. 



Micsoda ereje van a 
képnekj még ma is! 

• 
Persze, ma mór sem a 

képnek, sém a szöveg-
nek nem kell ' annyira 
magyaróznia, mint két 
évtizeddel ezelőtt. Hal-
latlanul érdekesiilmszí-
nész egyéniségeket te-
remtett az új filmművé-
szet. A mai filmszíné-
szek egyre kevésbé emlé-
keztetnek a színpadi 
színészre, önálló for-
mákra, új játékbeli 
árnyalatokra találtak, s 
mivel a hangosfilm ko-
rában sem vált. a 
szó színpadi értelemben 
uralkodóvá, a filmszí-
nész ma is, önálló mű-
vészi úton halad, s 
igyekszik szabadulni a 
szinpadilaa hatásos esz-
közöktől. A filmszínész 
önállóságának alapja az 
egyéni arcjátékon kivül 
a mozgás- és gesztuskul-
túra. Nemcsak a film-
rendezőknek van stílu-
sa, (ó meddő író-rendező 
vita!), hanem a színész-
nek is. A "Les enfants 
du paradis* rendezője, 
Marcel Carné, igazán 
nagy egyéniség, de azért 
ennek a filmnek stílusát 
legalább olyan mérték-
ben Bairrault színészi 
egyénisége határozza 
meg. 

» 

Mennyit tud az ember 
kifejezni magából? A 
drámaírónak úgyszólván 
egyetlen premier plan-ja 
van: a monológ, a fil-
men tulajdonképpen 
minden kiemelhető, ké-
pileg hangsúlyozható. 
Márcsak ezért is pom-
pás dolog lehet film-
színésznek lenni, hiszen 
saját lényével, olykor 
írói segítség nélkül" is 
olyan hatalmas érzések 
önálló kifejezésére alkal-
IJias, amiről színpadon 

nem is álmodhat. Jean-
Louis Barrault-t tanul-
mányozva, az embernek 
rá kell jönnie arra, hogy 
a filmszerűség nemcsak 
írói és rendezői szem-
pontból rejt rendkívül 
érdekes és újszerű prob-
lémákat, hanem a szí-
nész szempontjából is. 
Érdektelen dolog arról 
fecsegni, hogy a filmen 
másképp kell játszani, 
mint a színpadon, ezt 
minden színész érzi az 
első pillanatban, amint 
felvevőgép elé áll. Be-
szédtechnikájáról, jel-
lemépítő készségéről, 
azonnal kiderül, hogy 
mint Shakespear-i kard, 
hüvelyébe dugható. Ju-
lius Caesar alakítója már 
az első felvételi napon 
észreveszi, hogy nem 
nagyon támaszkodhat a 
szavak erejére, hanem 
arra kell koncentrálnia, 
hogy szempillái alatt 
annyi elszántság gyűljön 
össze, amennyi másfél 
méter távolságból zavar-
talanul felvehető, s hogy 

szája szegletébe oda 
oda tudjon varázsolni 
egy diadalmas vonást, 
amely pontosan kifejezi, 
hogy Egyiptom mégis az 
ölébe hullt. 

A hihetetlen nagy kü-
lönbségek ellenére a 
színészi alkotás alap-
kérdésében mégsimcs kü-
lönbség. Jean-Louis 
Barrault 1957. márciusá-
ban amerikai turnéra 
indulva, azt mondotta, 
hogy az emberek ebben 
a korban olyan humaniz-
must várnak a színész-
től, amely feloldhatja a 
mai szorongásokat. Az 
ilyesfajta célok a szín-
pad és a film művé-
szeinél azonosak. Sőt, az 
efféle belső cél nélkül a 
művész sem filmen, sem 
színpadon nem tudja tel-
jesen kifejezni magát. 
Bnélkül a némafilm ha-
mis hangokat kiált és a 
hangosfilm néma lesz, 
mint egy giccses fotog-
ráfiai. 

GYÁRFÁS MIKLÚS 



A TETŐ 
I I ogyan éri el egy fiatal olasz pár, hogy tető 
' ' legyen a fejük fölött? — ezt a problémát állítja 
új filmjének középpontjába Vittorio De Sica, a mo-
dern olasz filmgyártás egyik úttörője. A film for-
gatókönyvét Ceiare Zavattini, a meoralizmus 
atyja írta, operatőre Carlo Montuori s a zenét 
Aldssandro Cicognini szerezte. Főszereplők Gabriella 
Pallotti és Giorgio Listuzzi. 





Egyszerre kell szólamunk erről a 
két filmalkotásról, amelyet — he-
lye® érzékkel — egy műsorban vetí-
tenek filmszínházaink, hiszen úgy 
egészítik ki egymást, mint egy drá-
ma felvonásai. Legfeljebb talán a 
sorrendet cserélnénk fel. Elsőnek 
vennénk a Thomdike házaspárnak, 
a "-Te és annyi más bajtársad* ren-
dezőinek Karlovy Varyban fődíjat 
kapott ••Teuton-kard akció* című al-
kotását és azután a "Sötétség és 
köd*-öt, a lengyel filmgyártásnak 
ezt a dokumentum-filmjét, • amely 
francia és német művészek alkotása, 
(írója Jean Cayról, rendezője Alain 
Resnais, operatőrjei Chrislaín Cloquet 
és Sacha Vierny, zeneszerzője Hans 
Eisler). Hiszen ez a titokzatos 
Teuton-kard; akció szolgál előzmé-
nyül és hátterül a Sötétség és köd 
birodalmának, a haláltáborok vilá-
gának kibontakozásához; hiszen a 
Teuton-kard akciótól — Barthou 
külügyminiszter és Sándor jugoszláv 
király meggyilkolásától — egyenes 
út vezet Auschwftzig, Dachau ig, 
Bergenbelsenig, amelyeknek riasztó 
és lelkiismeretébresztő emlékét idézi 
a lengyel filmalkotás. 

A Thorndike házaspár filmje is-
meretlen, vagy kevésbé ismert rész-
leteket közöl a fasiszta nagypolitika 
kulisszatitkaiból. (Hogyan készítette 

elő dr. Speldel százados — a NATO 
mai főparancsnoka — a párizsi 
katonai attasé egykori helyettese 
a nácizmus két veszedelmes ellen-
felének, Barthou külügyminiszter-
nek és I. Sándor cárnak marseil-
les-i meggyilkolását, hogyan küldte 
dr. Speidel tábornok a megszállt 
Franciaország teljhatalmú ura az el-
lenállók ezreit a halálba, s végül ho-
gyan mentette meg életét dr. Speidel 
vezérőrnagy <a Hitler elleni tábor-
noki összeesküvés tárgyalásakor 
Rommel tábornok ellen tett vallomá-
sával stb.) A "Sötétség és köd* im-
már világszerte ismert tényeket ele-
venít fel. És mégis mind a két film 
olyan szívszorongató, olyan torok-
fojtogató, olyan lidércnyomásként 
mellretelepedő, mintha most először 
járnánk benne végig a szenvedések 
és borzalmak infernóját, mintha elő-
ször ismerkednénk a fasizmus jel-
zőkkel dmmár megközelíthetetlen 
arculatával. Igen, csak a film mű-
vészetének megjelenítő hatása ké-
pes ilyen erővel szólni a lelkiisme-
rethez, az öntudathoz, amely boraad-
va töpreng el a súlyos dilemmán; mi 
szörnyűbb és lesújtóbb, hogy embe-
rekkel ezt elkövethették, vágy hogy 
emberek képesek voltak ennek el-
követésére . . . Dokumentumfilmeket 
— tehát "hivatalosan* az ismeretter-



jesztés körébe tartozó alkotásokat — 
néztünk meg, és mégis olyasmit kap-
tunk, ami már a művészetek körébe 
tartozik —, aj megismerésen túl az 
átélés, az élmény forróságát. 

És dtt érünk e két film problémá-
jához és titkához: mi az, ami a 
dokumentumfilm-alkotásokat a mű-
vészet szférájába emeli, mi az, ami 
e két oly, tényszerű, annyira való-
sághű beszámolónak, a filmpublicisz-
tika rangját és erejét adja? 

Alighanem több tényezőt kell itt 
számba vennünk. Mindenekelőtt a fil-
mek aktualitását, az örökké idősze-
rűnek azt a külön időszerűségét, 
amely kevésbé felkészült művészek 
alkotásaiban buktatóvá válhat, ezek-
ben a filmekben azonban esztétikai 
elemmé válik. Ez az időszerűség, 
mint a film képein kívülálló és 
mégis mindenütt jelenlevő elem 
szinte kiemeli, felfokozza a filmek 
hatását — de önmagában nem elég 
a magyarázatához. A másik tényező 
a filmek stílusa, ez a perrendszerű 
tárgyilagossággal bizonyító, minden 
állítást dokumentumokkal alátámasz-
tó előadásmód, amely nem hagy 
helyt a kételyeknek, amely a logika 
vaserejével' kényszeríti a nézőt az 
összefüggések felismerésére, a tanul-
ságok levonására. Hiszen a bizonyí-
tékok — amelyeket szemünkkel lá-
tunk — mind a két filmben eredeti 
náci dokumentumok. A fasiszta Né-
metország titkos irattáraiból került 
elő Hitler és Göring, Göring és Spei-
del levélváltása a Teuton-kard akr 
cióról. A náci fdlmarchivumok őriz-
ték meg Speidel életének párizsi, 
ukrajnai, majd ismét franciaországi 
állomásait megelevenítő híradójele-' 
neteket. És a fasiszták hagyatéka a 
fuldoklók kőbevájódó körmeinek 
nyomai a krematórium »tussolójá-
nak« mennyezetén, vagy a holtteste-
ket baggerekkel elföldelő képsor ar-
ról a táborról, amelyben — az SS-hu-
mor megnyilatkozásaként — még ma 
is láthatók a feliratok: A tetű — 
halál. A munka szabaddá tesz. 

Az alkotók művészete az esemé-
nyek kiválasztásában és a képsorok 
megalkotásában rejlik. Abban, ahogy 
a holt anyagba — a film eszközeivel 
életet leheltek, ahogy a valóság hi-

teles, de szétgurült elemeit össze-
gyűjtötték és a történelmi igazság 
fonalára fűzték. Ezt az igazságot 
domborítják ki az összefüggéseket 
nyilvánvalóvá tevő montázsok, a 
hangulatilag oly erősen árnyalt ké-
pek, az aláfestő, következményeket 
sejtető zene. Milyen frappáns, egy-
ben hátborzongató például, amikor 
a mitsem gyanító Barthou-t és Sán-
dort látjuk a nyitott autóban Mar-
seille-m végigvonulni. iA sorfalat álló 
tömeg éljenez, a két államférfi mo-
solyog —< a zene azonban gyászindu-
lót játszik. Vagy hogy másik hang-
effektusról szóljunk — most a Sö-
tétség és köd-bői — Hitler beszédet 
mond, a tömeg üvöltve éljenzi —, de 
a képről lemarad a hang, s ettől a 
némaságtól az egész képsor vala-
milyen kísértetszerűen félelmetes és 
nyomasztó jelléget kap. A hangoktól 
megfosztott ordítozok látványa, 
szinte a maga meztelenségében mu-
tatja a náci tömeg csordajellegét, 
kegyetlenségét. Vagy Speidel képei-
nek ügyes, refrénszerű bevágása a 
Teuton-kard akció egymást követő 
jeleneteiben. A mosolygó »kulturált« 
Speidel és a kivégzésekről beszámoló 
jelentésrészletek kontrasztjai. És 
hogy ismét a lengyel filmről szól-
junk, szinte magunk se tudjuk, mi 
félemetesebb és riasztóbb, az emberi 
zsírból készült szappan! halma, a 
szövetek bálái, amelynek asszonyok 
és gyermekek haja a nyersanyaga, 
az aktokkal díszített emberbőr lám-
paernyők, a csonttá-bőrré torzult 
emberroncsok élettelen halmai — 
vagy azok a jelenetek, amelyek a 
sötét éjszakába tovagördülő mozdo-
nyokat, az üresen maradt drótkerí-
téseket és őrtornyokat ábrázolják, 
vagy éppenséggel a helyőrség jól-
öltözött tisztjeinek — ezek is eredeti 
dokumentumok — társalgását a pa-
rancsnok hangulatos villájában. 

Eszméitető és .megrendítő külön-
külön is, de különösen így együtt ez 
a két filmalkotás. Valahogy úgy 
érezzük magunkat utánuk,' mint 
Shaw Szent Johannájának káplánja, 
aki látta a szent égetését, s a lát-
vány egy életre nem hagyja nyugod-
ni többé. 

GYERTYÁN ERVIN 



fí^*UUL-fiUkzitika. HayéScH, 

Amint olvasni kezdtem a Fiiravi-
lág legutóbbi számának -Főutca* 

kritikáját, nekem is — mint a cikk 
szerzőjének —kedvem támadt egy kis 
elkedvetlenedésre. Hamar kiderült, 
hogy a kiváló, ment modem és for-
maújító filmről — mint annyi más-
szor — újból csak mint irodalomról 
lesz szó: tragédia és melodráma kü-
lönös elhatárolásáról, annak elemzé-
séről, hogy hogyan lesz e banalitás-
sal kacérkodó témából megrendítő 
elgondolkoztató tragédia. De azonnal 
ihelytesbí'enem keli, ment ez a ho-
gyan nem isi kerül a vizsgálódás kö-
zéppontjába, inkább csak a konsta-
tóláa Pedig a -Főutca* talán éppen 
arra péflda, hogy a viszonylag ke-
véssé újszerű irodalmi -alapanyag-
ból*, hogyan lesz a film eszközei 
álital váratlanul újszerű és izgalmas 
alkotás. 

Czilbor álmélkodással figyeli, mi-
lyen boszorkányság játszik közbe a 
kápnázatban, mely számára a cikk 
végére érve is megfejthetetlennek 
'bizonyul Azt hiszem azért, mert 
kissé megfeledkezett arról, hogy a 
-Főutca* film, vagyis nem regény, 
nem dráma, se nem esszé, tehát 
f ihnformálásában kellene keresni 
rejtélyének nyitját. Ml az oka an-
nak, hogy Bardem, noha nem jó író, 
tehát cselekmény-érzéke, dialógusai 
nem Igen haladják meg a szokvá-
nyosat — mégis j ó flknet produkál? 
Szerintem az, hogy Bardem, noha 
valóban nem jó író — Jó rendező, sőt 
igen tehetséges filmrendező. 

Bardem íród eszközei, valljuk 
meg, nem túl szerencsések. Hisz az 
a mód, ahogyan filmjét felépíti, hő-
seit beszélteti, ahogy az életet álta-
lában különböző rezonörökkel Ikom-
mentáltatja, elég nehézkes, és min-
den különösebb nyelvi ötlet, szelle-
messég nélkül való. Filmórzéke, vi-
zuális fantáziája, beállításai, mon-
tázsai viszont annál eredetibbek és 
nagy jellemző erejűek. Mert a -Fő -
utca* és Bardem erényei — éppen 
nem a fegyelemben rejlenek, aho-
gyan a cikk felifedezni véli, hanem 
egyszerűen ebben az eredeti, szelle-
mes és mélyen megismerő vizuális 
látásban, meülyed a világot felfogja 

és kifejezi. -Bandem eredetlen lát és 
ezt á látást a f i lm 'láttató eszközei-
vel idézi féL iNem a történet puszta 
fordulataival mesél és vaüatja ko-
rát, hanem a kamera, fény-árnyék-
beállítások sokoldalú eszközeivel. 

Hogy Bardem mennyire filmsze-
rűen látó tehetség, azt előző, sike-
rületlen filmjére emlékezve is ér-
dekesen bizonyíthatjuk. A közel-
múltban játszott -Egy biciklista ha-
lálá*-ban ez a filmlátás még sok 
modonosságot, minduntalan leleple-
ződő útkeresést jelentett, de már ott 
is érezni kellett, hogy egy eszközei-
vel fölényesein 'bánni' tudó fiatal mű-
vész próbálgatja erejét, csak .túl 
nagy még benne a felfedezés öröme, 
nem .tud ökonomikusán bánni for-
mád ötleteivel. Ott még nagyobb sza-
kadék volt irodalmi alapanyag és 
megvalósítás között és a valóságos, 
érdekes emberi közegtől eltávolodott 
formák keresettek, üresek marad-
tak. 

A -Főurtcá—ban más; történt Itt 
egy közepes érdekessége történeti 
vázra az éle'dsmJeret finom, árnyala-
tos gazdagsága ont megnyugtatóan 
hiteles tormákat, de oly biztos kéz-
zel, oly fölényes otthonossággal, 
meűy minden kis mozzanatban ké-
pes arra, hogy valami újat revelál-
jon, Ahogyan a gép közelít ehhez az 
élethez és sajátos szemszögeivel ele-
meire bontja — abban már szug-
gesztív szenvedély, önálló egyéniség 
rejtőzik. 

Bardem legfőbb ereje a jól megvá-
lasztott beállításokban és a ha-

tásos montázs-szerkesztésben jelenik 
meg. Mi Jellemzi ezeket a beállítá-
sokat? Bizonyos állandó távolság-
tartás, melynek segítségével hol 
ironikusan, hol hűvös elemzéssel, 
hol együttérzéssel nemcsak mutatja 
hőseit, hanem él is helyezi őket a 
külvilágban. Csak néhány emlékez-
tető*: Isabelle és anyja a templomba 
mennek. Ugyanaz az őszi alkonyat 
borítja sötétbe az utcát, meűy a film 



egészének tónusára jellemző. A ka-
mera messziről figyeli őket Nem 
emel ki semmit nem 'hangsúlyoz 
semmi furcsaságot, csak a két nő 
járását mutatja. A kis, tömör öreg-
asszony fekete göngyölege akkurá-
tus, de nehézkes tipegéssel igyekszik 
előre, mellette Isabelle alkalmaz-
kodó, finomabb, |de m á r m é g i s 
öreges léptekkel halad. Egyre távo-
lodnak tőlünk és alhögy egybemo-
sódok alakjuk, ahogy a templom sö-
tét szája elnyeli őket, egyszerre át-
érezzüik Isabelle sorsának jóvátehe-
tetlen tragikumát Reménytelenül 
hozzákopott anyjához, sivár, szűk, 
szomorú élet az övé. De az anya ke-
mény és frissebb mozgásában legyűr-
hebetlen erejét, mohóságát, korlá-
toltságát is érezzük, az egész élet-
formát mögötte, a volt tüzérezredes 
férjét, a klcsinyességét... 

Vagy vegyünk egy másik megol-
dást. Czibor is leírja, milyen vad 

és mégis áhítatosan szemérmes ké-
pekben látjuk a szerelmesen há-
nyódó Isabelet az első vallomás 
utáni éjszakán'. De ezek a képek 
mégsem önmagukban oly kdfejezőek, 
hanem a velük egyidejűleg ható, 
közbevágott képekkel együtt élnek 
és beszélnek. A Hú és lány párhuza-
mos vergődésének ábrázolásában a 
rendező odáig megy, hogy teljesen 
azonos beállítást alkalmaz. A jele-
netsor végén, mindketten hanyatve-
tik magukat az ágyon. Ugyanaz a 
szemszög, ugyanaz a mozdulat, 
irreális azonossággal ismétlődik 
meg, de a mondanivaló így válik 
•igazán pregnánsé: milyen óriási a 
különbség a két ember érzésed kö-
zött, Isabellet a túláradó boldogság, 
Jüant a nyugtalanító lelkiismeret 
szorongása feszíti. 

Fények-árnyékok alkalmazása mi-
lyen diszkrét és sokatmondó az Idé-
zett tánctermi jelenetnél! Mikor 
Isabelle belép a terembe, s elképzeli 
jövendő boldogságát, sugárzó arcára 
rávetődik a próbaként felgyújtott 
csillár ezernyi fénye. Majd mikor 
megtudja, hogy iszonyúan megcsa-

latott — véletlenül vajon? — ugyan-
abban a percben hunynak ki a tánc-
terem fényei, hideglelős, borzongató 
sötétség veszi körül, s arcának ad-
dig rejtett, öreges ráncai hirtelen 
él ni kezdenek. 

Milyen kietlen és rideg a kisvá-
ros távoli képének panorámája! A 
fehér kövek, a hegyfbeépített házak 
hideg színei, a szürkék különös, le-
meztelenítő, gyöngédség nélküli tó-
nusai éppen úgy beletartoznak az 
egész ábrázolt világ látomásába, ér-
zelmi, tar'alml telítettségébe, mint 
a dramaturgiai megoldások. S a 
csendek nyomasztó, irtóztató hosszú-
ságú 'játéka pl. a 'templomban, vagy 
magának a templomnak égig maga-
sodó, többször visszatérő, életre ne-
hezedő súlyos képed.. . Ezek a ví-
ziók teszik újjá, eredetivé Bardetn 
világát: a képi ötletek, érdekes 
hang- és csendhatások, váratlan vá-
gások kísérletező és invenciózus al-
kalmazása. Ha ezek felől közelíte-
nénk filmjének értelméhez, talán 
nem kellene minduntalan •"bele-
vinni- valamit a kritikába, hogy vé-
gül legyen mit győztesen elővará-
zsolni és felfedezni, hanem egyszerre 
feltárulna az egész titokzatos világ. 

Mindezzel csak azt akartam el-
mondani — nem is annyira a 

•-Főutca- érdekében, mint inkább 
ürügyén —, hogy ne feledkezzünk 
meg olyan könnyedón arról, hogy a 
film nem egyszerűen a cselekmény 
jól-rosszul ío'ografált és eljátszott 
bravúrja, hanem, más dimenziójú 
művészet. Ezért a kritika se elégeti-
jék meg — bármilyen korlátozott is 
terjedelme — az úgynevezett tartal-
mi elemzéssel, de főleg ne csodál-
kozzék szüntelenül a meglepetésen, 
hogy milyen meghökkentő különb-
ség lehet irodalmi 'lehetőségek és 
megvalósult filmforma között, ha-
nem legyen valóban filrrífcritika, 
mely éppen azt a csodát tanulmá-
nyozza, hogy hogyan teremt és for-
mál a film. 

BIRÖ YVETTE 
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ÖRDÖQI T A L Á L M Á N Y 
Néhány esztendővél ezelőtt hazánk-

ban is óriási sikerrel vetítettek egy 
különös filmet "Milliomos úr szerel-
mes« — hirdették a plakátok. Sok 
nézőt a cím vonzott a moziba; ezek 
eleinte meghökkentek, majd elmoso-
lyodtak, végül pedig felszabadultan 
hahotáztak, megértve a sajátos hu-
morú paródiát, amely nem csupán 
felszínesen, külsőségeiben gúnyolta 
ki Hollywoodinak és kapcsolt részei-
nek prodiukciáit, mint évekkel ké-
sőbbi, egyébként ügyes olasz társa, 
a "•Régi idők mozija", hanem meg-
semmisítő iróniával rántotta le a lep-
let a monopcüitőkés filmgyártásnak 
évtizedes mákonyt rejtő tekercsed-
ről. 
, A "Milliomos úr szerelmes* egy-
csapásra tekintélyt és rangot szer-
zett csehszlovák Mines barátaink-
nak. Mostani új filmjük, az »Ördögi 
találmány* már a nemzetközi film-
világ fényes elismerését, a brüsszeli 
filmfesztivál nagydíját is kivívta 
számukra. 

Ez a film is paródia. Csakhogy itt 
nemi valamely ellenséges, tudatosan 
hazug beállítás leleplezése az alkotók 
célja. Ezúttal égy általuk is kedvelt 
ós becsült iróniáik, a népszerű Verne 
Gyulának sok tekintetben messzire 

hatoló, de látnók! ereje ellenére is 
naiv szemléletén kuncognak össze a 
nézővel. 

A Venne-regényekiből eggyé illesz-
tett cseűefkmény dióhéjban ennyi: 
Roch professzor, a zseniális tudós 
felfedezi az anyagmaik • valamely 
nagyerejű új összetételét. Artigas, a 
világ una kalózaival elraboltatja és 
hajóra hurcoltatja a tudóst, valamint 
ennek fiatal asszisztensiéit, Simon 
Hartot. A professzor Artigas titkos 
szigetén, egy eldugott gyárvárosiban 
fejezi be kísérleteit, nemi sejtve, hogy 
elcipeltetője korántsem az emberiség 
üdvére, hanem a világnak saját fegy-
veres hatalmával való leigázására 
szándékszik felhasználni az új rob-
banószert. Fordulatos kalandok sora 
után végül Sdmom Hant akadályozza 
meg Artigas tervének válóraválását; 
az - agg tudós pedig — ráébredve, 
hogy tehetségét háborús gengszterek 
szolgálatába állította — sajátkezűleg 
robbantja fel ördögi találmányát, 
Artigas titkos szigetével együtt. 

Maga a történet persze nem mond 
sokat. A forgatókon yviró-rendező, 
Karel Zeman azonban ragyogó hu-
morral festi elénk e mondanivalójá-
ban mai, s mégis jellegzetes vermei 
mese kapcsán a francia Jókai karika-



túráját, azét a Vernéét, aki fél lábá-
val imár a monstre itechmizálódás (kor-
szakéinak új igópcsodááini, a másikkal 
pedig még a tnamantlka lidérces 
zsombékjain áll. Technikai romanti-
kának is nevezhetnék e verneí szem-
léletet, amelynek éppen anakranisz-
tikus vonásait teszi a film szinte 
másodpercenként (hamsogóan nevetsé-
gessé. 

Az megint külön bűvészmutatvány, 
a rendezői stílus- és arányérzék ta-
nítani való példája, hogyan érvénye-
sül a nagyon is mai és. nagyon is 
komoly mondanivaló e paródia-jelleg 
ellenére; pontosabban: miként egé-
szíti ki egymást a tartalom pozitív 
és a forma negatív töltése, hogy vé-
gül is egységes mű álljon előttünk. 
Egységes mű és egységes mondani-
való: ne éljünk álomvilágbant 

Mindehhez járul a fffim bravúros 
technikád megoldása. Zeman több-
féle kópelemet alkalmaz: rajzot, raj-
zolt díszletet és -valódi- felvételt 
A rajzok javarészt a közismert szá-
zadvégi Verne-illusztrációk; a dísz-
letek ds fa rajzok stílusában készül-
tek, híven utánozva a rézkarcok víz-
szintes vonalazását; a fillm késeitől 
ennélfogva — a különféle, de egy 
stílusban, tartott képelemek egybe-
olvasztása révén — folyamatosan, 
magában a forgatói technikában 
hangsúlyozhatják: figyelem, ez .játék, 
úgy tessék vigyázni! De pokolian 
mulatságos ötletek egész haját is le-
hetővé teszfi ez az eljárás: az egykorú 
illusztrációk fantasztikus géped egy-
szer csak mozogná kezdenek, még-
pedig a korábban elképzelt naiv mó-
don <pi. bicdklipedállal (hajtott re-
pülőgép siklik a levegőben stb.). A 
bravúr persze elsősorban nem magá-

ban az új fiimrtechnikal metódusban 
van (habár ez sem éppen csekély do-
log), hanem abban, ahogy Zeman a 
legkisebb technikai részletkérdést is 
a központi célnak alárendelve kezeli. 
Nyilvánvaló, hogy ugyanez a tech-
nika sehol, egyetlen másik filmben 
sem ismételhető meg, de az is épp-
ilyen. nyilvánvaló, hogy az -ördögi 
találmány* kitűnő példa arra, mi-
képp keü megtalálni valamely mű-
vészi cél egyetlen megfelelő leszközét 

A színészeknek nem jelent (különö-
sebb próbát szándékosan verned egy-
síkúságra hangolt szerepük. Artigas 
és kísérete kellőképp gonosz, a töb-
biek a megfelelő mértékben becsü-
letesek és együgyűek. Engedtessék 
hát meg, hogy a szokással ellentét-
ben, ezúttal ne a színészek nevét 
írjam beszámolóm végére, hanem a 
forgatókönyvírástoan Zeman társa-
ként remekelt Erantlsek Hrubinét, 
valamint a pompás operatőri teljesít-
ményt nyújtott Jdrt Tarantikét. 

TÍMÁR GYÖRGY 



A FILMTÖRTÉNET LEGJOBB FILMJEINEK 
VERSENYE 

Czokatlan filmverseny zajlott le az 
° elimúlt hónapok során Brüsszel-

ben. A világkiállítás keretében a 
Filmtörténészek (Nemzetközi Irodá-
jával karöltve a Belga Fiimarohi-
vum versenyt hirdetett; melynek cél-
ja volt: megállapítani minden idők 
legjobb filmjeinek rangsorát, kivá-
lasztani azt a néhány alkotást, mely 
a filmtörténet félszázados fejlődése 
során idő állónak, klasszikus műnek 
bizonyult. E filmverseny azonban, 
noha a filmművészet történetén be-
lül kereste az egymással versenyző 
művek között a maradandó értéket, 
elsősorban mégis azt akarta bizonyí-
tani, hogy a film, mint önálló művé-
szet állja a versenyt a többi, nagy-
hagyományú művészetekkel szemben 
is. Törekvése az volt, hogy a nem-
zetközi érdeklődés homlokterébe ál-
lítsia a filmművészet halhatatlan re-
mekeit és éppen a kiemelt és felmu-
tatott művek erejével számoljon le 
a filmet még ma is körülvevő ten-
gernyi előítélettel. Még ma is sokan 
vallják, hogy a film múlékony értékű 
művészet, mely kizárólag a jelenhez 
kötődik; hogy elévülése is elkerülhe-
tetlen, mert a technika szakadatlanul 
megújítja. A tapasztalatok, és a ver-
seny tanulságai is, azonban mást 
mondanak: a filmek megöregedése 
— úgy látszik cseppet sem külön-
bözik a könyvek, festmények, zene-
művek mégöregedésétől. Az igaz 
művészet, akár néma vagy hangos, 
húsz vagy harminc éves, ma is hat, 
sőt nemegyszer modernebbnek hat, 
mint a legmaihb filmalkotások. 

A verseny a világ minden tájáról 
felkért filmtörténészek bevonásával 
zajlott le. Huszonhat ország 117 kép-
viselője — közöttük Magyarország 
is, Hont Ferenc, Biró Yvette és Ne-
mes Károly részvételével — adta le 
szavazatait az általuk legjobbnak 
vélt harminc filmre vonatkozólag. 
Szeptember 18-án ünnepélyes külső-
ségek között hirdették ki a verseny 
eredményét, melyet, az egybegyűj-
tött listák összevetése alapján állí-
tottak össze. E szerint a világ leg-
jobb tizenkét filmje a következő: 

1. Patyomikin páncélos — S. M. 
Eisenstein, 1925. Szovjetunió. 

2. Aranyláz — Charles Chaplin, 
1925. USA. 

3. Biciklitolvajok — V. De Sica, 
1948. Olaszország. 

4. Jeanne D'Arc — Carl Dreyer, 
1928. Franciaország. 

5. A nagy ábránd — Jean Renoir, 
1937. Franciaország. 

6. Kapzsiság — Erich von Stro-
heim, 1923. USA. 

7. Intolerance (Türelmetlenség) — 
D. W. Griffith, 1916. USA. 

8. Az anya — V. Pudovkin, 1926. 
Szovjetunió. 

9. Az aranypolgár — Orson Welles, 
1941. USA. 

10. A föld — , Alekszander Dov-
zsenko, 1930. Szovjetunió. 

11. Az utolsó ember — F. W. Mur-
nau, 1924. Németország. 

12. Dr. Caligari — Robert Wiene, 
1919. Németország. 

A »győztes filmek* felületes átte-
kintése is arról tanúskodik, hogy a 
rangsorolás fő szempontja a filmek 
történeti értéke volt: hogyan járul-
tak hozzá az egyes alkotások a film 
új kifejezőeszközeinek tágításához, 
formanyelvének gazdagításához, ön-
álló útjának megtalálásához. De ép-
pen, mert ez úttörő érdem az övék, 
tudtak egyben a maguk koráról, 
problémáiról is újszerűen, addig meg 
nem szokott módon szólni. Érdekes-
ségük korántsem porosodó múzeumi 
kincsekéhez hasonló, hisz akár a 
Patyonvkint, akár az Aranylázat, a 
Biciklitolvajokat vagy Az utolsó em-
bert nézzük, modern, izgalmas tartal-
makat közvetítenek számunkra. A 
felsorolt filmek szemléleti és műfaji 
gazdagsága, kifejezőeszközeik érett-
sége és bonyolultsága meggyőzően 
bizonyítják, hogy a XX. század új 
művészete, a legfiatalabb művészet 
ma már kitörölhetetlenül beletarto-
zik az egyetemes emberi kultúrába. 
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Tőkés Anna alakítására sokáig fo -

gunk emlékezni a Sóbálvány című 
filmben. Margittainé a forgatókönyv 
szerimit régivágású úriasszony, ked-
ves, szeretetre méltó, aki a család 
becsületére vigyáz fanatikusan és 
mindenekelőtt. Fanatizmusával ha-
lálba kergeti egyetlen fiáit és ebbe 
beleőrül. Tőkés Anna játékával elő-
készít a tragédiáira. Egy-egy pillan-
tása, mozdulata már előre jelzi a 
lappangó őrületet. Ahogy eszelősre 
tágult szemekkel a fiára bámul, 
mindjárt az elején, mikor megtudja, 
hogy az megszökött a katonaságtól 
— ezzel a kérlelhetetlenné vált arc-
kifejezéssel lélekben felölti a2 alez-
redesi mundért, ami megboldogult 
férjéről irámaradt. Mór sejtjük, hogy 
ez több, minit idegbajos túlzás. Ez 
már rögeszme. 

A későbbi jelenetek során' úgy 
jön-megy előttünk ez a parancso-
lásra termett asszony, oly kecsesen, 
magabiz osan vágja el mások beszé-
dét, oly szépen, melegen, kiegyen-
súlyozott ember módjára — kapko-
dás, zavar nélkül mondja el, hogy 
nem hisz f ia halálában, mert azt ő 
megérezné —, már-már azt hinnénk, 
hogy tévedtünk, nem is őrült ez az 
asszony; amikor néhány tétova, za-
varodott mozdulata elárulja. Amint 
ez a csupa lendület asszony elcsen-
desedik, mikor fia képét akarja 
látni a vendég s gyanakodva oldalt 
pillant, amint szájához emeli a szal-
vétát, hogy ezzel- is nyújtsa az időt, 
s amint mégis vontatottan feláll, ez 
a néhány moccanása elárulja, hogy 
önáltatás volt egész előző viselke-
dése. A csendes őrülték hihetetlenül 
biz 'os komédiázásával normálisnak 
tetette magát, de úgy, hogy ettől 
maga is megnyugodjon. Azzal b i -
zonygat,ta önmaga előtt fia létezését, 
hogy hangosan kimondta. Hogy 
nyugodtan beszélt róla mások e lőtt 

Most is, előttem van a keze, amint 
az orvos leleplezése után kinyúlik, 
mint a sas karma és visszaragadja a 
fiú képét Csak egy gondolatnyival 
erősebb a mozdulata a normálisnál, 
de ez már nem egyszerű harag és 
fájdalom. Ez a ragadozó mozdulat 
is az őrülethez tartozik. Mintha a 

Tőkés Anna 

fiút, aki már csak a képen létezik, 
de ott eddig élt, most szavakkal 
meg aikarnák ölni. őneki , az anyá-
nak kell megvédenie. Az arca ezek 
után pillanatok alatt merev lesz és 
tehetetlenül öreg. 

— Ez nem az én fiiam! — kiáltja 
az exhumálási jelenetnél és szétcsap 
a gyászruhás gyülekezetiben, leánya 
fejéről lerántja a fekete fátyolt. 
Tombol, mint a megbolydult ős-
anyatermészet maga. Lélegzetel-
állító. 

Egy ilyen roham, után a feloldó-
dásnak kell következnie. Feloldó-
dásnak egy csendes rögeszmében. 
(Hát átéli az életrekeltés új kilenc 
hónapját s átéli, hogy közös elhatá-
rozásukból hal meg a f iú újra. Eb-
ben meg tudna nyugodni. De csak 
úgy tudja megint elhinni, ha ki is 
•beszélheti magából ezt a rögeszme-
élményt, mégpedig - éppen annak, 
aki szavaival meg akarta ölni a 
benne élő fiát. Viszont azzal, hogy 
félmosollyal (kibeszéli magából ami 
megnyugtatná, teljes erővel megro-
hanja most már a lappangó gyötre-
lem, melyet addig elnyomott magá-
ban az őrület erejével. Egy pillanat-
ra mintha magához térne, szembe-
néz saját tükörképével, hogy azután 
összezúzza a tükröt és ezzel betelje-
sedjen végzete. (Még egy — már nem 
is emfberi tekintetét őrzöm a rács 
mögül, lEgy emberi sors lezárult. 
Egy érdekes asszony élete vibrált 
előttünk az őrület különféle fázi-
sain át a megsemmisülésig. Egy lé-
lek mélységeibe pillanthatunk, rö-
vid néhány jeleneitsaron ét. Köszö-
net ér ' e Tőkés Annának. 

BÁRSONY GYÖRGYI 



FEHÉR ÉJSZAKÁK 

Gogoly Köpenyéből az 
orosz realista regény 

bújt (ki, Lattuada Köpe-
nyéből az új filmalkotási 
lehetőség: régi klassziku-
sokat mai környezetben 
megeleveníteni. 

Lattuada kezei között a 
jellegzetesen orosz re-
mekműből jellegzetesen 
olasz remekmű vált, val-
lomás a mai olasz életről, 
a ma Akakij Akakijevi-
csének tragédiája, meo-
realista stílusban elbe-
szélve. 

Visconti, a hírneves 
olasz rendező, Dosztojev-
szkij Fehér éjszakák cí-
mű elbeszélését helyezte 
át napjaink Olaszorszá-
gába. Az eredmény: egy 
különös, talaj talam* ide-
genszerű film. 

A havas pétervári éj-
szakában egy társtalan, 
félszeg fiatalember meg-
ismerkedik egy lánnyal. 
Mindketten jők és ne-
meslelkűek, hamarosan 
jó barátokká lesznek és 
elmondják egymásnak 
élettörténetüket. Nasz-
tyenka vár valakit, nagy-
anyja házának volt lakó-
ját, iki elutazása előtt 
megígérte, hogy egy esz-
tendő múlva visszatér és 
várni fog ja ezen a he-
lyen. Nasztyenka tudja, 

hogy szerelmese vissza-
érkezett a városba.. A 
csupaszív, lelkes fiatal-
ember bár végzetesen 
beleszeretett a lányba, 
felajánlja, hogy megke-
resi ismeretlen vetély-
társát. De a vetélytárs 
nem jelentkezik. Az el-
keseredett, érzésében 
megcsúfolt Nasztyenka 
elfogadja jóságos barátja 
szerelmét, ábrándozni is 
kezdenek eljövendő éle-
tükről, de ekkor a meg-
beszélt helyen feltűnik 
a várva várt férfi és a 
lány sikoltva karjai közé 
veti magát. A fiatalem-
berre további egyedüllét 
vár, de a világért sem 
homályosítaná el szem-
rehányással Nasztyenka 
verőfényes boldogságát, 
hiszen már az üdvösség 
egyetlen perce i isi ele-
gendő egy teljes életre. 

Erről szól Dosztojev-
szkij novellája, mely 
hangjának szokatlan 
harmóniájával, szelíd de-
rűjével üt el többi mű-
vétől. És ezt a kissé ér-
zelmes, jellegzetesen 
múltszázadi történetet 
tette át jóformán változ-
tatás nélkül Visconti a 
mai Olaszországba. 

Lattuada filmjében, két 
század azonos problémá-
jának véletlen és szeren-
csés találkozásában, a 
mának teljes egészében 
sikerült felszippantania 
a X I X . századot. 

A Fehér éjsjzaikákt-ban 
bizarrul szembeszökő a 
múlt század érzésvdlága 
és a X X . század valósága 
közötti ellentét. Egy pil-
lanatig se higgyük azon-
ban, hogy itt rendezői 

Jean Marala ét Maria ScbeU 

melléfogásról van szó, 
ellenkezőleg, tudatos stí-
lustörekvésről. Visconti 
kivezető útat keres a 
neorealizmusból és ezt 
valamiféle neoromanti-
kában véli megtalálni. 

Félredobni a jellemző, 
de lényegtelen külső ap-
róságokat, a fénysugarat 
az örök emberi érzéseké 
re irányítani, hevíteni a 
lázat, jelentőségre emel-
ni a rezdüléseket, keres-
ni a szélsőségeket és 
szinte anatómiailag kita-
pogatni a néző szívét a 
bordók között, hogy job-
ban tudjon szólni hozzá 
— ez Visconti törekvése." 

Igen ám, de hogy egy 
mű valamelyest is ha-
tással legyen ránk, elen-
gedhetetlen feltétele, 
hogy elhiggyük. A Fehér 
éjszakák megelevenítése 
modern környezetben, 
ebben a tekintetben ele-
ve rosszul áll. Hol az a 
naiv, ártatlan lelkületű 
nő, aki elhiszi, hogy a 
történelem egyik legsze-
mérmesebb századából 
való szomorkás szerelmi 
történet, a mi zajosabb, 
kiábrándultabb és egé-
szében markánsabb ko-
runkban lejátszódhas-
Bon? Ki tudja elképzelni 
ezt a lázas epekedést a 
neorealista filmekből jól-
ismert olasz utcán, Róma 
vagy Milánó poros forga-
tagában? Hol az a fiatal 
lány, aki eltűri, hogy 
szoknyáját vak nagyany-
ja biztosítótűvel a szok-
nyájához tűzze, aki sze-
relmesének nevét, fog-
lalkozását sem tudva, egy 
teljes, hosszú esztendőn 
keresztül várja odaadón, 
hogy ismeretlen helyről 
visszatérjen? 

Visconti egy egész fil-
men keresztül hadakozik 



cinikus hitetlanségünk-
kel, s éppen gyanakvá-
sunk elaltatására alakít-
ja a film színpadias, sti-
lizált ábrázolásmódját. 
Ha a korhű valóságat a 
mai realitásában mutat-
ná be, a romantikus ér-
zések minden valószínű-
sége nyomban füstté vál-
na, ezért a történetnek 
egy sajátos, külön világot 
teremt, melybe a modern 
kor megnyilvánulásai 
csak átszűrve, szinte csak 
jelképesen szivárognak 
be. 

Persze, hogy nem Ró-
mába vagy Milánóba he-
lyezi. át a cselekmény 
színhelyét, hanem Livor-
nóba, ebbe a Velencéhez 
hasonlatos lagunás, csó-
nakos kis városba, mély 
â  valóságban is kissé 
díszletszerű. A filmben 
nincs egyetlen külső fel-
vétel sem, csak sejtel-
mes, zegzugos díszletek. 
Visconti nem is akarja 
a mdndenraaDos valóság 
illúzióját felkelteni, a ro-
mantikus érzéseikhez ro-
mantikus hátteret keres. 

Legalább olyan világo-
san látja, mint arneny-
rayire mi látjuk, hogy 
hősnője valószínűtlen fi-
gura napjainkban és 
egyetlen lehetőségiként 
marad számára, ha a 
régimódiságot Natalia 
egyik jellemvonásává te-
szi. Így lesz a Dosztojev-
szkij korában olv min-
dennaDos ós természetes 
leányalak furcsa, múlt 
századból ittfeléjtett cso-
dabogárrá. Kedves mű-
emlék a Rock and Roll 
századóban. 

Viscoratiraak állandóan 
hangsúlyoznia kell a fi-
gura különcsógét, ha va-
lamennyire it 'hitelessé 
akarja tenni a történetet1. 
Szándékosan vénkisasz-
szonynak öltözteti Na-
taliát és ha kicsípd is mar 

gát. mosolyogni valóan 
nagymiamás az elegán-
ciája. Az egyediség hang-
súlyozására teremti meg 
a film 'talán legkitűnőbb 
jelenetét is, a X I X , és a 
X X . század komikus ösz-
szetalálfcozását az egzisz-
tencialista bárban. Nata-
lia gyengéd imádójának 
oldalán életében először 
lép be táncos szórakozó-
helyre. A vendégek a leg-
vadabb Rock and Roll-t 
járják és a kirívó öltö-
zetű lány ámulatát pnüd-
ségnek értelmezik. Ezek-
után kifejezetten meg 
akarják botránkoztatni. 
De Natalia (Maria Scheil 
ragyogóan alakítja) ép-
pen i tapasztalatlanságá-
nál és naívságánál fogva 
semmin sem botránkozik 
meg, azt hiszi, ez a ter-
mészetes. az illendő és 
maga is esetlen igyeke-
zettel, de egészséges jó-
kedvvel táncolni kezd. A 
romantikus lelkű Doszto-
jevszkij hősnő vadul 
Rock and Rollozik, És 
ebben a jelenetben Vis-
conti részéről mintha 
már öngúny csillanna 
Ifel, mintegy összeka-
csint a nézővel: ne félje-
tek. én is tudom, hogy 
ma már valószínűtlen 
csipkésszegélyű érzel-
mekkel játszogatok, de 
mert nem szégyellem be-
vallani. .talán megbocsát-
játok és abbahagyjátok 
az akadékoskodást 

Visconti becsületére 
válik, hogy a romantikus 
órzelemviharzás közepet-
te sem veszíti el humor-
érzékét. A modern kor 
minden megjelenése va-
lamilyen sajátos komi-
kumot teremt. Ebben a 
»mai« filmben az autó-
busz és a motorbicikli 
nevetséges anakronizmu-
sok, híradások egy eljö-
vendő századból. A régi-
módinak és a modern-

Maria Scheil és Mastroianni 

nek ez a 'keveredése a 
film stílusának egyik jel-
legzetessége. Nagy ritkán 
kitör Viscontiból a XX. 
századi ember iróniája, 
lelki alkalmatlansága a 
szenvelgésre és a férfiú, 
'ki este még szerelmesen 
epekedett a ködös utcán, 
reggelre influenzásán éb-
red és kénytelen forró-
vizes lóöfürdot venni. 
Oh. Dosztojevszkij fen-
költ érzelmi szárnyalása 
és a raeoreatizmus lavór-
ja, milyen szép, h a így 
összetalálkoztok! 

Ez a kettősség a szí-
nészí játékban is meg-
mutatkozik. Maria Scheil 
több ízben is aranyos ter-
mészetességgel trombitál 
a zsebkendőjébe, de a 
lelki megrázkódtatástól 
kétszer is ájultan omlik 
végig a földön, 

Lattuada Köpenye a 
mának szolt. Visconti 
Fehér éjszaká-ja a ve-
lencei Bieranálé zsűrijé-
nek. Furcsa stílusával, 
egyéni 'hangvételével él-
nyerte az Ezüst Orosz-
lánt, de kérdés, hogy el-
nyerí-e a mai néző 
együttérzését. 

LÉTAY VERA 



EGY FORGATÓCSOPORT NAPLÓJÁBÓL 
— Kollányiék filmexpediciója az Adrián — 

A forgatócsoport nap-
lója nem a nyilvánosság 
számára készül Száraz 
adatai, kurta bejegyzései 
csak a szakembereket ér-
deklik. Am, az a napló, 
melyből alább idézünk, 
különbözik a szokásostól. 
Otok-Mljet-ex*, az Ad-
riai-tenger kis szigetén, 
egy kolostor romiad kö-
zött írták, petróleumlám-
pa fényénél, s postán, 
részietekben, több hetes 
késéssel érkezett Buda-
pestre. 

A szigetről, a napló 
megérkeztéiig, csupán 
annyit tudtunk, hogy ott 
a Budapest Filmstúdió 
forgatócsoportja (Kollá-
nyi Ágoston rendező, Hil-
dábrandt István opera-
tőr. Görgényi Mária 
gyártásvezető és Szigethy 
Kálmán szakértő) jugo-
szláv művészekkel közös 
produkcióban természet-
filmet készít. A film cí-
me "A rnonguzok szige-
te*, s Qtok-iMljet törté-
netét meséli él: felidézi 
a század első éveit, ami-
kor a "elátkozott szi-
get* még a mérgeskíevók 
szabad vadászterülete 
volt; bemutatja az Indiá-
ból idetelepített kígyó-
evő rnonguzok érkezését, 
izgalmas összecsapásukat 
a szigetelakók rettegett 
ellenségeivel; s a jelent, 
amikora monguz,kígyók 
híján, már a tyúktojá-
sokra fanyalodik, de az 
ember háláiból megbo-
csátja az egykor oly 
hasznos állat vétkét. . . 
A forgatócsoport augusz-
tus elején utazott el a 
felvételek színhelyére. S 
most adjuk át a szót a 
gyártásvezető napi jelen-
téseinek. 

VILI. 5. Érkezés Düb-

rovndkba. Tovább egye-
lőire nem utazhatunk, 
csak hetenként kétszer 
indul hajó a szigetre. Ott 
még szállásunk sincs biz-
tosítva. Agyakat, matra-
cot, pokrócot próbálunk 
szerezni. Felszerelésünk, 
benne a felvevőgép még 
úton v a n . . . 

VIII. 11. A forgatócso-
port jugoszláv tagjaival 
együtt megérkeztünk a 
szigetre. A parton tíz 
szamár várt, ez itt az 
egyetlen szállítóeszköz. 
Szállásunk mines, az első 
éjszakát három különbö-
ző helyen, részben a 
szabad ég alatt töltöttük. 
A szigetet hegyek borít-
ják, közlekedni csak egy 
tíz méter mély tavon át 
lehet, csónakon, vagy 
úszva... Ma 19.30-kor a 
parasztok befogták az 
első két monguzt. Szi-
gethy éheztetéssel és 
hússal szelídíti őket. A 
szigetlakók csak nevet-
nek. nem hisznek az ido-
mítás sikerében... 

Vilii. 13. Szállásunk 
már van: egy romos ko-
lostorban kaptunk né-
hány szobát. Villany 
nincs, telefonösszekötte-
tés csak a szomszédos 
szigetekkel. Gondban va-
gyunk a kígyók miatt: itt 
már alig van. a közeli 
Ston-ból meg csak szep-
temberre ígérnek. Jó len-
ne egy a budlapeeti állat-
kertből. A 'befogott rnon-
guzok közül három meg-
szökött.. . KoMányi te-
repszemlét tart a he-
gyekben. . . Estére sike-
rült egy monguz-családot 
(befogni. A kicsiket Szi-
gethy macskával próbál-
ja összeszoktatni... 

VIII. 15. Felszerelé-

sünk végre 'kéthetes ké-
séssel megérkezett. Már 
12 monguzunk van. Sze-
replőválogatás a szigetla-
kók közt. A sziget párt-
titkára vállalta a kígyó-
marta kislány (Kollányi 
Jutka) apjának szerepét. 
Nehéz megszokni az ola-
jos ételeket. (Mit adnék 
egy zsírral készült papri-
káskrumpliért!) De ez se 
lenne baj. csak forogna 
már a gép ! . . . 

Vilii. 16. Dubrovnikből 
kaptunk 20 kígyót. Mér-
ges viperák, Szigethy ki-
húzza a méregfogukat. 
Távirat Budapestre: kí-
gyót mégse fcüLdtieinek! A 
szigetlakók tiltakoznak: 
félnek, hogy megint el-
szaporodik . . . A forgatás 
lő órakor kezdődött: táj-
felvételek széles- és nor-
málváltozatban . . . 

VIII. 19. A forgatás 9 
helyett 10.30-kor indult, 
inert a felszerelést szál-
lító szamarak késve ér-
tek a felvétel szénhelyé-
ire. Próbafelvétel a kis 
momguzról; nagyon bá-
tortalanul mozog, még 
nem lehet vele dolgozni. 
Délután nagy szélvihar: 
felvételek a hullámzó 
tengerről... Végre sike-
rült rendbehozni a ha-
zulról hozott telepes rá-
diót. Ebédnél, vacsoránál 
zenét hallgatunk, s este 
"igazi* lámpánk van ! . . . 

VIII. 21. Félvétel a 
parti sziklákon: az apa 
'karjába veszi kígyómar-
ta. halott gyermekét.. . 
Feltűnik az indiai man-
guzokat hozó karaván. 
Megkezdtük egy üvegka-
litka építését az állagfel-
vételekhez. Nyílt terepen 
a kígyó mindjárt elszö-
kik. s a monguz a szlk-



lahasadékban öli meg, 
nem a kamera e l ő t t . . . 

VIII, 26. Megtudtuk, 
hogy Split környékén er-
dőtűz v o l t A csoport 
egyik része odautazott, 
erdőtűz-nyomokat fel-
venni. Mi, többiek moto-
rossal a közeli szigeteken 
jártunk kígyóért és kí-
gyótojásokért . . . 

VIII. 30. Felvétel az 
üvegkalitkáiban megsza-
kadt: a mamguz nem kar 
pott levegőt, fuldokolni 
kezdett. Átalakítottuk a 
kalitkát. Délután felvé-
tel: monguz harca a kí-
gyóval . . . 

IX . 5. A várt sikló 
megérkezett. Felvétel 
(momguz-sikló jelenet) 
késve kezdődött. Nem 
jött meg időben a hús az 
állatok számára, s hús 
nélkül sehogy sem akar-
nak játszani... 

IX. 12. Távirat Buda-
pestről: hívjam fel a 
gyárat. Dubrovnikbe 
utaztam telefonálni, a 
hajó 22 órakór ért oda, a 
posta zárva volt. nagy 
könyörgésre beengedtek. 
Hajnali 3 órás teherhajó-
val indultam v i s s z a . . , 

IX. 15. Felvétel: a kí -
gyó megmarja a kis-
lányt. Monguz és kígyó 
harca az olajfán. Az it-
teniek szerint Szlgethy a 
monguzakkal csodát mű-
velt: -Picikéim--nek hív-
ja őket, a tenyeréből esz-
nek, a kis monguz úgy 
követi, mint egy pincsi-
kutya1 . . . ' 

IX. 19. Egynapos szü-
net után ímost az akku-
mulátor romlott el> foly-
tattuk a forgatást. Fel-
vétel a forrásnál, ahol az 
Indiából 'érkezett mon-
guzokat szabadon enge-
dik. Nem tudtuk befe-
jezni, mert a forrást — 

A film egyik Izgalmas Jelenete: halálos párbaj az Indiai 
monguz «z a mérgei kígyó között 

hiába kértük — mára 
sem tisztították k i . . . 

IX. 21. A szigeti forga-
tással végeztünk. A hát-
ralevő képeket Dubrov-
nikban és Budvában 
vesszük fel. Musztert 
máig sem lá t tunk . . . 

Nem is csoda. A 
-muszter-" a nyers felvé-
teleket rögzítő celluloid-
szalag ugyancsak kalan-
dos úton jutott el Buda-
pestre. Az első 1130 mé-
ter — többhetes utazás 
végén — még csak meg-
érkezett a filmgyárba, de 
a második, legértékesebb 
szállítmánynak egysze-
rűen nyoma veszett. 
Már-már úgy volt: elöl-
ről kell kezdeni a legne-
hezebb állatfelvételeket, 
amikor megtalálták a te-
kercset — Kievben. Té-
vedésből másik gépre 
rakták, s így Moszkvát, 
Leningrádot is megjár-
ta . . . 

Kollányiék új témát 
keresnek. Ellátogatnak a 
dubrovniki biológiai in-
tézet akváriumába. Nem 
messze a kikötőtől, a ka-
lózok ellen emelt közép-
kori védőfal tövében áll 
a barlangszerű épület, 
üvegmedencéiben halak-

kal, polipokkal, rájákkal 
és az Adria mélyének 
más lakóival. Néhány 
nappal később Kollányi 
Ágoston befejezi és pos-
tára adja a -Nagyítóval 
a tenger alatt* forgató-
könyvét. 

A szerződést az új 
témának megfelelően 
módosítják. Előkészítik a 
f i lm forgatását: hatal-
mas akváriumot készít-
tetnek, mivel a meglé-
vőket nem lehetne - b e -
lámpázní", s a filmen 
szereplő állatokat ebbe 
telepítik át. Hildebrandt 
operatőr ezalatt a >• ka-
mera olyan mozgatásá-
val kísérletezik, amely a 
nézőben a víz aló merü-
lés illúzióját kelti. S ok -
tóber első napjaiban 
megkezdődik a forgatás. 
Immár városban, vil-
lanyfénynél, telefonnal 
képyelmes éjszakai szál-
lással . . . 

Otok-Mljetre már csak 
két kis monguz emlékez-
tet; Szigethy Kálmán 
hozta őket ide Is magá-
val, talán barátságból, 
talán jutalmul, a megér-
demelt sztárgázsi fejé-
ben . . . 

BERÉNYI GYÖRGY 



( ^ M l t í a k van i g v i t a 
I' egítség, főszerkesztő úr! Régi barátságunkra, az együttlátott rossz fii-

mek emlékére, továbbá az, ég szereiméré; kérem, segítsen rajtam, Es 
( f könyörüljön nyomorult családomon, az éhségtől nyöszörgő gyerméke-
ken és a kétségbeesett hitvesen. Ne intézzen el kézlegyintéssel és he higgyen 
a rágalmaknak, jhogy az alkohol rabja lettem, meg hogy rossz lányokra és 
rossz lapra tettem fel a keresetem.: Az igazság vitt a lejtőre, olthatatlan 
tudásvágyam és lobogó igazságérzetem. 1 

Az igazság, főszerkesztő úr. Vagyis a mozi. Illetve a Sóbálvány. Mert 
olvastam a tudósításokat róla, amikor Karlovy Vargában bemutatták. Az ösz-

' szes újságot elolvastam,', drága főszerkesztő úr, a napilapokat és a hetilapo-
kat és a KÖZÉRT alkalmazottak lapját is. Azt írták ezek a tudósítások, hogy 
az új magyar film 'hasznos és fontos problémát tárgyal és nagyon jól kezdő-
dik, de aztán legyengül és ellaposodik. Volt, aki óvatosabban irta, volt, aki 
tüzesebben, vérmérsékletétől és a kiélezett nemzetközi helyzettől függőén. 
Lehet, hogy pillanatnyi megháborodásukban, vagy az ítélőképességet csök-
kentő tömegpszichózis hatása alatt, de ezt írták: az eleje jó, a vége rossz. 

És elolvastam a kritikákat, amikor a filmet idehaza is bemutatták. El-
olvastami az összes újságot, a napilapokat és a hetilapokat és a Nyugdíjas 
Vasutasok Híradóját is. Azt írták ezek a kritikák, hogy jóvátehetetlen bűnt 
követtek el, akik nyeglén és hámyaveti módon úgy dezinformálták al közvéle-
ményt, hogy ennek a filmnek az eleje jó, a vége rossz. És nagyon keményen 
kioktatták őket, ízlésre, becsületre és az igazság szolgálatára. Mert hazugság, 
hogy a Sóbálvány eleje jó és a vége rossz. Szászszor 'és ezerszer is hazugság. 
Ezzel szemben a valóság az, és ezt kimondták nyíltan, köntörfalazást nélkül, 
nem tekintve sem barátot, seml érzékenységet, hogy a Sóbálvány eleje jó és 
a vége rossz. Igen, kimondták, bátran ési férfiasan, \ 

És akkor ismét elmentem a moziba. Gyanútlanul és jószándékból men-
tem, higgyen nekem, főszerkesztő úr, csakhogy megbizonyosodjam kinek van 
igaza most már: az előző kritikusoknak-e, akik kajánul azzal rágalmazták a 
Sóbálványt, hogy az eleje jó és a vége rossz, vagy az utóbbiaknak, akik 
becsületesen megvédték, hogy az eleje jó és a, vége rossz. 1 

Itt kezdődött az én tragédiám, főszerkesztő úr és nyomorult- családomé. 
Mert ismét végignéztem a filmet és uram fia, mi történt! Káprázott a szer-
mem és kóválygott a fejem aZ új felismeréstől. Mert úgy láttam, pedig jól 
odanéztem, a szemem is kidülledt tőle, hogy mindenki tévedett A Sóbálvány 
eleje ugyanis, főszerkesztő úr, jó, ezzel szemben a vége, főszerkesztő úr, rossz! 

És befizettem a következő előadásra. Akkor kezdődött a heveny fülzúgás 
és az erősebb nyáladzás. Mert amit ezúttal tapasztaltam, minden képzeletéit 
felülmúlt Gonosz varázslat ül rajtam, főszerkesztő úr és sosem hittem volna, 
hogy az igazság ennyire relatív. Vagy talán a Sóbálványt titkos, gonosz kezek 
folytonosan alakítják?! Mert most már a háromi előző véleménnyel szemben 
úgy találtam, hogy ez a film, főszerkesztő úr, ez a film az elején jó, a végén 
rossz! i 

Azóta nem tudok szabadulni al moziból. Fogva tart az igazság kényszere. 
Nem nyughatom, amíg végéré nem járok. Nem is tudnám elsorolni, hányféle 
eredményre jutottam már. Most például a négyórai előadás után volt egy 
olyan érzésem, hogy mindlen eddiaivel szemben! á Sóbálvány eleje jó, főszdr-
kesztő úr, a vége viszont rossz, főszerkesztő úr. 

Tegnap a tízóráson itt volt egy orvos barátom. Azt mondja, nem kell fél-
nem az elektrosokktól és a Largactyl-kúra igen hatásos. Segítsen rajtam, 
főszerkesztő ur. a kritikusok üdlvösségére kérem, könyörüljön rajtam, nézze 
meg ezt a Sóbálványt és döntse <el végre, kinek van igaza! Most sietek, mert 
kezdődik az előadás. Tisztelettel: 

KOMLÓS JÁNOS 



A FILMVÁGÁS — MÁSODIK RENDEZÉS 
Kis szoba a Hunnia 

Filmstúdióban, 14-es 
vágóterem. Ez a film 
utolsó' állomása. Itt, a 
vágó figyelő szeme • 
előtt, a kis vetítővász-
non nincs titok. Unal-
mas részek, túljátszott 
jelenetek, túl hosszan 
fényképezett holt táj, 
rossz arckifejezés, hely-
telen mozgás — itt 
minden kiderül. A vágó 
a film első nézője, ö 
látja a filmből a leg-
többet, azt ,is, amit ia 
közönség soha nem lát. 
Afféle szerkesztő, öntő-
műhely ez a kis szo-
ba — (találóan nevezik 
a franciák a vágást sze-
relésnek), amelynek lé-
tezéséről a nézők mil-
liói talán nem is tud-
nak - , ahol a még 
alaktalan nyersanyag 
összeáll, formát, rit-
must kap. Néha öt-
ször, hatszor, általában 
háromszor, négyszer 
annyi anyagot kap, 
mint amennyi a 'kész 
filmben megmarad. Ez 
az arány önmagában is 
elég ahhoz, hogy érzé-
keltesse, milyen körül-
tekintést, művészi fi-
nomságot, figyelmet, 
tudást, zenei hallást és 
festői szemet követel az 
a művelet, amikor a 
vágó kezébe veszi az dl-
lót és a tekercsből le-
vág egy darabot. 

Egy új magyar film, 
a "Bogáncs* vágásán 
dolgozik Morell Mihály. 
Nap mint nap, a for-
gatás után idekerülnek 
a felvett jeleneteik. Kü-
lön tekercseken a han-

gok és 'külön tekercse-
ken a különböző gépál-
1 ásókból felvett részek. 
Az első feladat a hang 
és a kép szinkronba ál-
lítása, az egy-jelenet-
hez tartozó filmszala-
gok — kettő, három, 
négy, aszerint, hogy 
hány gépállással dol-
goztak — beszámozása. 
Ekkor kerül sor a nyers 
vágásra. Vagyis azokat 
a részeket vágják le, 
amelyek felvételét a 
film technikai előállí-
tása tett szükségessé. 
(A jelenetek sorrendjé-
nek megszámozása, az 
úgynevezett kifutások 
stb.) 

A 'következő műve-
letnél, a finom vágás-
nál már másképp kell 
vizsgálni a fik, kocká-
kat. Morell Mihály, mi-
közben türelmesen ma-

gyarázza a vágás bo-
nyolult művészi mun-
káját, vagy huszadszor 
nézi végig a "Bogáncs* 
egyik jelenetét. Mi min-
denre figyel közben? 
Kiss Ferenc, a film 
egyik szereplője kutyát 
lopott és elrejti. Hol vá-
lik hosszúvá ez a műt 
velet? Meddig feszül és 
mikor kezd lankadni a 
nféző érdeklődése? (Ho-
gyan simul ennek a kis 
jelenetnek a ritmusa a 
többihez? 

A rövidítés csak 
kezdeti formája a vágás-
nak. Nehezebb művelet 
az össze-vágás. A (Bo-
gáncs nézői majd csak 
azt ivtják, hogy Kiss 
Ferenc, a kutyatolvaj 
és Kiss Manyi, a kutya 
gazdája, pattogó, eleven, 
arckifejezésekben, moz-
dulatokban. hangokban 

Morell Mihály « "Bogáncs* 
vágásán dolgozik 

(Bencze Pál felvétele) 



gazdag párbeszédet 
folytatnak egymással. 
A dialógus (vége félé 
Kiss Manyi felfedezi el-
lopott kutyáját, utáina 
rohan, s a leleplezett 
kutyatolvaj riadt tekin-
tettel bámul utána. 

De amíg ez a párper-
ces jelenet a vágószo-
bában megszületett! 
Hányszor forgatta Mo-
rell Mihály előre-hátra 
Kiss Manyi és Kiss Fe-
renc arcát! Hányszor 
próbálgatta: az egyik 
beszél — az ő hangját 
halljuk, s a másik ar-
cát látjuk. Vagy: azt 
halljuk, aki beszél. 
Vagy: mindkettőit lát-
juk, s csaik az egyik-
nek a 'hangját. A for -
gatásnál külön-külön 
vették fel mindegyik 
szereplőt, s most itt, a 
vágó alkotja meg iga-
zán a jelenetet. Kiss 
Manyi oldalt fordul. De 
miért? Mert meghallja 
kedves kutyája nyüszí-
tésétl Il letve: itt még 
nem hall semmit. A 
nyüszítést Morell Mi-
hály csak most keresi 
elő a hangfilmszalagan', 
s belevágja a jelenetbe. 
Aztán megkeresi a má-
sik tekercsen a leleple-
zett tolvaj döbbent ar-
cát. Azt is belevágja. 

Egy aporósóg, amihez 
hasonló száz van, ami, 
ha jól csinálják, a néző 
észre sem veszi, de ha 
rosszul, elronthat egy 
jelenetet. Ez az apróság 
a 'következő: Kiss Fe-
renc lehajol a kutyáért, 
majd felegyenesedik. A 
két mozdulatot kétféle 
gépállásiból vették fel. 

De a lehajlás sokkal 
gyorsabb, min/t a fel-
egyenesedés. Morell ad-
dig (forgatja, figyeli, 
vizsgálja ide-odla a sza-
lagot, amíg megtalálja 
az egymással összhang-
ban levő mozdulatokat 
és "összecsamózza* 
őket anélkül, hogy a 
csomót bárki is látná. 

Ha már a filmteker-
cseket a forgatókönyv 
szerinti sorrendiben ösz-
szeáilították, a vágó ú j -
ra végignézi a filmet és 
ha kell, újra vág. Fino-
man, gonddal, körülte-
kintéssel. Néha egész 
jeleneteket átforgat, 
másképp épít fel. Oly-
kor pótfelvételeket kér, 
vagy egy-egy jelenet 
megváltoztatását, efeet-
leg még egy szereplő, 
vagy hang, zörej beik-
tatását. 

Járnak-e a rendezők 
a vágóterembe? Morell 
Mihály azoíkat szereti, 
akik járnak. Akik érte-
nek a vágás művészeté-
hez, tehát becsülik, ér-
tékelik. Akikí vitatkoz-
nak, megbeszélik a vá-
góval ezt a tulajdon-
képpen másodszori ren-
dezést. 

És járnak-e a színé-
szek a vágóterembe? 
Kevesen, ritkán. Pedig 
alig képzelhető el a vá-
góterem vetítővászná-
nál jobb iskola, könyör-
telenebb tükör. S az a 
színész, aki nem fél be-
letekinteni, nagyon so-
kat tanul, tapasztal be-
lőle. 

Morell Mihály erede-
tileg szobrásznak ké-

A filmszakma dolgozói 

köszöntik a 

mozilátogatók sokmil-

liós táborát 

MAGYAR FILMHETEK 

szeptember 25-től októ-
ber 31-ig. 

szült, elvégezte a Kép-
zőművészeti Akadé-
miát. A 40-es években 
került a filmhez, s az-
óta — nem tudott elsza-
kadni tőle. Hány f i lm-
ben, hány vágást vége-
zett a közel két évtized 
alatt! Emberileg, művé-
szileg érthető, hogy 
ennyi művészeti és gya-
korlati tapasztalat bir-
tokában szeretné egy-
szer letenni az ollót, s 
rendezni — olló nélkül. 
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Bemutatásra kerül a 

FELESÉQEM 
A SZTÁR 

című színes német film. 
Rendezője: Hans Hein-
rich, főszereplői: Lorre 
Fisch, Günther Simon, 
Maly Delschaft, Alice 
Prill, Herbert Kiper és 

Evelyn Künneke 
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