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Talán meglépő, hogy a Csoda Mi-
lánóban, a Cár utolsó alattvaló-

ja és Az aranypolgár után egy bá-
mulatraméltóam rossz, régi magyar 
filmet tesz az elemző stiluskereső na-
gyító lencséje alá. Bocsásson meg a 
filmek védőszentje, die mem tudok 
tovább ellentállmd a sürgető parancs-
nak, hogy ebben a sorozatban a 
giccsről Is beszéljek. 

A világ filmgyártásában ugyanis 
tekintélyes helyet foglalnak el a 
giccsek, az olcsó hatások kultuszá-
nak szapora gyümölcsei. Persze, van-
nak olyan tragédia! hatásokra tö-
rekvő giccsek mint például a Tájfun 
Nagaszaki fölött, tündérbájos, re-
mek-íelszínű giccsek, mint a Római 
vakáció és vannak hagyományos ma-
gyar giccsek. 

Az említett, s csak találomra ki-
halászott filmek világosan jelzik 
giccs-értékelésem lényegét: a giccs 
nem mindig jelent formai színvonal-
talanságot, sőt, a filmgiccsek jó ré-
szében kitűnő színészek, értékes ren-
dezők, nem egyszer kiváló írók is 
vesznek részt. A Nem élhetek mu-
zsikaszó nélküliben például száza-
dunk legnagyobb magyar prózaíró-
ját, Móricz Zsigmondot érte a cel-
luloid-csapás. A filmet tekintélyes 
filmszakember: Désy Alfréd rendez-
te és remek színészek sorai, többi 
között: Vizváry Mariska, Somogyi 
Erzsi, Gózon Gyula, Jávor Pál ját-
szott benne. 

Vannak nemzetközi giccsek — pél-
dául a nagy emberekről szóló élet-
rajz filmek egy része — és vannak, 
nemzeti giccseik, texasi férfi bátor-
aággal, vagy andalító bécsd valcer 
kultúrával, vagy szívfacsaró búzaka-
lász lengedezéssel, s így folytathat-
nám a barangolást a giccsek atla-
szán. Azt is tudni kéli, hogy nemcsak 
a milliomosok világáról lehet gica-
cset készíteni, hanem a hétköznapok 
szegényeiről is, mert a szív, az ké-
rem sziv, nem ismer rangot, rendet, 
osztályt, ha egyszer áradozni kezd. 

IV. , 
Nem é l h e t e k m u z s i k a s z ó n é l k t í l 

Móricz, Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül című regénye és színdarabja 
a múlt század nyolcvanas éveiben 
játszódik, a film létrehozói viszont 
egyszerűen áttették a maguk jelen-
korába, a harmincas évekbe. Így az-
tán sikerült a múlt századi nyírségi 
anekdotába, egy nevezetes régi far-
sangi mulatozás móriczli vígjátékán 
ba a harmincas évek filmgiccs kul-
tuszának minden együgyű kellékét 
becsúsztatni. Meseiautót, indiai ban-
kárt, néger sofőrt, sztepptáncot, tan. 
gót, pesti szóvicceket, egypangős ér-
telmességet s egyéb szívtipró hatáso-
kat. Ráadásul farsangi idő helyett 
nyarat csináltak a filmben, mert tél-
időn nem lehetne alkalmazni a ren-
gedező búzatábla képet, meg az egy-
szerű szívvel éneklő, szorgos 'kezű, 
aratókat.' 

Egyszóval, a Nem élhetek muzsi-
kaszó nélkül, mint a iilmgiccsek tör-
ténetének klasszikus esete ide kíván-
kozik ebbe a stíluskereső sorozatba. 

OA képen látható férfi: Viktor. 

Móricz drámájában még csak 
buta, mulatozó jogász volt, jelenték-
telen epizód szerep. Itt már egy zse-
niális magyar úriember, aki tehetsé-
gét Indiában kamatoztatta és mint 
indiai bankigazgató látogat haza régi 
szerelméhez, a képen látható Póliikái-
hoz. Igen ém, de Pólika közben a 
földbirtokos Balázs felesége lett. Vik-
tor mindent megtesz, hogy Fólikát el-
válassza mulatozás férjétől, ezért az 
ősi kúrián elénekel neki egy új pesti 
tangót, amit úgy látszik, Indiában 
tanult. Az erős szívű Viktor, még 
zongoráin is kíséri magát, mert nem 
ismer akadályt, ha érzelmeiről van 
szó, de Pólikát mindez nem tánto-
rítja el az ő dulhaj Balázsától, bár 
a tangó közepén, ott, ahol a "Csókos 
álmokról-, esett szó, egy 'kissé, mintha 
India sejtelmességének hatása alá 
került volna. A kép tökéletesen érzé-
kelteti Pókká lelkivilágának mélysé-
geit, azt is, hogy inkább az 6 lóháton 



vágtató, szilaj, de érzőszívű Balázsát 
választja, s nem az indiai udvarlót, 
akinek pedig olyan túrakocsija van, 
hogy ma is megdobognának tőle az 
autóérzékeny szívek. S ehihez még 
egy eredeti, angol nyelven beszélő 
néger is járul, ami még a szteppelő 
puszta korában is ritkaságszámba 
ment minálunk. Pólika mégis hű ma-
radt Balázsához. Ezt látjuk a 'képen. 

O Balázs, a magyar úr eredeti ma-
gyar önérzet-megbántottsággal 

és egy székkel látható ezen a képen. 
A szókkel Viktort készült agyonvág-
ni, de az asszonyok megakadályoz-
ták tette kivitelében. A képen a kül-
földi és hazai szükségletre szánt ma-
gyar virtus exotikuma látható. A 
múlt század nyolcvanas évelnék erő-
szakos, mulatozó, de azért asszonyi 
hámba fogható Balázsa helyén most 

a harmincas évek üres, katonatnszt-
nék való úrtípusa áll. Ehhez a meg-
süvegelendő, csizmaszárból szóikként 
Balázshoz a produkció több sóhajt 
fakasztó hajnalodást, búzaringást, ki-
lovaglást alkalmaz. Ez a kép, amely 
kitűnően reprezentálja az egész fil-
met, jól sikerült portréja a jellegze-
tesen magyaros giccsnek, amely egy-
általán nem ezzel a filmmel kezdő-
dött és nem is ezzel fejeződött be. 

OA cigányozó, elszántan mulatni 
(készülő, férfigőgjé/ben sértett 

Balázs vonul a kocsmáiba! Ez is ama 
reprezentatív képek közé tartozók, 
melyekkel külföld előtt is reklámoz-
tuk a magyar sajátosságokat. Tangó 
és sztepp-tánc között mutatja ^ be ez 
a bennszülötti beállításban szereplő 
szegény Balázs a múlatás különböző 
fázisait, az édesborusat, a jajdeke-



hagyta magát. Igaz, hogy Viktor köz-
ben áitszeretett a szteppelő falusi ár-
tatlanságba, Birikébe, így aztán neki 
sem kell üres kézzel visszatérnie In-
diába, ahol már bizonyára piros-fe-
hér-zöld zászlócskákkal várják a 
turbános ügyfelek. 

Pólika és Balázs úgy mosolyog egy-
másra, az égre, és reánk nézőkre, 
hogy csak úgy csordul az ember szí-
ve ettől a homokfután járó szarelem-
től. Most imár igazán csak egy kis 
ráadás kell a kúnia udvarán, malac-
vSsíitással, kalkaskufcorékolással, no és 
végül egy asszonyszemérmű és férfi-
bátorságú csók, s a tisztelt közönség 
alkalmazhatja az ideális happy-en-
dökhez járó könnycseppeken szivár-
ványozó legeslegkényelmesebb moso-
lyát. 

GY. fii-

serveset, a csakazértist, meg a meg-
keltesz! vnekhasadnit. 

Nem a múlatásban van a giccs, 
hanem az -önérzetben-, hogy ezek 
vagyunk mi. A giccs semmilyen mű-
vészetben nem jelentkezik a kezdő 
szerény mosolyával, mindenütt han-
gos és kétkedő, hol aranyló szentd-
mentalizmusával, hol feketeköpenyes 
rémségeivel, hol vigyorgó réklám-
élet-vidámságával, hol százméteren 
rohanó, gyors hazafiságával. A ma-
gyar giccs legtöbbször az érzelmeket 
cifrázza, odébb táncol a valóság köze-
léből, be az illúziók csárdájába, ven-
déglőjébe, bárjába vagy eszpresszó-
jába. 

O Pólika és Balázs homokfutóban 
gördülnek a (boldogság felé. Hiá-

ba adta elő Viktor a kúria zongorá-
ján az indiai tangót, Pólika nem 


