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MI IS A NEOREALIZMUS? 
i r t a : 1. K O G A N ' 

Feltétlenül szükséges komoly beszélgetést folytatnunk az olasz nearealiz-

mus alkotásairól. Hiszen egy hozzánk nagyon közelálló, demokratikus 
szellemű művészetről van szó, a dolgozó nép Ő6zinte barátainak műveiről, 
amelyek kiállnak a béke, a demokrácia és az egyszerű emberek boldogsága 
mellett. Ez a beszélgetés nemcsak azért fontos, mert jelentős esztétikai prob-
lémáról van szó, hanem, elsősorban azért, mert a revizionizmus ellen har-
coló realizmus problémái már régóta politikai jellegűek. Sajnos nem érez-
zük ezt B. Zingerman --A neorealizmus látóköre-" című cikkének olvasása köz-
ben. (Iszkussztvo Kino, 1958. 4. sz. — a cikket a Filmvilág jún. 15-i számában 
ismertettük.) A cikk számos érdekes és alapos megfigyelést közöl, he-
lyes megállapításokat tartalmaz, de az olvasó az utolsó mondat után mégis 
megkérdi önmagától: »mi is az a neorealizmus?« 

A helyzet ugyanis az, hogy az " ú j " és a »régi" fogalma a művészetre 
vonatkoztatva rendkívül meghatározatlan és bizonytalan és maga a kifejezés, 
hogy "neorealizmus-" (újrealizmus) sok .tekintetben feltételezett. Mihez viszo-
nyítva új? A realizmus fejlődésének melyik szakasza "öregedett ki-« a neo-
realizmus megjelenésével? 

A "neorealizmus-" fogalma már régóta polgárjogot nyert, bevonult a 
művészetbe és a művészettörténetbe, tehát nem arról van szó, hogy elves-
sük a kifejezést és mással helyettesítsük, -hanem arról, hogy lehetőség sze-
rint pontosabban meghatározzuk a neorealizmus lényegét. Különösen fon-
tos tisztázni fejlődésének útját , megfelelni arra a kérdésié, hogy "hová fe j -
lődik a neorealizmus?" Nem térhetünk ki a fogalom elemzése elől, mint 
ahogyan Ilj-a Ehrenburg tette Alberto Moravia "Római elbeszélések" című 
művéhez írt előszavában, amelyre egyébként B, Zingerman is hivatkozik. 
Ehrenburg szerint „semmi sem kevésbé meggyőző, mint az irodalmi izmu-
sok". Ezért -inkább "általános értélemben" kíván (beszélni a realizmusról 
és ezzel gyakorlatilag lemond a realista művészet osztályelemzéséről. 

A neorealizmus geneológiája kétségtelenül a XIX—XX. század polgári 
kritikai realizmusánál kezdődik. Ugyanakkor a neorealizmus alapvetően új 
fejlődési szakaszt jelent a demokratikus művészet fejlődésében és ez a sza-
kasz sok tekintetben különbözik a XIX—XX. század kritikai realizmusától. 

A nyugati kri t ikai realizmus története ellentmondásos és (bonyolult. 
Most már -talán nincsenek is olyan kutatók, akik a még öt évvel ezelőtt 
népszerű séma szerint azt hirdették, hogy a polgári kritikai realizmus szá-
zadunk elején kimúlt. Nem, a kritikai realizmus e tétel ellenére fejlődött 
és számos nagy művészt adott. A kritikai realizmus különböző megnyilvá-
nulásainak közös -vonása, hogy elégedetlenül szemléli a kapitalista életfor-
mát, világosan lát ja azt a kétségtelen -tényt, hogy a dcűgozó ember nem fo-
gadhat ja el a kapitalista rendet, mert az elnyomja egyéniségét és elsor-
vasztja tehetségét. A kritikai realizmus ezzel párhuzamosan igen ködös és 
zavaros elképzeléseket (hangoztat az egyszerű ember számára elviselhetetlen 
helyzet kivezető útjaival kapcsolatosan, nem érti, hogy miért fejlődik a tár-
sadalom törvényszerűen a szocializmus irányába. A kritikai realizmus ki-
fejező és sajátosan mély bírálattal illetheti a kapitalista valóságot, meg-
győződéses, de egyidejűleg anarchista hangú tiltakozásokat hallat, sőt gyak-
ran az igazságtalan rend megdöntését sugalmazza. Ez a mai kritikai realiz-
mus erős oldala, le tudja tépni mindazokat az álarcokat, amelyek mögé a 
kapitalizmus népellenes arculatát búj ta t ja . A tiltakozás erejét azonban le-
tompítja a kritikai realizmus pozitív programjának gyengesége. 

A kritikai realizmus most is továbbfejlődik a 'kapitalista országok de-
mokratikus művészeinek alkotásaiban. Azok a művészek azonban, akik 

• IszkuKsitvo Kino, 1958/9. 



munkájukkal, életükkel és harcukkal szervesen összeforrtak a néptömegek 
életével és harcával, szűknek érzik a kritikai realizmus kereteit. A jelen-
kor népi megmozdulásai nem egyöntetűek. A társadalom különböző rétegei 
tiltakoznak a jelenkori kapitalista rend ellen: a nemzeti burzsoázia a kül-
földi tőke erőszaka ellen harcol, tiltakozik a tőke által megnyomorított 
városi és falusi kispolgárság, a gyarmati és függő helyzetben levő országok 
dolgozói a gyarmati elnyomás ellen harcolnak, a munkások a kapitalista 
kizsákmányolás ellen lépnek fel. Ezek az áramlatok az imperializmus ellen 
irányuló általános demokratikus megmozdulássá egyesülnek. 

A jelenlegi korszak sajátos feltételei között, egy korban, amelynek 
alapvető .tartalma a szocializmusba való átmenet, jött létre a neorealista 
művészet. A neorealizmus megőrizte a századeleji kritikai realizmus leg-
fontosabb, legjobb vonásait és ugyanakkor alapvetően ú j vonásokkal, gazda-
gította ezt a módszert. A neoralizmusban a nép témájából szervesen bon-
takozik ki az emberi szolidaritás, az egyszerű emberek egységének témája. 
Számos vonása világosan magán hordozza korunk legnagyobb eszméjének, a 
szocializmus eszméjének bélyegét: a neorealista művek egyik legjellemzőbb 
vonása a szocializmus iránt érzett ösztönszerű vonzódás. Ezért van az, hogy 
a burzsoá rend bírálata a neorealizmusban erőteljesebben jelentkezik, mint 
a múlt és a jelen polgári kritikai realizmusában. 

Ezért mondhatjuk, hogy e filmek alkotói igen sok tekintetben elvtársaink 
és barátaink. Ezért történt, hogy a szovjet emberek milliói igaz lel-

kesedéssel és nagy szeretettel fogadták az olasz neorealista. filmeket. Ezzel 
egyidejűleg azonban nem hunyhatunk szemet afelett, hogy lényeges kü-
lönbségek állnak fenn a neorealista és a szocialista realista alkotói mód-
szerek között. Erre a talán hosszadalmas kitérésre azért volt szükség, hogy 
•bebizonyítsuk: nem beszélhetünk neorealista filmművészetről, anélkül' -hogy 
ne tisztáznánk a lényegét és társadalmi alapjait, már csak azért is, mei-t 
ezek a fontos elvi kérdések sajnos elkerülték B. Zingerm-an figyelmét. 

A .mai kritikai realizmus tudományos elemzése csak a szocialista realiz-
mussal való összehasonlítás alapján képzelhető el. Van éles határ a két 
művészeti -módszer között? Igenis van, mint ahogyan a szoros kapcsolat el-
lenére is pontosan meghatározható különbségek állnak fenn az általános 
demokratikus megmozdulás és a forradalmi proletariátus harca között. 

Érthető, ha ez a különbség megnyilvánul az esztétikai elvek-ben, a való-
ság megközelítésének módjában és az életjelenségek művészi ábrázolásá-
ban. Ezért B. Zingerman, amikor azt mondja, hogy Alberto Moravia »nem 
neorealistább mint Hemingway vagy Vjera Panova- gyakorlatilag össze-
keveri Hemingway és Moravia kritikai realizmusát Vjera Panova szocia-
lista realizmusával. A két módszer különbségeinek világos megértése el-
engedhetetlen követelmény, mert közismert, hogy a mai esztétikai revizio-
nisták (Jan Kott, Lukács, Kolakovszkij, Henri Lefevre, Vidmar és mások) 
éppen e fogalmak összekeverését szorgalmazzák. Ennek alapján tagadják, 
hogy a szocialista realizmus a szocialista művészet önálló alkotói módszere' 
magasabbrendű szakasz a világ realista művészetének fejlődésében. 

1957 nyarán egy szovjet turistacsoporttal két hetet .töltöttem Olasz-
országiban. Milyen gyakran kiáltottunk fel önkéntelenül: „De hiszen ez egy 
jelenet a »-Róma 11 ó r á b ó l « I m e az „Utcai álmok" hősei«! És itt vannak 
ezek a lányok, akik vajaskenyeret majszolva üldögélnek, élénk csevegés 
közepette a római Spagna-tér híres lépcsőfokain — mintha ezeket láttuk 
volna nemrég a mozivásznon. És ki az a magas férfi azzal a szegényes de 
tisztán öltözött gyerek-kel? Nem ők annak a bicikli-lopásnak az áldozatai, 
amelyről De Sica mesélt nekünk 1948-ban nagyszerű filmjében? 

Bizony roppant hitelesek az olasz neorealista filmek. Meglátják a fon-
tosat a hétköznapiban, a -típust a -tömegben, az élet igazságait az egyszerű-
ben és ez a képesség a haladó olasz filmművészek nagy mesteri tudását bizo-
nyítja. 

És mégis, az országot járva úgy éreztük, hogy amit nekünk Olaszorazág-



ról a neorealista filmek elmondanak — még nem a teljes igazság, hogy 
Herzen kedvelt kifejezésével éljünk. 

Melyik olasz mester mutatta be nekünk filmjében ezt a milanói falat, 
amelyen a kommunista párt plakátjainak tömegei hirdetnek tüntető felvo-
nulást az ú j nyugdíjtörvény megalkotása érdekében? Hol van a kissé félszeg 
és szerény illegális kommunista, volt partizán és hajógyári munkás, jelenleg 
pártfunkcionárius, akivel olyan örömmel találkoztunk Genovában? Hol az 
a kommunista emléktárgyárus, akivel a pisai ferdetorony mellett beszélget-
tünk és aki a proletariátus nemzetközi köszöntésével, könyökben behajlí-
tott karral és összeszorított ököllel búcsúzott el tőlünk? Hol vannak ők 
mind, a mi őszinte barátaink, akiket nem tudunk elfelejteni a szívélyes 
találkozások után? Miért nem láthatók a mozivásznon? 

Lehet nem észrevenni az apró részleteket, megfeledkezni bizonyos — mond-
juk fontos — adottságokról, de hogyan lehet >nem meglátni-" az olasz 

nép forradalmi harcát, amelyet az Olasz Kommunista Párt irányít? 1958 
májusában 10,5 millió ember szavazott a kommunistákra és a szocialistákra, 
vagyis más szavakkal élve a szocializmusra szavazott. Egyesek az olasz 
filmművészek nehéz alkotási körülményeire hivatkoznak, a cenzúra akadé-
koskodásaira és ez mind igaz. \ 

Az adott esetben nem a cenzúrával van a baj. A neorealista módszer 
korlátjairól van szó, arról, hogy csak korlátozott lehetőségeket nyújt a mű-
vésznek az élet igazságainak feltárására. 

A neorealizmus óriási érdeme, hogy valóban emberi, nagv társadalmi 
problémákat vetett fel (a valóban emberi problémák ugyanis mindig társa-
dalmi problémák!). Nem érthetünk egyet B. Zingermannal abban, hogy az 
Umberto D. című film alapja egy "-emberbaráti gondolat- és 'hogy az egész 
filmnek "emberbaráti jellege- van. Az idős emberek nyugdíjának felemelése 
ma Olaszországban a legaktuálisabb, legharcosabb kérdések egyike és De 
Sica filmje nagy társadalmi visszhangot váltott ki. És "Nápoly, a milliomo-
sok városa- a maga hatalmas békeszózatával! Munkanélküliség, elviselhe-
tetlen nyomor, az egyszerű emberek szolidaritása, baráti összefogása — a 
témák puszta felsorolása is a neorealizmus roppant társadalmi jelentőségére 
utal. Ezek a témák azonban, minden jelentőségük ellenére sem lépnek ki 
egyelőre az általános demokratikus megmozdulás keretei közül: a tudatos 
és szervezett forradalmi harc témája kiesik a neorealizmus látóköréből. 

A sajtóban sok szó esett a neorealista hősök "-hétköznapiságáról-. Ebben 
rejlik erejük, de itt találjuk meg kétségtelen gyengeségüket is. Ménnyire 
hiányoznak az olasz filmekből a "vérükben napfénvt hordozó- szép és erős 
emberek, olyanok, mint Gorkij hősei — Nyil és Pavel Vlaszov »A hős és a 
háttéi- kapcsolata igen intim és mozgékony. Feltételesen emelik ki a háttér-
ből és bármelyik pillanatban újra a háttér észre nem vehető alkotóeleme 
lehet- — ír ja B. Zingerman. Ez a -röghözkötöttség- viszont néha akadályozza 
a jellem sokrétű ábrázolását. A művészetnek szüksége van kivételes emberi 
figurákra is, akik nem azért kivételesek, mert a nép fölött állnak hanem 
azért mert kivételes szenvedéllyel szolgálja a népet. És Moravia olvasása 
közben önkéntelenül is sóvárgunk a nagy betűvel írt Hős után, aki követésre 
méltó példát mutathatna! 

A neorealizmus és a szocialista realizmus között alapvető különbségek egyi-
x l ke, hogy utóbbiban adva van a harcos forradalmi romantika, mint a 
szocialista realizmus szerves alkotóeleme. Éppen ez a forradalmi romantika, 
a hőstett és a harc romantikája hiányzik az olasz neorealázmusból. Filmjei 
nagyon emberiek, de nem éneklik meg a nagy betűvel írt Embert. 

Az olasz neorealista filmművészet egyidejűleg a mai nyugati művészet 
balszárnyán áll. Ha összehasonlítjuk filmjeit a francia polgári kritikai realis-
ták filmjeivel, Le Chanois >*A címzett ismeretlen-. Clouzot "A félelem bére-
Autant Lara "Vörös és fekete-. Marcel Carnet "Therese Raquin- című film-
jeivel és hasonló filmekkel, azt látjuk, hogy a neorealista filmek más minő-
ségben leplezik le a kapitalista valóságot és másképp állnak ki az egyszerű 
ember mellett. 

: 



A neorelizmust, mint mindent a világon, fejlődésében, alapvető tenden-
ciáiban 'kell vizsgáiinunk. És arra a kérdésre, hogy »hová fejlődik a neorealiz-
mus-- csak egy választ adhatunk: az élet logikája, az osztályharc logikája 
erőnek erejével sodorja a neorealizmus mestereit a szocialista realizmus felé. 
Más út nincs. Különben a művész olyan válságba jut, mint Fellini az "Or-
szágúti-tál. Szeretnénk remélni (és bizonyára így is lesz), hogy a neorealizmus 
útja nem az "Országút—hoz vezet, hanem olyan filmekhez, mint például a 
"Szegény szerelmesek krónikája*- (Carlo Lizzani), amelyben először láttunk 
öntudatos forradalmi harcosokat, kommunistákat. 

Lizzani filmjében számos gyenge pontot találunk, de ez a film nagyon 
szívünkhöz nőtt mint kezdet. Sókat vonultat fel a neorealizmus hagyományos 
eszközeiből — a kis firenzei utca hétköznapi élete, más filmekre emlékeztető 
hősök az utca lakói között, a szerző mint kommentátor, a házfalaknál enyelgő 
szerelmeseik — szóval látszólag mindaz, amit már láttunk és jól ismerünk. 
És mégis van a filmben alapvetően új vonás. Megjelenik benne az öntudatos 
kommunista munkás figurája és a társadalmi harc témája a munkásosztály 
forradalmi harcának témájáig emelkedik fel. E téma kedvéért vetették el 
a szerzők teljesen törvényszerűen Aurora, az utca negyedik "őrangyalának-
témáját, Nesi szenes figuráját, a "nagyságos asszonnyal-- kapcsolatos szexuális 
motívumokat, gondosan megőrizve a kommunista Maciste vonalát. A film a 
húszas évekről szól, de mi a mai Olaszországot ismerjük fel benne. Milena 
és Marco, Ugo és Gesmina ma is az Olasz Kommunista Párt soraiban harcol-
nak hazájuk napfényes jövőjéért. Reméljük, hogy a haladó olasz mesterek 
következő filmjei folytatják és felerősítik azokat a tendenciákat, amelyeket 
nem lehet nem észreveimi ebben a filmben. 

Valamennyi alkotási módszerre a módszer esztétikai elvei jellemzők, a mű-
vészi felépítés sajátosságai. B. Zingerman helyesen mutatott rá az olasz 

neorealista filmek (néhány fontos esztétikai sajátosságára. A legtöbb olasz 
neorealista film igen színvonalas művészi alkotás. Van mit tanulni az olasz 
mesterektől — itt van például a háttér ragyogó kihasználása, »a tárgyak vilá-
gának^ nagyszerű ábrázolása, a ikép plasztikus felépítése és számos i;."-éb, 
igen fontos mozzanat. Hangsiúlyozzuk tehát, hogy nagy és valóban magas-
rendű művészettel állunk szemben. Ezzel egyidejűleg azonban nem vizsgál-
hatjuk az olasz filmek művészi sajátosságait a művészi módszertől elvonat-
koztatva, mert a sajátosságokat teljes mértékben a módszer határozza meg. 
A Hétköznapi részletek mögött néha teljesen elvesznek az ország életének 
legélesebben jelentkező, legidőszerűbb társadalmi problémái. A munkanélküli-
ség témája rendkívül nagy súllyal jelentkezik Olaszországban, mint számos 
egyéb kapitalista országban, de erre a témára visszavezetni minden társa-
dalmi kérdés annyit jelent, mint leszűkíteni az élet elemzésének lehetőségeit. 

Lenin (tanította, hogy az emberi megismerés egy elsődleges lényegből egy 
mélyebb lényegbe megy át, vagyis egy másodlagos, harmadlagos stb. lényegbe. 
A neorealizmus, valamennyi nagyszerű eredménye ellenére, gyakorlatilag 
nem lépi át az elsődleges lényeg határait. Döntő mérték-ben különbözik a na-
turalizmustól ós különib nála, mert a tény mögött meglátja a lényeget. Ez 
azonban csak a jelenségek felszínéhez legközelebb eső lényeg, amely nem 
tárja fel az adott jelenséget létrehozó mélyebb társadalmi okok összességét. 
A neorealista filmből éppen ez hiányzik, hogy nem tárja fel mélyen a társa-
dalmi konfliktusok szociális indítékait, bár kiválóan ábrázolja a konfliktusok 
következményeit. Számos olasz neorealista film hőse a nép. Legtöbbször azon-
ban csupán a nép erkölcsi értékeinek magasztalásával találkozunk. A neo-
realizmus még nem tudta úgy szemlélni a népet, mint a társadalmi élet nagy 
forradalmi átalakító erejét. Valaki azt mondhatná erre, hogy a művészetben, 
ahol a társadalmi problémák az emberi jellemek és kapcsolatok ábrázolásán 
keresztül jutnak kifejezésre, feltétlenül át kell vinni etikai síkra a szociális 
témákat. Ez igaz, de csak akkor, amikor az erkölcsi konfliktusok politikai 
konfliktusok következményei, ami-kor a néző világosan lát ja erkölcs és poli-
tika kapcsolatát. Az olasz mesterek filmjeiben ezt az összefüggést legtöbb-



szőr »hozzá ikell gondolnunk", mert nem szerepel közvetlen formában a film-
ben. Nincs világos elképzelés a társadalmi fejlődés törvényszerű irányáról és 
így keletkezik a kiút ta lanság motívuma amely annyira kidomborodik olyan 
filmekben, mint a -Roma nyilt városi, -Biciklitolvajok«, -Roma 11 óra« és az 
•Országút^ amely B. Zingerman találó megjegyzése szerint "sehová vezető 
országútnak" bizonyul 

A neorealista filmekben (-nemcsak az olaszokban, de az indiaiakban is), 
gyakran álhrázolják az utca éhező gyermekének szenvedéseit. Ez mindenkor 
nagy művészi hatást gyakorol a nézőre. A .gyermekek -témája azonban nem 
mond többet, mint Gorkij Dókájának ismert prédikációja: "Főleg a gyer-
mekre kell vigyázni . . . a kisgyermekre! A gyermekeknek hely -kell! Hagyját-
tok élni a gyermekeket . . ." E probléma megoldásában a neorealizmus nem 
emelkedik a harcos, forradalmi szocialista humanizmus magaslataira. A bol-
dogságért vívott harc -kifejező képei mégsem alakulnak át a harc boldogságá-
nak diadalmas -himnuszává. A világ a -neorealista filmekben sokat vészit szí-
neiből. Bármennyire is törődnek az olasz mesterek az anyagi világgal, ez a 
világ mégis elveszíti a kezükben legégőbb, legkifejezőbb színeit. 

A városok, a csodálatos olasz városok, melyeket az egyszerű emberek 
keze épített évszázadokon át, valahogyan idegenül és ellenségesen állnak 
szemben az egyszerű emberrel. Mint a homokszemek, úgy vesznek el az em-
berek a házak rengetegében . . . Amikor Velencében jártunk, a Doge-palotá-
ban éppen istentiszteletet .tartottak a "Szent Márk" nevű új csatahajó zászló-
avatásával kapcsolatban. A .palota erkélyére csak turistákat engedtek fel. 
Mennyire átéreztük egy magas olasz fiatalember szavait (munkaruhában volt), 
ami-nt így szólt: -És -nekünk miért nem szabad? Elvégre ez a mi városunk!" 

Több olasz film spontán alapon ábrázolja a falu tiltakozását a kapitalista 
városi kizsákmányolás ellen. Ennek során azonban szószerint értelmezik azt, 
hogy "városi« és elfelejtik, hogy az olasz parasztnak csak egy testvére és 
szövetségese van — a városi munkás — és hogy ők együttesen igazi jövendő 
gazdái az ország csodaszép városainak. Számos filmben spontán tiltakozások 
hangzanak el a vallás ellen ("Csoda Milánóba-n", -Két krajcár reménység') 
Az egyszerű ember ellemsege azonban a nemlétező isten és a nem a -nagyon 
is létező egyház és annak kiterjedt szervezetei. Lehet, hogy ezért nagymér-
tékben a cenzúra öklelős, de csak a cenzúra? 

Meg kell jól ismernünk az őlasz mesterek alkotómunkáját és szem előtt kell 
tartanunk, hogy a művészi eszközök nem választhatók el a módszertől 

és hogy a forma nem választható el a tartalomtól. Éppen ezért el-vileg elkép-
zelhetetlen a neorealista művészi eljáráso-k gépies átültetése a szocialista 
realista művészetbe. Ami a külső, formális átültetéseket illeti, ezek soha nem 
vezettek jóra a művészetben. 

Amikor a -magánélet ' témája" egy városi bérház folvosóin lengedez, meg-
szűnik egy művészeti alkotás témája lenni és legfeljebb egv lakógyűlés napi-
rendi pontjának szerepét töltheti be. 

A fiiművészeti szocialista realizmus kidolgozta a filmbeli megjelenítés 
felépítésének elveit, amelyeket magukévá tettek a haladó külföldi mesterek, 
közöttük az olasz neorealizmus mesterei is. Miért másolnánk vakon idegen 
módszereket? 

Valljuk, hogy ahogyan Olaszország számára is csak egy út, a szocializ-
mushoz vezető -út jelenti a szabadságot és a boldogságot, ugvanúgy a film-
művészet kiváló olasz mesterei előtt is csak egy igaz út áll nyitva: a szo-
cialisita realizmushoz vezető út. 

A neorealista filmművészet korlátjairól beszélve, távolról sem áll szándé-
kunkban lebecsülni nagyszerű barátaink kiváló munkáit. Az olasz neorealista 
filmek a mai filmművészet legjobb eredményei közé sorolhatók. Ez azonban 
meg jobban kidomborítja a módszer korlátjait. Még a legjobb művekből is 
kitűnik, hogy a módszer megnyirbálja a művész alkotási lehetőségeit nem 
engedi meg a mai társadalmi élet mélyebb folyamatainak feltárását egy 
olyan korban, amelynek lényeges tartalma a világ népeinek feltartóztathatat-
lan es győzedelmes előnyomulása a szocializmus felé. 



Don Juan legutolsó kalandja 
A fORGAIÚKÖNYV ™ t már cinikus 

kalandor, a szere-
lemben megnyugvást sohasem ta-
láló tragikus hós, szívtipró nemesúr, 
tépett, bolyongó vándor — dél-ame-
rikai kereskedő azonban még sosem 
volt Don Jüan. Se az „El ateista 
fulminado", a legrégibb Don Juan-
darab a XV. századból, se a XVII. 
századi „Burlador de Sevilla" nem 
tesz arról említést, hogy hőse valaha 
Budapesten jár t volna, s vonatokat 
vásárolt volna a magyar államtól. 
Márpedig Szász Péter ötletes forgató-
könyvének magja éppen ez. Az ő 
huszadik századba transzponált Don 
Jüanjának őse nem a spanyol drá-
mák lovagja, nem is az ókori, Pau-
saniasnál említett Don Juan-legenda 
— inkább Shaw Tanner John-ja ( = 
Jüan Tenorio). Frakkos, kedélyes, 
humoros nőcsábász: nevetünk rajta, 
ha .póruljár, mulatságos helyzetekbe 
keveredik, már-már lábát-nyakát 
töri kalandjaiban. A szoknyavadász 
komédiáját s nem tragédiáját mu-
ta t ja be, szó sincs arról, hogy ez az 
alak valamit is eláruljon a szerelem 
metafizikájából. Szász Péter kor-
szerű Don Jüan ja többször használja 
csekkönyvét, mint mézes és duru-
zsoló szavait, támad, de nem udva-
rol, rutinból szerelmeskedik, sohase 
vágyból, kívánságból. Nem is komé-
dia tehát, amit Don Jüan köré épit a 
film, inkább persziflázs, paródia. S 
ebben ötletes, kellőképpen frivol a 
forgatókönyv. Van néhány jelenete, 
mely a rekeszizmokat bizony próbára 

teszi. Don Jüan leánykérőben, ron-
gyos ruhában gazdagságot ígér a pesti 
kispolgárnak lánya kezéért. A legtöbb 
epizódnál még arra sincs gondja 
Szász Péternek, hogy elhiggyük a lá-
tott eseményt. A dél-amerikai mil-
liomos halakat hord egy teherautó-
ra; Leporellóból TEFU-gépkocsi-
vezető lesz — bizarr, földtől el-
rugaszkodott humor ez, de nevetni 
lehet raj ta . Kérdés, van-e jogunk 
ilyen ötleteken előregördülő filmtől 
egységet követelni? Ha eleve lemon-
dunk róla, hogy a bonyolítás, kifej-
tés szigorú dramaturgiáját számon 
kérjük s belenyugszunk a vad paró-
dia laza pongyolaságába, kevés ba-
junk lesz a forgatókönyvvel. Álla-
pítsunk meg tehát ennyit: humoros 
jelenetek füzére a magyar Don Jüan. 
Amikor nagyon igyekszik „komo-
lyabb" mondanivalót kicsiholni a té-
mából — nem a film humorán neve-
tünk, az igyekezet nevetséges. Ami-
kor azonban rábízza magát a jele-
netekből kipattanó komikumra, az 
ötletekből sorjázó helyzetekre, köze-
lebb jut kettős szándékához: a mu-
lattatás igényléséhez, és politikus, 
leleplező mondanivalójához is. 

A RENDEZÉS A K Z l e t i M i n m 

rendezte. Ügy latjuk, 
burleszK helyett inkább a téma ope-
rett-motívumai érdekelték. A csil-
logó szálloda, a valószínűtlen bár-
jelenet dalbetéttel, vacsora öt pin-
cérrel, ezüsttálon, csodavonat kinyit-
ható ággyal, egy kezdő mérnök 
luxuslakása beépített eszpresszóval, 



két televízióval. Szemérmesen le-
hunytuk szemünket annál a jelenet-
nél, amikor a zongorázó Don Jüan 
előtt, mint egy divatbemutatón, el-
vonultak a pesti nők. Az ízlés ilyen 
rövidzárlatait leszámítva — pergő 
ütem, szellemes kontraszt, arányos 
jelenetezés, ügyes beállítások sora 
jellemzi Keleti Mártont. A nagy ta-
pasztalat, a film lehetőségeinek mes-
teri ismerete nem válik kárára. 

SZlNÍSZEK H a a forgatókönyv olykor 
a kelleténél is merészebb 

bukfenceket hány, ha a rendező a 
túlzásig stilizálja az operett-valószí-
nűtlenséget — a színészek legtöbbje 
egy komor társadalmi dráma köny-
nyebb perceit játssza. A vérbő ko-
médiázás, a burleszk-stílus nagyon 
hiányzik. Kiss Manyi villant talán 
valamit egy epizódban. Keleti Lász-
lón nevetünk néhány kockán, egy-
két pincér és pesti huligán dicséri 
még a rendezőt. Bara Margitot a sze-
repe fosztja meg sok lehetőségtől. 
Nagyon szép és dekoratív ugyan, s 
az érzelmesebb jelenetekben emberi 
is, de, úgy látszik, humorézéke nincs. 
Páger Antal egy nagy színész rutin-
jával fölényesen győzi a sokféle 
anyagból gyúrt Leporellót, ő az, aki 
megpróbál mimikával, mozdulatok-
kal karaktert adni hősének — mégis, 
talán bátrabban, szélsőségesebben 
mintázhatott volna. Pálos Györgyöt 
először látjuk filmben komolyabb 
szerepben. Egyike a legrátermettebb 
színészeinknek, kitűnő tehetség. Eb-
ben a filmben szürke. Csak néhány 
jelenetben ragyog fel eredeti arcéle, 
akkor viszont — a vonaton, vagy 
amikor részeg a szállóban —< pom-
pás. 

VÍRKONYI A szerepet ráöntötték: 
— olyan agresszív és har-

sány Don Jüant formál, amilyennek 
a film alkotói képzelték. Harsány és 
felszabadult a játéka, egyénisége 
szikrázik, tempós, friss, eleven min-
den mozdulata, nyers, ha kell, ha-
miskás, ha úgy hozza a fordulat, ba-
bonás és riadt, érzelmes és goromba. 
Alakítását nemcsak az dicséri, amit 
megjátszik belőle, hanem az is, ami-
ről lemond. Nem akar Várkcnyi 
mélyebb tartalmakat sugallni ebben 
a Don Jüanban, nem próbálja érzé-
keltetni a legenda egész családfáját. 
De épp ezért teljes és körüljárható 
figurát formál, akinek van mélysége 
és dimenziója. A „tisztújítás" rende-
zése, a „Főbelövendők klubjának" 
Nyekraszovja már elárulta, hogy 
Várkonyi milyen erős a komédiában. 
Don Jüan a végső bizonyság róla. 
VÉGEREDMÉNY Valaha arról panasz-

kodtak a koltok, hogy 
régen elzengtek Sappho napjai, a líra 
meghalt. Manapság mintha ugyanezt 
panaszolhatnánk a komédiáról, a 
burleszkről, a paródiáról, a perszif-
lázsról és a travesztiáról, a pastiche-
ról. Hiányzik az egész világon. Ha 
most Szász Péter és Keleti Márton 
egy kísérletszerűségében botladozó, 
de végignevethető, sőt ú j elemekkel 
büszkélkedő filmszatírával leptek 
meg, ne legyünk zord bírák. A kri-
tikusnak be kell vallania, hogy talál-
hatott volna számos kifogásolható 
mozzanatot a forgókönyv hibáiról. 
Hegyi Barnabás ezúttal halványabb 
munkájáig. De a moziban, az elsöté-
tített nézőtéren, a vászonnal négy-
szemközt — szívből nevetett. 

UNGVÁRI TAMÁS 



FRANKFURTBAN MEGÖLTEK 
EGY ELŐKELŐ UTCALÁNYT 

(Das \1 üde hen Rosemarie) 

N á d j a Til ler , 
mint Rosemarie 

Miért kételkednék 
sokan a sátán léte-

zésében?-«, »-Hol vannak 
a holt lelkek - A fe-
hér rádzsák országa« — 
vegyetek testvéreim Je-
hova -híveinek lapját! 
Vegyétek és terjesszétek 
az igazságot! 

Annak a müncheni 
mozinak a bejáratánál 
árulta feltűnő halkság-
gal a -Der Wachtturm-* 
című jehovista lapot egy 
kopott ruhájú, csapzott 
hajú, szemüveges férfi, 
ahol a nyugati filmter-
més egyik legfrissebb né-
met szenzációját -Das 
Madchen Rosemarie^-t 
láttam. Amikor megvet-
tem tőle a lapot, még 

nem tudtam, hogy a film 
egyik hősével találkoz-
tam azon a csípős őszi 
e s t e n . . , 

( 
Frankfurtban megöltek 

egy előkelő utcalányt. 
Riporterek hada vetette 
magát az ügyre, s egyi-
kük, Erich Kuby, aki 
egyébként a nyugatné-
met újságírás enfant ter-
rible-je, nem nyugodott, 
amíg rá nem jött az igaz-
ságra: a hő a francia és 
német trösztök harcába, 
ipari kémkedésbe sodró-
dott, s a kérlelhetetlen 
gépezet végzett vele. 
-Rosemai ie, des Deut-
schen Wunders Liebstes 
Kind« (Rosemarie, a né-
met csoda legkedvesebb 
-gyermeke) címmel írta 
meg Kuby a sztorit és 
óriási sikerű riportköte-
téből született a film. 

A véletlen egy Chris-
tian Mayer Amery nevű 
íróval hozott össze, ö is, 
mint Kuby, a -német 

csoda-" egyik szenvedé-
lyes kutatója. Néhány 
héttel ezelőtt, a frank-
furti könyvvásáron meg-
jelent -Die -grosse deut-
sche Tour-« című szatírá-
jával -ugrott ki". Persze 
•boldog, s boldogságát 
még csak tetézi a kis 
Christina, aki aznap szü-
letett, amikor késő dél-
után, leültünk a boldog 
apával egy fekete mellé 
beszélgetni. A nyugatné-
met művészeti élet ér-
dekességei kerültek szó-
ba, s így nemsokára a 
film, s -Rosemarie-", 
Mondom neki, hogy ép-
pen előző este láttam. 

— És hogy tetszett? 
— Úgy érzem, igen 

érdekes, jó film, de nem 
nagy alkotás — felelem. 

— Pontosan így van. 
A furcsa az, hogy ez 
most sorozatosan törté-
nik minálunk. Óriási al-
kalmakat szalasztunk el, 
valami mindig bennünk 
marad. A nagy emberi 
dilemmákat, akár — 
ahogy nemrég az ango-
lok velünk kapcsolatban 
megfogalmazták — a 
bűn, a náci bűnök di-
lemmájáról, akár az egy-
szerű, mindennapi em-
beri dilemmákról, a kar-
rierről, fiataljaink ciniz-
musáról, a szerelemről, 
•vagy hasonlókról esik is 
szó, mindig oda lyuka-
dunk Eká, hogy az élet 
egyetlen circulus vitio-

R o i c m a r l e Brus t e r Orral 
(Gert F röbe) egy mllUomos-

t i r s a a á g b a n 



A bárban (Helen Vita, 
Florentine Castell, Werner 

' Peters) 

Rosemarie új, fényflzfi 
otthonában Frleberttel 

(Peter Van Eyck) aki nagy 
n«t csinált belőle 

sus, amit a maga med-
réből kiterelni nem le-
het. A »-Rosemarie~ is — 
ugye — úgy kezdődik, 
hogy a kopott kis nő be-
merészkedik egy előkelő 
szálloda halijába, ahon-
nan a portás kirúgja. 
Aztán "karrier"-!t csi-
nált, elbukik, és utódja, 
egy másik kis kopott 
veréb lép ugyanannak a 
szállodának a halijába, s 
ugyanúgy kiiúgatik, 
mint annak idején Ro-
semarie. Bezárul hát a 
kör. Közben persze csil-
log a "német csoda-", 
luxuskocsik, Jiuxusnők 
váltogatják egymást a 
a színen, a város és a 
társadalom perifériáján 
egykedvűen tengődő fia-
taljaink is belekántál-
nak néhány brecihti stró-
fát a lüktető cselek-
ménybe, de lám, a lelki 
vigaszt egy, kicsit kó-
tyagos jehovista lapokat 
áruló diák jelenti, aki 
•túlvilági arccal és túlvi-
lági üzenetekkel operál 
a ma rettentő rohanása 
közepette, ahol észre 
sem veszik, s ha igen, 
•bolondnak tartják, mert 
szegény feje az Is . . . A 
kép lényegében igaz 
ugyan, de valamit, amit 
ki kéne mondanunk, azt 
érzésem szerint, még-
sem mondja ki. 

lamit. Én szatírát írtam 
erről a gyanúmról, Kuby 
riportkötetet, meg fil-
met. De, ha a reális, 
vagy — ha úgy tetszik 
— a humánus elemek 
nem is hiányzanak al-
kotásainkból, s ez nem 
kis szó, kisebb-nagyobb 
szellemi bőringerek ki-
váltásánál többet még 
nem tettünk. Mi, művé-
szek, magunk is kerin-
günk abban a bizonyos 
bűnös körben, közben 
nem is élünk rosszul, de 
határozottan gyanak-
szunk a jövőnkre, s ez 
bizonytalanná tesz ben-
nünket. Ezért éljük az 
elszalasztott alkalmak 
időszakát. 

Az eszpresszó ablakán 
át odalátszott a hatal-
mas Königsplatzon álló 
obeliszk, amint hegyes 
csúcsát rászúrja az ég-
re. Tőszomszédságában a 
Piwakotéka hirtelené-
ben helyreállított palo-
tája, amelynek termei az 
európai festészet csodá-
latos kincseit őrzik. 

A kórházig kísértem 
Ameryt. 

— Azért mégsem min-
den alkalmat szalasz-
tuink mi el — búcsúz-
kodott mosolyogva. 
Ohristinám például tö-
kéletes alkotás. 

Erősét szorított a ke-
zemen és eltűnt. 

GELLÉRT GÁBOR 



H A L Á L T Á N C 
Igen gyors, de igen múlékony az ú j 

lengyel film hatása. 
A „Haláltánc" mélyebb értelme: a 

háború borzalmai nem szűnnek 
meg azon a napon, amikor elhall-
gatnak a fegyverek. Az emberek, 
idegeikben, agysejtjeikben tovább 
hordozzák a rémület rontó reflexeit: 
a disszonáns akkordok, mint őrült 
zongorajáték után, még sokáig ott 
zúgnak a lélek érzékeny hangteré-
ben — s ha a test ellenálló ereje 

gyenge, előbb-utóbb az is tönkre-
megy. Juliusz Sborski építész, a film 
főszereplője is ilyen kései áldozat, 
aki puszta létével meghosszabbítja a 
háborút. Rokkantan jött haza a kon-
centrációs táborból, s nem tud fe-
lejteni! Egy rokon-ütemeket idéző 
zeneszám is elég ahhoz, hogy a 
múltba taszító önkívületbe essék: a 
fények elmosódnak, a hangok sivító 
kakofóniává torzulnak, és a zebra-
ruhás Sborski már ott forog-topo-
rog a náci katonák röhögő karéjá-
ban, ott já r ja a „dainse maoabre"-t, 

a lágerzenekar patkány-vinnyogású 
ütemére, s csuklik össze, vágódik el 
a halálos kimerültségtől . . . 

Jerzy Kawalerowicz filmjében 
ugyanez a motívum háromszor, 
négyszer is megismétlődik. Jerzy 
Lipman, az operatőr, mintha megla-
zított volna egy csavart a felvevő-
gépen, hogy a kamera szabadon pö-
röghessen. 

Ez a meglazult csavar, ez a gya-
kori pörgés Kawaleroviczék téboly-
ábrázolásának technikai ötlete. 

De a „Haláltánc"-ot e szédítő-
bódító forgás mellett egyfajta moz-
dulatlanság jellemzi. Mozdulatlan-
ság, vagy inkább vontatottság a té-

boly következményeinek ábrázolásá-
ban. 

Roza, az idegbeteg építész felesége 
érzelmi válságba kerül: a szerelem 
és a kötelesség között őrlődik. A há-
ború után, abban a hiszemben, hogy 
férje hősi halált halt, beleszeret fő-
nökébe, Stegien professzorba. S bár 
a rokkant Juliusz hazatérésekor 
megszakította vele a kapcsolatot; ő 
sem tud felejteni. Annál is kevésbé, 
mivel a férje iránti részvét szinte 
csak az uj ja hegyét ingerli félénk 
simogatásokra. Karizmait már nem 
mozdítja meg: valósággal irtózik at-
tól, hogy Juliuszt átölelje. Így múl-
nak a hetek, a hónapok, az évek. Míg 
végül Roza elhatározza, hogy Sbors-
kit vidékre küldi, és Stegien profesz-
sziorhoz költözik. Terve azonban 
nem sikerül Juliusz megneszeli az 
asszony szándékát, s eláll az útból, 
öngyilkos lesz. 

De addig . . . egyetlen drámai szi-
tuáció önismétlődő változásait lát-
juk. Sborski kis kosarával a piacra 
megy — Roza Stegiennel találkozik; 
Sborski virágot vesz a feleségének — 
Stegien Rózát ostromolja; Sborski ön-
magától retteg — Roza fél a követ-
kezményektől; Sborski gyanút fog — 
Roza meginog; aztán Sborski vívó-
dik, Roza vívódik, Stegien vívódik; 
és kezdődik elölről az egész . . . De 
capo al f i n e . . . 

így fogynak a méterek, így telnek 
a válság hétköznapjai. 

S ezeket a hétköznapokat az őrü-
let taposómalmában forgó Sborski, 
meg az illusztratív jellemű Roza 
csak ritkán tudja megtölteni a drá-
ma ünnepi izgalmával. Hiába a jel-
képes értelmű téma, a kifejező epi-
zódok sora, az egyszerűségében is 
megkapó rendezés, meg Roland Glo-
wacki, Lucyna Winnicka és Janina 
Sokolowska kitűnő játéka. 

Igazi hatást csak a meglazult csa-
vartól, a forgó kamerától, a főhős 
patologikus rohamaitól várhatunk. 

De ez a hatás, lévén inkább fizi-
kai, mint szellemi — rövid időre 
szól. 

GALSAI PONGRÁC 



Ha némi erőszakkal általánosítani 
akarnánk, azt mondhatnánk, hogy 

a „Bakaruhában" rendezői stílusára a 
film első részében a panorámázás, a 
második részében a ritkán használt, 
de éppen ezért súlyos premierpla-
nok, harmadik részében a montázsok 
nyomják rá bélyegüket. S ez magá-
ból a törtenetből fakad. Miről is van 
ugyanis szó? Az expozíció egy vilá-
got vázol fel, amelyet a rendező — a 
film vallomásjellegének megfelelően 
— főhősének szemével lát és láttat. 
Munkája az „ich-románok" sajátos 
filmváltozata, amelyben a rendező-
nek azonosulnia kell a hősével. En-
nek az azonosulásnak lélektani 
mélysége és hitelessége adja meg a 
rendezői munka értékét. A szóban 
forgó film hőse, Sándor, nagytehet-
ségű újságíró, szellemes világfi, meg-
becsült tagja a kisvárosi társadalom-
nak, de ugyanakkor felülemelkedik 
rajta, megfelelő kritikával szemléli 
hazafias felbuzdulását, és világosan 
látja mögötte a kispolgári korlátolt-
ság komikumát, a háború aljasságát, 
és egy bizonyosfajta cinizmussal vé-
dekezik ellene. A rendező — az ő 
szemléletének megfelelően — komó-
tos vígjátéki elegánciával mutatja 
be, írja le ezt a világot. Szellemes 
körképekben elevenedik meg a kör-
nyezet, amelyben Sándor él, és .tra-
gédiája lejátszódik. A kávéház és 

törzsvendégei, Bodrogi mérnök úr és 
családja, a park a sétáló szubrettel 
és népviseletes cselédlányokkal stb. 
Azután a környezetből kiemelkednek 
a történet hősei — a könnyed és kissé 
léha újságíró mögül előtűnik az érző 
ember, a cselédlányos népviselet 
mögül a szerelemre gyúló nő — és 
szükségszerűen előtérbe kerül, mint 
kifejező eszköz, a közelkép. Minde-
nekelőtt e szerelem nagy jelenetei-
ben látjuk a film teljes emberközel-
ségében a hősöket: a ligeti találko-
zásnál, a tóparti első csóknál, a kis 
kamrában, a beteljesülés boldog 
pillanataiban. És végül, a végzetes 
vacsorán, amikor az ajtó becsapódik 
Vilma mögött, és Sándor megdöb-
bent arca jelzi a lelkiismeret és a 
szerelemféltés belsejében dúló viha-
rát; majd az utolsó találkozásnál, a 
sötét kapualjban, amikor a két arc 
mutatja: ki a győztes és. ki a legyő-
zött. 

Amilyen poentírozással él a térki-
vágásokkal, a felnagyításokkal, 

ugyanilyen kifejező gazdaságosság-
gal bánik a filmidővel is, amely 
ugyancsak a belső jellemzés eszkö-
zévé válik. Hosszasan időz például a 
teniszpályán a Piriké hegyi beszédét 
hallgató, de nem odafigyelő Sándo-
ron; a tragikus végkifejletet sejtető 
szivarozási jelenetnél; és végül a va-
csoraasztalnál, mintegy jelezve, hogy 



Hunyadi Sándor Vilmája, az egyszerű 
parasztlány, aki szolgálni a városba jött 

(Bara Margit) 

milyen kínosan hosszúak Sándornak 
ezek a pillanatok. És ugyanakkor 
hogy tudja gyorsítani, fokozni az idő 
száguldását. A film harmadik — 
legművészibb — részében, amikor az 
indulatok, a szenvedélyek forrpontig 
hevültek, amikor a hazug idill tragé-
diába csap át — a rendező stílusának 
jellegét, montázsainak dinamizmu-
sa adja meg. A gyorsuló gépmozgás 
— amely már Jani keresésének jele-
netében, a pályaudvaron, olyan erő-
vel sejteti a feszülő indulatokat — 
lángoló szerelmi vallomássá forrósul 
Vilma riadt rohanásában, amikor a 
laktanyához fut abban a hiszemben, 
hogy Sándort frontra küldik. Ugyan-
ezek az érzések robbannak ki — ne-
gatív előjellel —, amikor Vilma el-
rohan, hogy otthagyja munkahelyét, 
ahol annyira megalázták. 

És ahogy ritmus és ellenpontozás 
érvényesül a közelképek, a montá-
zsok használatában, ugyanilyen rit-
mus és ellenpontozás van a zörejek 

és fényhatások alkalmazásában is. 
Amikor Sándor a konyhában először 
készül bevallani az igazságot és ez a 
szándéka megtörik a lány érzelmei-
nek, emberségének tisztaságán — a 
levesestányérhoz ütődő evőkanál 
zaja érzékelteti a józanodást, a rea-
litást. S amikor Vilma — Bodrogiék 
vacsoráján — végül is megtudja, 
hogy bakaruhás szerelme úrifiú, 
szerkesztő úr, ismét a kanalazgatás-
nak az óraketyegéssél elvegyülő, 
egyhangú, automatikus zaja érzékel-
teti a kettős tragédiát. 

Fehér Imre rendezésében éppen az 
a sajátságos, hogy eszközei, jelképei 
— egy tányérhoz verődő kanál, egy 
becsapódó ajtó, egy széken felejtett 
bakazubbony, amelyek a valóságnak 
hiteles elemei egyszersmind, — szinte 
alig észrevehetőek. Az élet rendje 
válik nála kifejezővé, telítődik meg 
a hangulat megfoghatatlan varázsá-
val rendszerint egyszerű belállításai-
ban. Sohasem érezzük filmjében egy 
jelenet kiemelésének azt a szépségét, 
3tne!y csak a jelenetre korlátozódik, 
gyakran a film egésze rovására, so-
hasem érezzük valamely megoldásá-
nál, hogy jaj, de szép, de talán ki-
csit már sok. Jelképei szinte észre-
vehetetlenül finomak. De hogy mi-
lyen gazdagon él velük, annak érzé-
keltetéséül hadd említsük a film be-
fejezését, ahol szinte sorra vissza-
jönnek, előkerülnek azok a mozzana-
tok, tárgyak, apróságok, amik a 
történet folyamán Sándor és Vilma 
kapcsolatát kifejezték. Sándor ké-
szülődik Bodrogiék végül is elfoga-
dott vacsorájára. A legényszoba ren-
detlensége mintegy a lelkiállapotot 
érzékelteti. Az este levetett ruhák 
széthányva, egy karosszék támláján 
ott árvul a levetett katonazubbony, 
és a szék lábánál a bakancs. Közben 
Sándor válogat az elegáns nyakken-
dők között. A tükör előtt — amely-
ben az egész szoba látszik a kirívó 
zubbonnyal — gondosan csomóra 
köti a kiválasztottat. S amikor az 
érte jövő Palival megindul Bodro-
giékhoz, elbotlik az üres bakancs-
ban. Abban a „suvikszos bakancsban", 
amelyet ismerkedésük napján viselt, 
s amely bakavoltát hitelesítette a 
lány végigmérő pillantása előtt. Bod-
rogiéknál a vacsorán a házigazda 
szivarral kínálja. A szivar — amely-
lyel Vilma előtt imitálja az urat. 



leplezi le most valódi úr voltát, egy-
előre csak a néző előtt. Azután új-
ból visszatér a villanycsengő motí-
vuma, amit ugyancsak játékból hasz-
nált Sándor, Vilmával való évelődé-
sében. S végül, amikor a kapualjban 
egy életre elválnak egymástól, épp-
oly halkan, éppoly észrevétlenül, 
mint az eddigi jelképek, idéződik fel 
egy másik válási jelenet. Akkor Sán-
dor hagyta ott, futott el idegesen a 
leleplezéstől való félelmében Vilmá-
tól. Most a lány hagyja ott önérzet-
ből és emberségből. 

* 
A dolgokkal és hangulatokkal való 

észrevétlen azonosulásban, teljes fel-
oldódásban nyilvánul meg talán leg-
erőteljesebben Fehér Imre rendezői 
stílusa, amelynek éppen a túlzások-
tól való tartózkodás, a mértéktartó 
ízlés a legalapvetőbb jellemzője. A 
„Bakaruhában" rendezése sikerkének 
is egyik kulcsa, hogy — s ehhez nagy 
segítséget nyújtott Hubay Miklós ki-
tűnő forgatókönyve — Hunyadi Sán-
dor e novella-gyöngyszemének a leg-
lelkét sikerült megéreznie és kife-
jeznie, hogy sikerült azonosulnia a 
film főhősével, Sándorral. Sajnos, 
nem teljesen. Amilyen mértékben 
hiteles, megindító és művészi a fő-
hősök, a szerelmespár filmábrázo-
lása, olyan mértékben válik néha 
problematikussá a környezet, az 
epizódfigurák megjelenítése. Ez az 
ábrázolás már nem Sándor szemével 
történik, itt már közbelép a rendező 
a maga túlhangsúlyozott tendenciá-
jával, i ami stílustörést, a film belső 
harmóniájának helyenkénti megbom-
lását eredményezi. 

Ettől — az érzésünk szerint egyet-
len említésre méltó — hibájától el-
tekintve, Fehér Imre az interpretá-
tor rendező típusaként mutatkozik 
be, akinek legnagyobb erénye az 
üvegként áttetsző stílus, amely szin-
te személytelen jelenlétével, teljes 
azonosulással engedi a szívünkhöz 
közel hőseinek érzés- és gondolatvi-
lágát. Fehér Imre a hétköznapok 
lírájának, az élet mikrodramatikájá-
nak megjelenítője, művészete ott 

. . . és am) Ho l lywoodban lett belfile — 
C.'ál F r anc i ska a l ak í t á sában 

kezdődik, ahol a tárgyakat, a kör-
nyezetet, az élet apróságait kell val-
latóra fogni az emberről. Ezt a fel-
tevést egyébként alátámasztja másik 
filmjének, az „Égi madár"-nak ku-
darca is, ahol éppen a megfelelő in-
terpretálandó anyag hiánya, a for-
gatókönyvbe sikertelenül, lélektani 
abszurdumokkal átültetett Móricz-
regény vitte rendezését is zsákutcá-
ba. Ez az üvegként áttetsző stílus 
ritka adottság. Fehér Imre művészi 
fejlődésének útja azon múlik, meny-
nyire sikerül megőriznie és tovább 
fejlesztenie stílusának ezt az áttet-
sző tisztaságát, mennyire marad hű 
és következetes a vállalt feladatok-
ban saját világához és művészeté-
hez' GYERTYÁN ERVIN 

EGY MÁSIK 
BAKARUHÁBAN 

Ha egy kedves szavunkjárását fel-
fedezzük másnál, kínos érzés 

lep meg. Ezt, gondolom, minden író 
ismeri. Minél személyesebb ügyünk 



A kisváros i polgárcsalád , 
ak ikné l Vilma szolgál 

valami — legyen az szó, téma, érzés, 
ötlet — annál -kevésbé tudjuk elvi-
selni, ha kiderül, hogy már más is 
élt vele. Mint ahogy a nők nem bír-
ják elviselni, Iha új ruhájuk anyagát 
vagy szabását viszontlátják barát-
nőjükön. 

Én is viszolyogtam -kissé, már ami-
kor csak hallottam, hogy meglátha-
tom a Bakaruhában amerikai válto-
zatát. Hiszen azzal, hogy forgató-
könyviróként részt vettem a Hunya-
di-novella filmrevitelében, a magyar 
Bakaruhában-film egyrészt szemé-
lyes ügyemmé lett — érthető elfo-
gultság ez —, másrészt egyedül ér-
vényes filmváltozatnak persze hogy 
azt érzem, amelyikben én éltem vé-
gig azt a gondot és izgalmat, amit 
az eredeti novellának kijáró hűség 
és a filmmel megnyíló lehetőségek 
összhangba hozása jelent. Ügy vé-
lem, ez is érthető elfogultság. 

Kíváncsian és feszengve vártam: 
mi lett ebből a novellából más film-
írók, más rendező kezén. Ismernem 
illett volna, elég régi film már, 38-as. 
De nem ismertem. Könnyen megtör-
ténhetik, hogy valamit úgy oldottam 
meg, mint az amerikaiak. Akkor az-
tán hiába mondom, hogy nem ismer-
tem. Mint vendégségben, ha véletle-
nül egy ezüstkanál pottyanna ki a 
kabátomból . . . 

Elég sokan összetették az eszüket 
hozzá — gondoltam, amikor az ame-
rikai változat filmíróinak listáját ol-
v.astam. 

Azután elkezdődött a film. 

De hisz ez nem 'is az: Tévedés-

i g 

Rossz dobozt vett elő a gépész!.: . 
Álljon m e g ! . . . 

A berni Operának egyik páholyá-
ban diplomaták, a másikban millio-
mos-kinézésű család. Egy fiatalember 
álhirrel eltávolítja a diplomatákat, 
hogy az üres páholyból vallomást su-
sogjon át a milliomoskisasszonynak. 

Hogy születik majd meg ebből az 
expozícióból az álöltözetű gavallér 
és a cselédlány szerelme? Sehogy — 
gondoltam. Pedig megszületett. 

Ilyenformán: 
A milliomoséknál odahaza is lábat-

lankodik a s ptevö fiatalember. 
Ezért az atya összehivatja a cseléd-
séget. (Annyian vannak, hogy meg se 
lehet állapítani, hiányzik-e valaki. 
De arravaló a majordomus, hogy kö-
zölje: egy konyhalány hiányzik. Nem 
számít: az úgy se teheti be a lábát 
oda, ahol emberek élnek.) A millio-
mos utasításba adja, hogy a konok 
fiatalembert ezentúl senki be nem 
engedheti a palotába. De a fiatalem-
ber megtalálja ennek az általános 
mozgósításnak Achilles-sarkát. Ez 
pedig a konyhalány. Felveszi sofőr-
jének egyenruháját, előpisszegi az 
alagsorból a konyhalányt és találká-
ra "hívja. 

Lám megérkeztünk Hunyadihoz. 
A rangján alul öltözködő gavallér 
találkozik a gyanútlan cseléddel. 

... A konyhalány hazaviszi a fiút. 
aki nem tesz kárt benne, mert csak 
az érdekli, hogy felszökjék szerel-
mének termeibe. Bár benne se tesz 
kár',. 



A kis konyhalány önállósítani 
akarja sofőrzubbonyos udvarlóját, 
ezért megtakarított pénzén vesz neki 
egy autót. Tehénre volt a spórolt 
pénz. Ez a rendkívüli ajándék na-
gyon meghatja az álöltözetű urat, 
méltán, és a töfögő szerelmi zálogon 
kirándulni mennek. 

És így tovább, egészen a végéig, 
ahol is a konyhalány — ő felszolgál, 
a fiún meg frakk — éppen úgy el-
megy a milliomoséktól, mint — me-
rész hasonlattal — Vilma Bodrogiék-
tól, viszont az amerikai—svájci Sán-
dor nem áll meg a kapufélfánál, ha-
nem elszalad a rendőrségre, felje-
lenti a konyhalányt, hogy ékszert 
lopott. Ilyen találékony a szerelem! 
A rendőrség, persze, hivatása ma-
gaslatán áll, és visszahozza a nőt. A 
fiatal pár pedig minden társadalmi 
ellentét, hazugság és ékszertolvaj-
lási körözés ellenére: boldogan csó-
kolózik. 

* 
A szégyen és a büszkeség váltólá-

zában néztem végig ezt a filmet. A 
szégyent nehéz megmagyarázni, de 
elemi erővel lökte a vért az arcom-
ba. Nem is ott volt igazán elviselhe-
tetlen, ahol különbözött a mi fil-
münktől, hanem ott, ahol véletlenül 
hasonlított. Valami apró motívum-
ban. Például, hogy az esőben a lá-
nyok felhajt ják szoknyájukat a fe-
jükre. Vagy hogy nehéz elindítani 
egy rozoga autót. i 

Még szerencse, hogy előbb nem is-
mertem ezt a filmet. Ha előbb látom, 
nem mertem volna én is megírni, 
mert hátha a vére rossz a témának, 

és kiüt a giccs majd a mi filmünkön 
is. 

Vigasztaltam volna magam: ha 
ketten csinálják ugyanazt, az nem 
ugyanaz. Hiába: ekkora giccs még a 
névrokonokat is kompromittálja. S 
ez a két film testvér. Vállania kell 
a rokonságot, mint Peer Gyntnek a 
hülye gyereket. 

A múltkoriban Fehér Imre idézte 
egy újságban, hogy mit mondott neki 
Párizsban egy újságíró. Olyasmit, 
hogy a Bakaruhában forgatókönyvé-
ből odakint nem lett volna film. Ba-
rátaim megsértődtek ezen a nyilat-
kozaton — nevemben. Én nem. Azt 
olvastam ki belőle, hogy éppen azon 
akadt volna el másutt a Bakaruhá-
ban terve, ami a legjobb benne: az 
eredeti mű tiszteletben tartásán, ta 
társadalom képének hitelén, a lélek-
rajzon, a visszafájó emlékű szerel-
men, amelyből nem lett, és nem is 
lehetett happy-end . . . 

Ez a húsz évvel ezelőtti amerikai 
változat nemcsak azt mutatja, hogy 
hová keveredhetik el rossz filmesek 
kezén egy remekmű, hanem azt is, 
hogy hová keveredhetik el rossz fil-
mesek kezén a film. 

Ezt elnézve emelkedett bennem a 
lélek. Ezen a lám mily könnyen 
giccsbe fullasztó terepen a művészi 
igényt mi alább nem adtuk. Megőriz-
tünk valamit, ami — úgy látszik — 
esendő. 

A sok felemás érzés így adott helyt 
aztán lelkemben a csöndes büszke-
ségnek. i 

HUBAY MIKLÓS 

Katinak — az amerikai f i lm 
Vilmájának — munkahelye 

i s gazdái 



BEMUTATJUK 

Uj filmek forgatásáról 
szóló riportokban 

gy akiran 61 vasha t j uk: 
»>. . . a felvevőgép előtt-", 
»a kamera mögött-", 
» peregni kezdett a 
felvevőgép ...-«. Ezúttal 
— fél mondat helyett — 
közelebbről 'is bemutat-
juk olvasóinknak a 
filmgyártás szemét: a 
kamerát. 

Első képünkön a Hun-
nia Filmstúdió féltett 
kincsét, a kinemaszkóp-
félvételekhez szükséges 
Mitchel-kamerát láthat-

juk, Nyakas István ka-
meramester éppen beál-
lítja az objéktívet. Ka-
mera is* többféle van. 
Ez például (2. kép) a Va-
rioglaucár, magyarul: gu-
miobjektív, amely felvé-
tel közben változtathatja 
gyújtótávolságát. Gyors 
közelítések és távolítá-
sok megörökítésére al-
kalmas. A gép mellett 
Fábry Zoltán, Neuman 
László segédoperatőr és 
Kozma Béla másodope-
ratőr. A félvevőgép nem 
jár mindig a földön. 



Gyakran — a forgató-
könyv utasításainak meg-
felelően — útra kel a 
mélység és magasság kö-
zött. Itt például (3. kép) 
úgynevezett béka-pers-
pektívában forgatja Szé-
csényi Ferenc operatőr 
a kanálislyukban a me-
netelő katonák lépteit, 
Ariflex-típusú kézi fel-
vevőgéppel. A magasból 
fényképezett jelenetek-
nél a kamerát emelet 
magasságú, forgatható 
darura, ún. krártra sze-
rélik (4. kép). A kame-

ra a hullámok fölött (5. 
kép). A filmművészek 
fürdőnadrágban, a ka-
mera nylon köpenyben, 
mert ahogy a filmezés-
nél mondani szokás, sose 
lehet tudni. .. Bár film-
művészeink. a legmo-
dernebb gépekkel dol-
goznak, néha még szük-
ség van a fizikai erőre. 
Képünkön (6. kép) a mű-
szakiak állvánnyal együtt 
viszik új helyére a ka-
merát. 

GARAI TAMÁS 

Inkey Tibor felvételei 

A KAMERÁT 



^(hu^^űjjvv&Hd É S A FILAA 

Móricz keserű feljegyzései, bará-
tainak emlékezései, a Sárarany 

elkészült filmnovellája bizonyítja, 
hogy ő nem csak könnyű pénzkere-
sési lehetőségnek tekintette a legfia-
talabb művészetet. A 30-as évek 
mostoha Viszonyai között is arra tö-
rekedett, hogy megteremtse irodalom 
és film szimbiózisát, a művészi ma-
gyar játékfilmet. Nem rajta múlt, 
hogy maradandó értékű alkotás nem 
született regényeiből, színdarabjai-
ból. 

E cikknek nem lehet feladata, hogy 
filológiai alapossággal és részletes 
elemzésekkel végigkísérje Móricz va-
lamennyi filmjét, vagy pontosabban: 
valamennyi filmet, amely az ő írá-
saiból készült. Csupán röviden is-
mertethetjük e kísérleteket. 

Az első Móricz-film ötlete 1927-
ben merült fel: a Star filmgyár meg-
vette a Nem élhetek muzsikaszó nél-
kül témáját; a megvalósításra azon-
ban nem került sor. — 1934 végén 
Farkas Miklós, az ismert francia-
országi magyar szakember öccse, 
Farkas Aladár kereste fel Móriczot, 
többször tárgyaltak. Ekkor született 
meg a Sárarany terve, majd nem-
sokára a filmnovella. Mint Móricz 
1935. január 1-én a maga számára 
készített feljegyzésében írja, Farkas 
félt a film tragikus befejezésétől, de 
a novellát egészében elfogadta. Nem 
tudjuk, miért nem lett belőle semmi. 
Ez a filmnovella 1956-ban jelent meg 
először (M. Zs.: Színmüvek, VI. kö-
tet, Szépirodalmi Könyvkiadó). Az 
egyetlen fi lm-történet, amelyet Mó-
ricz egyedül írt, senki sem javított 
bele. Kitűnő bizonyítéka annak, 
hogy az író mennyire megérezte a 
film külön ízeit, mennyire filmsze-
rűen dolgozta fel a regény cselek-
ményét: egy irodalmi forgatókönyv 
pontos, néhol részletesen kidolgozott 
vázlata. Kár, hogy rendezőink nem 
figyeltek fel rá. 

1935—36-ban készült a Légy jó 
mindhalálig. A szcenáriumot itt már 
nem Móricz írta, s mit sem tudott 
változtatni rajta. 1935. november 
26-án elkeseredetten jegyezte fel: 
„Nem fogadom el a Misi figurájá-
nak első beál l í tását . . . Nem fogadom 

el a János úr rózsavásárlását . . . Nem 
fogadom el a Viola ú j a l ak j á t . . ." — 
és így tovább, két oldalon keresztül. 
Majd így fejezi be a napló jegyzetet: 
-Nem fogadom el az egész . . . léha 
szellemét." A film elkészült, igen 
gyenge volt; Vaszary Piroska kitűnő 
alakítása sem mentette meg. 

A Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
megfilmesítésére ugyancsak 1935-ben 
került sor. December 20-án mutatták 
be az Uránia ban. (Jávor Pál, So-
mogyi Erzsi, Gózon Gyula, Vizváry 
Mariska játszotta a főszerepeket.). A 
bemutató napján Móricz Az Estnek 
nyilatkozott a filmről, s általában a 
filmművészetről. E néhány mondat 
megint csak arról tanúskodik, meny-
nyire ismerte a film határtalan le-
hetőségeit, mennyire tudta, milyen 
igaz művészetet lehetne csinálni 
igazi művészekkel: 

"A regényben az író mesél, a szín-
padon a színészek beszélnek, a 
filmen az élet szólal meg. A filmen 
a fák, felhők éppen olyan fontosak, 
mint az ember. Én ebben a filmben 
igyekeztem megmaradni a valóság-
nál . . . Még csak most kezdődik az 
igazi filmek kora: élet, igazság és 
hangulat." 

De Móricznak éppen annyira ta-
pasztalnia kellett, mint ameny-
nyire mi — a film késői nézői — 
tudjuk: ez nem sikerült, nem sike-
rülhetett. A Filmvilág november l.-i 
számában részletes bírálat jelent meg 
a Nem élhetek .. .-tői; Gyárfás Mik-
lós megállapításai igen találók. Az 
eredeti mesét áttették a múlt század 
végéről a jelenbe, télből nyárba — 
díszletspórolásból, mint Móricz Virág 
írja. S egy szubrett-bonviván párt 
iktattak be: Delly Ferenc ál-hindu 
slágert énekel az egyik "drámai" je-
lenetben. Móricz — keserűen, nagy-
nehezen — beleegyezett a változta-
tásokba. Azt remélte, a szubrett sze-
repét legalább lánya, Lili kapja, aki 
akkoriban színésznőnek készült. 
Persze ebből sem lett semmi. 

A Nem élhetek muzsikaszó nélkül... 
filmváltozatát végül is nem a Star, 

hanem a Kino készítette el. Ennek 
bankettjén Móricz beszédet mondott; 
a felköszöntő szövegét az író hagya-



tékában találtam meg. (Tudtommal 
nem jelent meg sehol.) Csak a 
filmre és filmművészetre vonatkozó 
megállapításait idézem itt: 

- A tavaszon felkeresett Deésy 
Alfréd barátom, és kapacitált, hogy 
csináljunk a Nem élhetek .. .-bői 
hangosfilmet. Deésy Alfréd, aki a 
legfiatalabb magyar rendező, ha 
temperamentumát nézzük, ha idealiz-
musát és határtalan lelkes munka-
képességét vesszük tekintetbe — a 
legjobb pillanatban toppant be hoz-
zám. Éppen benne voltam a nagy 
szerelemben a film iránt. 

Mióta író vagyok, egyre abban az 
irányban fejlődöm, hogy egyszerű-
síteni kívánom a kifejezés eszközeit. 
A film erre nagyszerű lehetőségeket 
ad. A színdarabban csak beszélnek, 
a regényben elbeszélnek, a filmben 
viszont csak cselekszenek. A mozi a 
mozdulatokban kifejeződő cselekvés 
színtere. Néhány év óta komoly 
studiumokat végzek a film körül, s 
nagy bánatom, hogy a filmek mesé-
jét nem az írókkal iratjók, hanem 
valóságos kivonatokat használnak fel 
az írott művekből. Én elszántam 
magam, s megtanultam a filmírás 
technikáját. Mintha újra beiratkoz-
tam volna az elemi iskolába: eleinte 
különös volt a Drehbuch külső for-
mája, a scrips szerkesztési módja, de 
azt hiszem, ez csak a kisebb rész: a 
nagyobb feladat az írónál, hogy . . . a 
lényegre kell vetnie magát, a képek-
ben gondolkodásra és a mozdulatok-
ban való beszédre . . . 

Én itt egy szempontból úttörőnek 
érzem magam: a magyar irodalom-
ban talán első vagyok, aki áhítatos 
tisztelettel fordulok a film. mint iro-
dalmi közlő eszköz felé . . . 

Fölemelő érzés, hogy az ember 
valósággal a teljes közönséghez for-
dulhat. Ügy érzem, mintha most elő-
ször nyílna ki előttem, az író előtt, a 
magyarság egyeteme: a filmet még 
az analfabéták is megérthetik.-

Móricz elsősorban ezt szerette és 
becsülte a filmben: a nagy ható-
sugarú művészetet, amellyel egy-
szerre ezer embert lehet -fogni- (ő 
mondta így!), közvetlenül. Szomorú, 
hogy tiszta és lelkes szándéka meg-
bukott a közönség és a filmesek 
közönyén, rossz ízlésén. 

A Komor Ló filmjének gondolata 
1934-ben merült fel. Egv nóme: ren-

dező ekkoriban a Hortobágyról ké-
szült filmet készíteni; Móricz elkí-
sérte útjára, majd megírta a novel-
lát, s egy riportban is beszámolt a 
hortobágyi filmezésről. Végül Hol-
lering elhatározta, hogy elkészült 
feltételeit újakkal egészíti ki, s fel-
használja hozzá Móricz novelláját. 
1937 januárjában mutatták be a 
Komor Ló-t Bécsben, Pusta Reiter 
címmel; a bemutatón jelen volt Mó-
ricz is. Rövid ideig, nem nagy siker-
rel, Pesten is játszották. 

Nem teljes játékfilm, dokumen-
tum-elemek, etnográfiai érdekességű 
felvételek keverednek a cselekmé-
nyes részekkel; az egész műre bizo-
nyos elsietettség jellemző, s az, hogy 
a vállalkozásnak nem volt elég pénze 
a teljes művészi kidolgozáshoz. 
Mégis: az író életében készült film-
jei közül ez a legszebb. A horto-
bágyi felvételek, a néhol igazán si-
került fényképezés, egy-két drámai 
jelenet, Lajta László kísérőzenéje 
emeli azzá. 

Móricz tehát - f i lmes- lett; 1939-
ben fel is vették a Filmkama-

rába, számos regényének, színdarab-
jának filmreviteléről tárgyalt. Még 
életében merült fel a Betyár meg-
filmesítésének terve, a Szép csillag 
azonban csak halála után készült el, 
1942 végén. Valamennyi Móricz-film 
közül ez a leghamisabb — a valósá-
got és a regényt egyaránt meghami-
sítja. (Jankovich Ferenc írta filmre.) 

A Szép csillagban Avar Jani a rab-
lott pénzt visszaküldi a grófné-
nak. A grófi pár meghatódik a be-
tyár nemes gesztusán, s felajánlja 
egy kis falu parasztjainak a pénzt: 
alakítsanak belőle szövetkezetet. 
Avar Jani közben megöli felbújtó-
ját, aki persze -kültelki- borbély, s 
maga jelentkezik a csendőrségen, 
mert bűnhődni akar. Így hát kettős 
a happy-end: a grófék jóvoltából 
meglesz a szövetkezet, a lázadó be-
tyár pedig börtönbe kerül, s ennek 
maga örül a legjobban. — A film 
két főszerepét Fényes Alice és Pá-
ger Antal játszotta. 

A Szép csillag csúfosan megbu-
kott. Egyik kritikusa jogos gúnnyal 
rontott neki: -A Szép csillag gyár-
tói 30 százalék Móriczhoz 70 száza-
lék korszerű eszmét kevertek, a tör-
ténetet i 896-ból áthelyezték 1941-be, 



az író társadalomszemléletét a szo-
ciális happy-end vágányára igazí-
tották . . . Avar Jani lepedőtlen ágyá-
ra féltucat csipkés párnát varázsol-
tak, a szegénység móriczzsigmondi 
látomása helyére pedig ünnepi film-
nyomort." 

1943-ban készült el a Sári bíró. 
Forgatókönyvét Tersánszky Józsi 
Jenő írta, Hegedűs Tibor rendezte, 
Lázár Mária, Bihary József, Mály 
Gerő játszotta a főszerepeket. Ter-
sánszky szellemes, kitűnő forgató-
könyve mulatságos, színes, kedves 
film alapja lett; kár, hogy számos 
jelenetében kissé elsietett, nem ki-
dolgozott. A Komor Ló és a Sári 
bíró érdemesek lenne a felújításra. 

1939-ben dr. Kerek Ferenc akarta 
finanszírozni a Kerek Ferkót. Mó-
ricz nyilatkozott is akkoriban a film-
ről, haláláig tervezte, de az csak 
1943-ban került bemutatásra. Kerek 
Ferkóból »haladószellemű" fiatal 
gróf lett, aki csatornáztatni akarja a 
falut, a birtokát, s ezért kerül ellen-
tétbe apjával: amolyan if jú és mo-
dern Széchenyi — írta egy kritikusa, 
kigúnyolva a film giccses és káros 
társadalomszemléletét. Vaszary Pi-
roska és Jávor játéka ezúttal sem 

mentette meg a filmet: nemcsak az 
igényesebb bírálat, de a közönség 
előtt is megbukott. 

Móricznak nem volt sikere a film-
mel. Nagy kedvvel, alkotni-akarás-
sal, izgalommal vetette magát az ú j 
műfajba, s végül is egyetlen olyan 
alkotást sem érhetett meg, amely az 
ő tervei, elgondolásai, mondanivalója 
szellemében vitte volna filmre a mó-
riczi igazságot. 

Az utóbbi tíz évben számos Mó-
ricz-film készült: a Forró mezők, az 
Uri muri, a Rokonok, az Égi madár. 
Ami megérthetetlen című novellájá-
ból rövidfilmet készítettek: talán ez 
volt a legművészibb. Mert ha az Uri 
muri, vagy a Rokonok hűséges is 
maradt Móricz társadalomszemlé-
letéhez, sőt: kibontotta azt, néhol 
már-már túlzóan, sematikusan — a 
móriczi művészet erejét és lendüle-
tét, drámai feszültségét nem tudta 
újjávarázsolni. 

Az első igazán móriczi film meg-
l alkotása még várat magára. Re-

méljük, nem sokáig. Forgatókönyv-
íróinknak, rendezőinknek talán az 
elbeszélések között kellene keresniök 
a megfelelő témát. 

RÉZ PÁL 

LEVÉL A FILM ISKOLAI OKTATÁSÁRÓL 
A lap hét legutóbbi számában Igen érdekes tervről, elgondolásról olvastam, és ez 

ösztönzött arra, hogy felkeressem önöket levelemmel. A film Iskolai oktatására gon-
dolok. 

A komlói gimnáziumban tanítok magyar irodalmat. Tanári munkám mellett leg-
kedvesebb szórakozásom a film. A filmmel való kapcsolatom folyamán nemegyszer 
gondoltam én is arra, hogy feltétlenül több megbecsülést érdemelne meg ez a művé-
szet. Balázs Bélának is voltak ilyen elgondolásai, és ezeknek újjászületését látom az 
Önök törekvéseiben. Az iskola irodalmi szakkörét én vezetem. Az év második szak-
körének éppen a film és a filmművészet volt a témája, amiről én tartottam egy kis-
előadást. amit a tanulók nagy kedvvel és örömmel fogadtak. 

Taródi-Nagy Béla cikkével kapcsolatban szeretném megjegyezni a következűket: 
1. A filmművészet tanítását vezessék be középiskoláinkba a következőképpen: 

a) Engedjék meg, hogy amint a művészettörténet, a filmtörténet is szerepelhessen 
rendkívüli tantárgyként, b) Vagy pedig jelöljenek ki iskolákat, ahol kísérletképpen 
tanítanak a filmtörténetet. 

3. Természetesen ehhez film is kell. Javasolnám, hogy ennek központjává az 
Iskolai Filmintézetet tegyék meg. amely intézet már tart fenn kapcsolatot Iskolákkal. 

3. Az anyaggal kapcsolatosan pedig a következő az elgondolásom• az alapot a 
filmtörténet képezné egy adott időpontig. (Pl. 1950-ig.) A továbbiakban ezzel párhuza-
mosan vagy ezt követően szerepelnének a filmművészet kü lönböző elvi p r o b l é m á i : 
f i l m m ü f a ) , filmirányzat, a film szerkezeti felépítése stb. 

1. Az említeti cikkíró beszélt arról is. hogy KISZ-foglalkoztatás formájában, azaz 
szakkört formában is meg lehetne oldani a kérdést. Véleményem szerint is Itt az 
lenne a feladat, hogy az Iskolai Filmintézet, vagy az ezzel megbízott központi szerv 
biztosítson anyagot és filmet az iskoláknak. 

Valószínűnek tartom, ha sikerül megvalósítani a film iskolai oktatását, amit én 
természetesen középiskolában tartok célszerűnek, bizonyára megindul valamilyen 
szakmai képzés tanárok részére, hiszen vidéken elsősorban csak igy lehetne meg-
oldani a tanárkérdést. S ha az első évben nem is érnénk el a kívánt eredményt, 
szintet, a második évben már magasabb színvonalú lenne munkánk, ami később 
tovább fokozódna. Minden kezdet nehéz, de meg kell egyszer kezdeni. 

Tisztelettel: CSOSTOS SASDOR. tanár 



QkafiUni fdmkMtászat 
\ filmtörténet legjobb filmjeinek 

versenyén a 33 évvel ezelőtt ké-
szült »Aranyláz-* is bejutott a győz-
tesek közé. Üjlból megnéztük Chaplin 
legkedvesebb f i lmjé t Lehet hogy 
furcsának tűnik ez a kifejezés, e 
képtelenül komikus, témájában, me-
séjében ds oly végletes filmmel kap-
csolatban: megindítóan szép. i 

Az "Aranyláz-" Chaplin első nagy 
játékfilmje. Mennyi, azóta sem el-
avult újdonságot hozott a filmmű-
vészet számára! A világhírű f igurá t 
a bánatos, poétikus csavargót Chap-
lin ifiár régebben megteremtette. A 
-kis némák-" sorában már fel-feltűn-
nek megható, groteszk vonásai, de 
most előszór ad Chaplin igazi életet 
neki. Míg -azelőtt pillanatok, rész-
ötletek felvillanásai sejttetik Chap-
lin tulajdonképpeni mondandóját, 
most (megjelenik maga az egész köl-
tői világ, mely filozófiát sugároz. 
Tartalmát, üzenetét már sokszor le-
írták: a megalázottak és megszomo-
rítottak tragikomikus lázadása ez,— 
de mivel, milyen eszközökkel te-
remti meg ezt a sajátos költészetet? 

A mese egyszerű, naivan együgyű. 
A külső fordulatok, noha a legna-
gyobb végletek között mozognak, 
nemigen érdekesek. De elfoglalják 
helyüket a lélek kalandjai. A gyáva-
ság és a botcsinálta hősiesség, a ki-
szolgáltatottság és a véletleivvárat-
lan sikerek hányatott egyensúly-já-
tékában vergődik ez a lélek, ön tu -
datlanul, zseniális-tehetetlenül. Ko-
mikuma a magától értetődő, egy-
kedvű tudomásulvételben rejlik. 
Bármi történjék vele, minden ter-
mészetesnek tűnik. , De csak látszó-
lag. Ha megállunk egy percre a ké-
pek áradata közben, hirtelen feltá-
rul érzéseinek váratlan mélysége, 
fájdalma, tragikuma. Egy példát 
hoznék: a híres szilveszter éji jele-
net egy részletét. Kint az utcán nagy 
hó van és barátságtalan hideg. A 
kis fénylő ablakon túl párás meleg, 
tánc. konfetti, sikongó táncosnők. 

Chaplin pedig egyedül áll, kitaszí-
tottan, a homályos ablakra tapadva 
és befelé -figyel. A kép egyik fele sö-
tét, csak az ismert sziluett árulkodó 
vonásait látjuk, a kivillanó profilt, 
a Ikis bajusszal, a Ikalapot, a szűk, 
esett, szomorú vállak rajzát. És mi 
egyszerre éljük és értjük a magányt, 
a sóvárgást, a reménytelen emberi 
vágyat. Az egész egy múló pillanat 
csodája. Chaplin -mozdul egyet, és 
furcsa, nevetésre ingerlő mozgásá-
val visszazökkent a bohózatba. Ar-
cán imár nyoma sincs szomorúság-
nak. A varázs megtört és mi tovább 
nevetünk a chaplini képtelenségek 
sorozatán, mégis másként, mint az-
előtt: e mélyen megragadó pillanat 
emléke tovább él bennünk. Most 
már ott érezzük minden harsány ne-
vetésünk mögött. ) 

Mi történt itt? A legvadabb bur-
leszk-jelenetek forgatagos sodrába 
belelopta a legmélyebb emberi érze-
lem egy cseppjét, de oly hangsúly-
talan eleganciával, annyi szerény-
séggel, hogy csak utóbb érez fel rá 
a néző. És itt érkeztünk el talán a 
chaplini költészet lényegéhez. Chap-
lin előtt is ábrázolták már a komi-
kus abszurditást szenvtelenül, mint 
ahogy azt pl. Buster Keaton tette, de 
most először kap imindez lírai mély-
séget. Ugyanakkor Chaplin egyálta-
lán nem mutogatja szívét, inkább 
szemérmesen rejtegeti azt. Nem 
••nagyítja fel«, nem hozza gépközei-
be a hivalkodó érzéseket, hanem a 
legfinomabb folyamatosságban érzé-
kelteti, közvetve, Is Csak a komikum 
álarca alatt. Chaplin a világ egyik 
legharsányabb ! eszközökkel dolgozó 
színésze — a filmművészet leg-
diszkrétebb alkotója. 

Finom, lírai építkezés szövi egybe 
a Chaplin-filmek apró, gyengéd, 
költői mozaikjait. Hangulatgazdag, 
szivárványosan yillódzó strófák sora 
követi egymást, látszólag minden 
tudatos célratörés nélkül. A rész — 
úgy tűnik — ugyan olyan fontos, 



mint az egész. Különös vándor bak-
tat a havas hegyoldal arasznyi ös-

• vényén, halált rejtő szakadék szé-
lén. Nem tudjuk honnét jött, hová 
megy. Egyszerre csak egy nagy bar-
na medve tűnik fel mögötte, most-
már hátrafele is elzárva előle az 
utat. Mit sem yesz | észre belőle. A 
kép ellenállhatatlanul mulatságos. 
Az ötlet hamisítatlan filmötlet, 
Chaplin ezzel a kis részlettel pszi-
chológiai síkra emeli hőse jellemzé-
sét. Az ábrázolás módjának másutt 
vissza nem adható vizuális-lélektani 
komikuma újszerű módszer la film 
történetében. De sorolhatnánk más 
példákat is, az ehhez hasonló kis öt-
letek, gesztusok, véletlenek hullám-
zó játéka mind-mind érdekes, mert 
egyformán arról 'al külön világról 
beszél, melyet Chaplin nemcsak fi-
gurájával, sziluettjével, mókásan 
mélabús pantomin-játékával, hanem 
a szellemes, költői megfigyelések 
egész sorával oly szuggesztíven fel-
idéz. Filmszerűségének és költőies-
ségénék titka éppen ebben a sajátos, 
mozgékony gazdagságban rejlik, me-
lyet csak a film eszközei tudnak 
közvetlenül megérzékíteni. A chap-
lini ötletek kiapadhatatlan záporo-
7.ásáVal ezt az epikus költői teljes-
séget varázsolja elénk Chaplin a 
film segítségével. Azt gondolhat-

nánk, hogy ezek az eszközök nem is 
filmeszközök. Hisz Chaplin fő kife-
jező ereje éppen - nem a film spe-
ciális lehetőségeit jelző kamera-
mozgásiban és montázs-szerkesztés-
ben jelenik mag, hanem sokkal in-
kább a pantomimban, a balettban, 
táncos mozgásban. Csakhogy ezeket 
az elemeket Chaplin átlényegíti, a 
film követelményeihez alkalmazza. 
-Nem hiszek a technikában —mon-
dotta egyszer — a felvevőgép sétá-
jában, a filmcsillagok orrlyukai és 
fülei körül. Hiszek a mozdulatokban. 
Hiszek a stílusban." 

Miért mondjuk mégis, hogy Chap-
lin művészete csak a filmben telje-
sedhetett ki, csak a filmben találta 
meg a maga megmásíthatatlan for-
máját? Azért, imert a filmszerűség 
korántsem szorítkozik az új tech-
nika teremtette adottságok alkalma-
zására, de még csak azt sem állít-
hatjuk, hogy a film, a drámai szer-
kesztés pl. Eisensteinnél oly magas-
rendű, egyedüli útját járhatja. 
Mennyivel könnyebb a dolgunk en-
nek az eisensteini filmszerűségnek a 
megragadásával. Eisenstein felfe-
dezte a filmet és ezt egy zseni, tudós 
következetességével kísérletezte ki 
magának. A montázs és a mozgó-
kamera lehetőségeinek vizsgálata 
közben felfedezi a valóság ismeret-



Jen aroát, megmutatja a felnagyított 
tárgyak igazi lényegét s az össze-
függések, bonyolult asszociációk me-
rész, plasztikus hangsúlyaival irá-
nyítja figyelmünket. Csak a lénye-
geset emeli ki, imlnden mellékes 
mozzanatot elhagy. Ezek az okos, 
heves és ; közvetlen hatások adják 
filmjeink vad, szigorú szépségét. 
Chaplinről — vele szemben — 
Moussinnac szellemes mondása jut 
eszembe: »Egy Eisenstein-film olyan, 
mint egy sikoltás, Pudovkiné — és 
Chaplinre talán még sokkal inkább 
érvényes ez — olyan mint egy dal.« 

A lelkifolyamatok áradó folyto-
nosságának érzékeltetése a chaplini 

"filmszerűség egyik ajándéka. A má-
sik: a kihagyások, a csendek, az el-
hallgatás művészetéből adódik. 
Chaplin az "Aranyláz«-ban a lelki-
állapotok, szeszélyes gondolattársí-
tások vibráló, illanó játékát hozta 
be a filmbe, azt a képességét, hogy a 
vászon úgy meséljen, ahogy a mo-
dern ember gondolkodik. Ugrások-
kal, kiszámíthatatlan átkötésekkel. 
Hogyan meséli el Chaplin, hogy be-
csapták, nevetségessé tették, mikor 
hiába vár ja hölgyvendégeit szilvesz-
ter éjjelén? Először elképzeli magá-
nak, hogyan szórakoztatná és hódí-
taná meg őket. Megkapó lírai ötlet 
következik: a kis cipócskák világ-

hírű polkatánca. Mély, irónikus ön-
jellemzés ez, melybe félszegsége, 
zsenialitása, esdeklése és féktelen 
boldogsága mind , belejátszik. Chap-
lin nem ábrázolja a várakozás nyug-
talanságát, sem a csalatkozás fá j -
dalmát, csak azt az egyet, hogy mit 
jelentene számára a boldogság. De 
ezt az álmot úgy tudja kifejezni, 
hogy egyidejűleg érezzük abszurdi-
tását, reménytelenségét, soha meg 
nem valósulását Majd tfinom áttü-
néssel a következő képben csak az 
ünnepi asztalra borült fejet látjuk, 
amint az álmodozásban és hiábavaló 
várakozásban elaludt > 

A filmszerű szerkesztésnek, a me-
seszövésnek ezekkel a sajátos mód-
szereivel Chaplin ú j fa j ta vizuális 
ábrázolásmódot teremtett, mely már 
nem elégszik meg a külső esemé-
nyek bemutatásával, hanem a hősök 
lelkiállapotát fejezi ki. S ne felejt-
sük el, hogy ,1925-öt írunk, amikor 
Chaplinnek először sikerült pszicho-
lógiai mélységet és lírád emelkedett-
séget adni egy filmtémának. Az 
"Aranylázában vált Chaplin a film-
művészet első és legnagyobb 
lírikusává, mert felfedezte azt a köl-
tészetet, amelyet csak a mozgó film-
szalag tud kifejezni. 

BIRÓ YVETTE 



Mégegyszer 
a „Nem élhetek muzsikaszó nélkül"-rőI 

A Filmvilág I. évfolyam 18. szá-
mában Gy. M. >»Filmstílusok nyomá-
ban IV. Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül-" című cikkével kapcsolatban 
szeretnék egy két észrevételt tenni. 

Cikke bevezetőjében azt ír ja: 
» . . . egy bámulatraméltóan rossz ma-
gyar filmet tesz az elemző stíluske-
resö nagyító lencséje alá.* Nem 
mondom, hogy az általam rendezett 
"Nem élhetek muzsikaszó nélkül-" c. 
Móricz film teljesen hibátlan és 
giccsmentes lenne. Igenis vannak 
benne giccses részek, éppúgy mint a 
többi akkori magyar filmben. De 
miért? Erre szeretnék egy pár szó-
val választ adni, bár magam min-
dent elkövettem, hogy az első Mó-
ricz film jól sikerüljön. Ügy hiszem 
ez így is történt. Bizonyítják ezt a 
régi kritikák és az, hogy a film közel 
10 évig pergett az országban és kül-
földön. A kölcsönző — Beck Imre — 
ebből a filmből bérházat vásárolt. 

A cikk kifogásolja, hogy farsangi 
idő helyett csak azért választottunk 
nyarat, hogy rengedező búzatáblákat 
mutassunk be. Ez az eredeti Móricz 
szövegben is így van. S különben is. 
Abban az időben, amikor a film ké-
szült, nem volt olyan magyar film-
gyártó, rendező, amelyik nem töre-
kedett volna arra, hogy a filmet a 
külföld is megvásárolja. És mi kellett 
a külföldnek? Gulasch, fokosch, Hor-
tobágy, csikós, igazi magyar duhaj-
kodó, mulatozó gentry stb. S ez az 
akkori magyar' filmekben meg is ta-
lálható. Így ebben a filmben is igye-
keztünk egy kis "magyar virtus exo-
tikumot« adni. 

A Nem élhetek muzsika szó nélkül 
című Móricz film, 16 nap alatt ké-
szült el. A mai időkben 8—10 hónap 
alatt gyártanak le egy-egy filmet, 
már itt is megtalálhatjuk a nívó-
különbséget. Nem lehetett és nem 
lehet ilyen rövid idő alatt igazi 
művészi filmet gyártani, amit az is 
mutat, hogy az akkori magyar fil-
mek művészi színvonala, igen ala-
csony volt. 

Sok fiatal filmművész kérdezi tő-
lem napjában a Hunniában, hogyan 

készültek az akkori filmek. Most a 
nagy nyilvánosság előtt szeretnék 
erre választ adni. 

Hogy egy film elkészülhessen, el-
sősorban is Montecuccoli szavait 
idézve, pénz, pénz és mégegyszer 
csak pénz kellett. A gyártási össze-
get magántőke, bank, a filmgyár és 
a laboratórium előlegezte, amely 
200—400 000 pengőig terjedt. A ren-
dező művészi munkáját nagyban gá-
tolta, hogy aki a pénzt adta," az bele-
szólhatott a film elkészítésébe is. Rá-
erőszakolt a rendezőre tehetségtelen 
kis >>színésznő-« jelölteket. Bizony 
sok köszönet nem volt bennük. S 
ezek a protezsáltak igen nagy szám-
ban lepték el a filmgyárat. Prote-
zsált a tőkés, a bank, a cenzúra-
bizottság tagja, az újságíró, Bingert 
úr, a gyár igazgatója és sokan má-
sok. S ezeket mind foglalkoztatni 
kellett. Előfordult olyan eset is, hogy 
elfogyott a pénz s ilyenkor a nívó 
rovására meg kellett változtatni a 
filmet és gyorsan befejezni. 

El kell még azt is mondani, hogy 
előfordult olyan eset is, amikor pl. 
Raguzába utaztunk külső felvételre, 
ott mindjárt 8—10 filmnek készí-
tettük el a külső felvételeit. De meg-
történt olyan eset is, hogy a műte-
remben egy díszletben forgattuk le 
több különböző film jeleneteit. S 
amikor egy film bemutatás előtt állt, 
megjelent a nagy képes színházi lap 
szerkesztője és kijelentette, csak ab-
ban az esetben ír jót a filmről, ha 
fizet a producer neki 5000 pengőt. 

Ilyen és hasonló epizódok azok, 
amik giccsessé tették a magyar fil-
meket. Gy. M. cikkében csak azt 
hiányolom, hogy nem nevezett meg 
több giccses magyar filmet úgy a 
múltból, mint a jelenből, mert azért 
a giccs ma sem veszett ki a magyar 
filmekből. Ki kell jelentenem, hogy 
a cikk megírására nem az késztetett, 
mintha sértve érezném magam Gy. 
M. cikkében elmondottak miatt, csak 
egy kis helyzetképet akartam adni, a 
múlt filmgyártásáról. 

DEÉSY ALFRÉD 
filmrendező, Érdemes művész 



A fekete zászlóalj 
Bizonyos témákat balítéletek fel-

hője leng körül; a művészet szégyel 
és vonakodik hozzányúlni ahhoz, 
amiben a ponyva otthonos. A légiós 
téma a légiós ponyva negatív nim-
busza miatt tartozik eme csekély be-
csű témák közé. 

„A fekete zászlóalj" című cseh-
szlovák film légiós film, de első mű-
vészi eredménye mindjárt az a me-
részsége, hogy vállalja, művészi áb-
rázolás tárgyává teszi az idegen-
légiót, aztán elért művészi színvo-
nalával pedig már bizonyítja is, 
hogy a realista, igazságra törő szem-
lélet előtt nem feküsznek sem meg-
hódíthatatlan, sem méltatlan tema-
tikai területek. 

A történet egyszerű. Hőse egy 
fiatalember, aki csábos ígéretek ha-
tására kiszédül nyugatra, és az ide-
genlégióban köt ki. Mi sem lett vol-
na egyszerűbb, mint ebből az alap-
helyzetből kiindulva megmutatni a 
légiós élet sivárságát, embertelen-
ségét, a trópusi hőség elviselhetetlen-
ségét, a vietnami néphadsereg ellen 
folytatott harc céltalanságát, s 
mindezek alapján ábrázolni a pilseni 
fiú feleszmélósét. Az alkotók — 
Kamii Pixa és Miloslav Fabera írta 
a filmet — azonban mélyebbre nyúl-
nak, olyan szálat találnak, mely az 
európai valóságba is beleköti a té-
mát: a pilseni fiú megment a dzsun-
gelben egy légiós tisztet, akiről ké-
sőbb kiderül, hogy a második világ-
háború idején, SS-korában, húgainak 
gyilkosa volt. Ilyenformán aztán az 
eszmélő hős nemcsak a gyarmaton 
garázdálkodó légióból ábrándul ki, 
hanem az európaival is leszámol, s a 
szálaknak ily módon való összecso-
mózásával a légiós téma egyszerre 
fontossá és aktuálissá válik. 

Légióról, harcoló alakulatról lévén 
szó, a kalandos, izgalmas jelleg 
szinte követelmény. Helytelen kíván-
ság lenne aprólékos környezetfestést, 
lélektani eszközökben gazdag jellem-
ábrázolást számon kérni a filmtől, 
természetes és jó, hogy a kalandfilm 
szokásos eszközeivel dolgozik, ro-
mantikus fehér-fekete jellemformák 
közé helyezi a konfliktust, az elva-

dult fasiszták és a becsapott, haza-
vágyó legények küzdelmét folyto-
nos mozgásban, fegyverropogásban, 
dzsungeli éjszakában és az erőd éle-
tének nyerseségében ábrázolja. Sti-
láris vonatkozásban elég csupán 
annyit megemlíteni, hogy az izgalom 
eszközeinek használatában célszerű 
és mértéktartó ez a film. Szerkezete 
egyenes vonalú és jó ütemű, a ke-
rettörténetbe — a légióból megszö-
köttek kiszállnak a prágai repülő-
téren a gépből — ügyes dramaturgiai 
kötéssel illeszkedő. 

A rendező, Vladimir Cech legna-
gyobb érdeme, hogy valóságossá, el-
hihetővé tudta tenni a légiós erőd 
életét, fojtottan drámáivá a dzsun-
geli éjszakát, s benne a harcokat, s 
hogy olyan színészeket mozgat, akik 
nem játsszák a légióst, hanem már 
fizikai megjelenésükkel is valódi lé-
giósok. Talán csak éppen a főhőst 
alakító Jaroslov Mares-en vehetni 
észre a színészt, de a nagy pillana-
tokban ő is feloldódik. 

Az operatőr, Rudolf Milic, fénnyel, 
árnyékkal remekül bánik, egysze-
rűen és határozottan komponál, 
oroszlánrésze van abban, hogy az 
erődi, dzsungeli színtér valószerű. 
Fény-árnyék játékai néhol önerejük-
ből fűtik fel a drámát. A nagyobb 
távlatú tájképekben helyt-helyt b 
Magas Tátra erdőségeinek hűvöse 
szemtelenkedik elő a dzsungeli liá-
nok közül, de a kisebb térfogatú ké-
pekben az őserdő-illúzió is maradék-
talan. 

Mindent egybevetve „A fekete 
zászlóalj" jó kalandfilm, s mert ép-
pen annyit markol, amennyit mar-
kolhat, becsületes elégedettséget kelt. 

CSURKA ISTVÁN 



iltdrátorjlimmiíuász• 
Rögtönzött portré Claude Autant-Laráról 

Az Átkelés Párizson a negyedik 
film, amit láttáim tőle, s az emléke-
zetemben megmaradt. A test ördöge, 
a Vörös és fekete, a Vörös kocsma s 
az Átkelés Párizson című filmekből 
egy sajátos arcélű, eredeti módsze-
rekkel dolgozó mester egyénisége 
bontakozik ki, aki sok tekintet-
ben ú j iskolát kezdeményezett 
a francia filmművészetben. 

Autant-Larát mindeddig nem so-
rolták a francia filmművészet leg-
nagyobb mesterei közé. Duvivier lát-
ványosabb, Jean Renoir izgatóbb, 
René Clair találékonyabb, Marcel 
Carné nagyobb emóciójú művész 
őnála. Lara vizuális fantáziája — 
látszatra legalább — jóval szegé-
nyebb, nincsenek rriontázs-viziói; 
képkapcsolásai meg sokszor éppen 
szokványosak. Filmjei nem "film-
szerűek" a szónak abban az értel-
mében, ahogy a néma filmstílus 
30-as évekbeli, első nagy reneszánsza 
idején a francia film előbb említett 
nagy mesterei (nem is soroltuk föl 
valamennyiüket) elképzelték, ö k a 
némafilmhez nyúltak vissza, annak 
eszközeiből merítettek inspirációt, s 
szinte száműzve a dialógot, kevés 
szóval, roppant látomásokkal igye-
kezték mondanivalójukat kifejezni. 
Ha irodalmi alkotáshoz nyúltak, azt 

is teljesen a sajá t képükre formál-
ták, épp csak az eszenciáját adva az 
eredetinek, megtoldva fantáziájuk 
sokszor önkényes képzuhatagaival. 
Mindebben volt egy jóadag avant-
garde-romantika is, s igaz ugyan, 
hogy ma is, mint a f i lm egyik hős-
korára, tekintünk vissza ezekre az 
időkre, látnunk kell, hogy a fi lm-
művészet fejlődése azóta más irányt 
vett: a folytonos technikai tökélete-
sedés különös művészi önkorlátozás-
sal já r együtt. Mintha az akkori fé-
nyes ötletek, víziók és látványos 
képfűzések egy fa j ta szegénységet 
takargattak volna: a vizuális gaz-
dagság a gondolatok, eszmei problé-
mák bizonyos fokú leegyszerűsítésé-
vel járt együtt. Az a 30-as évekbeli 
"filmszerűség" mind sablonosabbá, 
szikkadtabbá vált, , a képek mögül 
eltűnt a meggyőződés, a masinéria 
üresen járt. Autant Lara egyik leg-
jellemzőbb vonása, a "második nem-
zedék" nagy mestereivel szemben, 
hogy tud a háttérben maradni; alá-
rendelni magát az irodalmi nyers-
anyagnak. Egyik alapvető fölisme-
rése, hogy a modern élet problémái 
túlnyomórészt intellektuális jelle-
gűek, s a 30-as évek iskolája épp ezt 
az intellektualizmust szegényítette 
el, ennek ábrázolására nem voltak 



elegendőek az eszközei. Másrészt e 
problémák javát az irodalom hor-
dozza, s a film, ha igazán korszerű 
akar lenni, az irodalom szolgálatába 
kell állania. Teheti ezt annál inkább, 
mert hisz összművészet, stiláris sa-
játságait a kor-igény határozza meg 
s nem pedig egy mindörökre adott 
esztétikai norma-rendszer. A film-
szerűség különben korántsem merül 
ki a vizualitásban, s a vizualitás is 
több a montázsoknál, képkapcsolá-
soknál, gépmozgásoknál. Lara ezek-
ből csak a legegyszerűbbeket tar-
totta meg, s minden fogást, esz-
közt, amely neim hordoz magvas 
gondolatot, kiirtott filmjeiből. 

Ezzel jár együtt, hogy a színésznek 
— az eszmék tolmácsának — szánja 
filmjeiben a legnagyobb szerepet. 
Ahány filmje, annyi emlékezetes, 
nagy alakítás: Gerard Philippe-é, 
Micheline Presle-lé A test ördögé-
ben, Danielle Darrieux-é a Vörös és 
feketében, Gabiné és Bourvillé az 
Átkelés Párizson-ban, Fernandelé, 
Fracoise RosaV-é a Vörös kocsmá-
ban. \ színészi játékot persze a ré-
giek sem becsülték le, de csaknem 
valamennyi tényezőnek alárendel-
ték: érdemes összehasonlítani pél-
dául Gabin alakítását a Ködös utak-
ban, Renoir Zola-filmjében s most az 
Átkelés Párizson-ban. Az előzőekben 
ez a zseniális színész a »natur-
bursch- sztereotip képét adja, igiaz, 
ellenállhatatlan szuggesztióval, az 
utóbbiban csupa finomság, apró 

részlet megfigyelés a játéka. Autant 
Lara tehát hálátlan, de eredményes 
utat választott, amikor sokszor a 
színész bőrébe bújva fejezi ki a 
maga sajátszerű élményeit. Gerard 
Philippe is az ő fölfedezése; A test 
ördögé-nek kamasz-figurájánál azóta 
sem alakított jobbat. 

Mindez korántsem jelenti azt, 
hogy Autant-Lara a film területére 
tévedt színházi rendező lenne. Mód-
szerei sokban hasonlóak, de él ő a 
film sajátszerű eszközeivel is, igaz, 
hogy rendkívül szigorúan szelek-
tálva azokat. Fukarul bánik a pre-
mier plan-nal, de ott, ahol alkal-
mazza, súlyosat tud mondani, s a 
kevés is soknak tűnik. Filmjeinek 
montírozása egyszerű, de úgy emeli 
ki a történet jellegzetes súlypontjait, 
s a színész játékát, hogy egyúttal 
olyat is tud mondani, amire más 
művészet nem képes. Szimbólumai 
szinte szokványosak, de a maguk 
helyén óriási hatásúak: emlékezzünk 
csak A test ördögé-ben a íellobbanó-
kihúnyó kandallótűz vissza-vissza-
térő képeire, s a két alkalommal, a 
nász és az asszony halála pillanatá-
ban megismételt »fahrt--ra, a fonott 
támlájú ágy háta mögött! 

Legfőbb érdeme azonban, hogy az 
ő nevéhez fűződik a film és a mo-
dern szépirodalom immár nem csak 
alkalomszerű találkozása. Irodalmi 
alkotásokat — többnyire klasszikus 
műveket — korábban is vittek 
ugyan filmre, de a kortárs-irodalom-



ból úgyszólván csak a best-sellerek 
és a zeit-stückök érdekelték a 
filmművészeket; legföljebb, ha 
Maugham-ig, Stefan Zweigig elju-
tottak. Autant-Lara is megcsinálja a 
maga klasszikus kísérletét, a Vörös 
és fekete kétrészes filmváltozatát, a 
megoldás azonban csak részletsiker-
rel járt. A regény túl testes, túl sok-
szálú ahhoz, hogy az ö részletező 
módszereivel sikeres filmet lehessen 
készíteni belőle. Jellemző azonban, 
hogy a Vörös és feketét is mennyire 
a saját képére formálta: kimaradt a 
regényből minden romantika, min-
den stendhali nosztalgia, csak a 
Stendhal! gúny maradt meg, a ro-
mantika ellen. 

Négy filmje közül A test ördöge 
volt rám a legnagyobb hatással. Fő-
leg, mert ebbe a szívét, szenvedélyét 
is beleadta; Rodiguet kissé érzelgő-
sen híg regényét a háború okozta 
erkölcsi züllés roppant látomásává 
sűrítette. A film még 46-ban ké-
szült, de immár klasszikusnak szá-
mított, semmit nem kopott, sőt, ha 
lehet, még növekedett a hatása. A 
Vörös kocsma és az Átkelés Fárlzson 
már egv kiábrándultabb, kissé cini-
kus művészt m u t a t Ennek ellenére 
az előbbi semmivel sem marad mö-
götte A test ördögé-nek. Ebben a 
filmben mutatkozik meg Lara leg-
izgatóbb sajátossága: a modern kor 

valamennyi problémáját idegeiben 
érző s azt hiánytalanul kifejezni ké-
pes intellektualizmusa. A középkori 
rémtörténetet Feydeau segítségével 
exiszitencialista kicsengésű végzet-
drámává emeli, amely megsemmi-
síti kegyes képzeteinket, de egyúttal 
az emberi küzdelem hiábavalóságát 
is hirdeti. A filmre azonban mégsem 
ez a jellemző, hanem az együgyű 
szerzetes oly emberin emberfeletti 
küzdelme a kikcrülhetetlennel szem-
ben, a humor és a borzalom, a tra-
gédia és komédia utolérhetetlenül 
szellemes, változatos egybejátszása, 
amely a modern francia drámairo-
dalom egyik legjellegzetesebb törek-
vése. A Vörös kocsmát alkotó Lara, 
ha a küzdelem értelmében már nem 
is, de a küzdő emberben még bízik; 
az Átkelés Párizson alkotója azon-
ban már mintha azt a hitét is el-
vesztette volna. A filmet fokozódó 
ingerültséggel néztem végig, s tán 
nem veszik szerénytelenségnek, ha 
nem osztom Sadoul s nyomában né-
hány magyar kritikus lelkesedését a 
festő és a sofőr modern, nagyvárosi 
Odysseia-ja i ránt Formai szempont-
ból ez a film is tökéletes, de cinikus 
életszemléletéhez aligha lehet va-
lami közünk. A Vörös kocsma, kóbor 
barátja tragikus együgyűségében 
bukásában is hőssé nő, az Átkelés 
Párizson festője fölényében, sikerei-
ben is törpe marad. 

Persze kár lenne mindebből távo-
labbi következtetéseket is levonni. 
Larát nyilván a témában rejlő sok-
féle lehetőség izgatta, a két feketéző 
csempész vándorlása az éjszakai, 
megszállt Párizson, különös, groteszk 
kalandjaik, — s nem annyira a tör-
ténetben rejlő mondanivaló. Ez a 
film is azt bizonyítja, hogy ő a me-
rész kísérletezők közé tartozik, aki 
épp a legfrisebb, legvitatottabb 
problémákat akarja a filmen kife-
jezni. Hogy mi lesz a következő lé-
pés izgalmas pályáján, elválik majd. 
Az óhajt mindenesetre idejegyezzük: 
jó lenne, ha a modern irodalom és a 
filmművészet általa megvalósított 
szintézisét a film legsajátosabb esz-
közeinek gazdagabb, változatosabb 
fölelevenítése, elmélyítése követné. 
Lara útja csak az egyik út: az iro-
dalom és a film kölcsönhatásának 
még számtalan más lehetősége van. 

B. NAGY LÁSZLÓ 



LÁTO&ATÁS A ROMÁN FILM-METROPOLISBAN 
Forgatjuk az első szí-

nes fürnühket! — ezzel 
a hínrel fogadtak Bufteá-
ban a román, filmes ba-
rátaink. Ahogy belép-
tünk az erdőkké! övezett 
filmmetropolis udvarára, 
mintha néhány évtizedet 
visszaforgott volna az 
idő kereke: mindenütt 
század végi kosztümökbe 
öltözött dámákkal, frak-
kos, zsakettes gavalórok-
fcal találkoztunk. 

A hatalmas műterem-
csarnokban a látogatót 
egy egész múltszázad-
beli utcasor és egy vi-
déki városka éttermének 
lampionokkal, szerpen-
tinnel feldíszített bálter-
me fogadja. Caragiale 
"Farsangi történet* cí-
mű komédiájának film-
változatát forgatják. 

— Ebben az évben két 
Caragiale-szinművet ve-
szünk filmre — világosít 
fel Horváth István, a 
bufteai filmgyár főope -
rátörje. — A "Két sors-
jegy* már elkészült. A 
jelmezek és díszletek fel-
használásával most a 
nagy román szatirikus 
írónak egy másik ismert 
színpadi művét is meg-
filmesítjük. A "Farsangi 
történet* is, mint Cara-
giale minden írása, az 
egykori román társada-
lom elnyomó osztályát, a 
burzsoáziát, a földesura-
kat és a felkapaszkodott 
kispolgárokat gúnyolja 
ki metszően éles szatírá-
ban. 

— Hány film készült 
az idén Bufteában? 

— Általában évente 
A román Néphadsereg 
Ének- és Táncegyüttesének 
műsorából színes doku-
mentumfi lm készült Buf-

teában 

jat nyert, "Rövid törté-
net* című filmünk ren-
dezőjének új alkotása, a 
"Fehér vitéz*, amelyben 
élő szereplők és bábuk 
együtt játszanak. Most a 
Caragiaie-filmen kívül 
még egy filmet forga-
tunk, a "Labdá*-t. En-
nek a hőse egy, a har-
mincas években a mun-
kásmozgalommal való 
kapcsolata miatt állásá-
ból eltávolított gimná-
ziumi latin tanár. 

Közben a díszletező és 
kellékes munkások be-
fejezték a nagy báli je-
lenet soron következő 

nyolc-tíz filmet gyár-
tunk — válaszolja Hor-
váth István. — De jövő-
re már tizennégy játék-
filmjét forgatunk. A Buf-
teában készült első já-
tékfilm a "Rombadőlt 
fellegvár" volt. It t for-
gattuk a "Jószerencse 
malmá"-t. "A 101-es 
sas"-t, "A mi igazga-
tó(nk"-at és a "Fekete 
arany«-at. Nemrégiben 
fejeztük be a diákokról 
szóló, "Tökfilkó" című 
játékfilmünket. Most 
van a laboratóriumban 
Ion Popescu Gopa, a ve-
lencei filmfesztiválon dí-



felvételének előkészíté-
sét. A filmgyár udvará-
ról és az öltözőkbői elő-
jönnek a szereplők, a fe-
hér abrosszal terített 
asztalok mellett helyet 
foglalnak a múlt század-
beli román kisváros elő-
kelőségének jellegzetes 
figurái. Az emelvényen 
megszólal a zenekar. 
Igazi báli hangulat van. 
Kezdődik a felvétel! 

— Nézzenek körül a 
filmvárosban — invitál 
bennünket Gheorghe 
Ciobianu mérnök, gyár-
tásvezető igazgató. 

A majdnem harminc 
hektárnyi területű íüm-
város valóságos modern 
metropolis, olyan, mint 
amilyet egy filmrendező 
megálmodik magának. 
Korszerű, tágas — és 
kiváló a technikai fel-
szerelése. A Bukaresttől 
húsz kilométerre fekvő 
városka alapjait 1950-
ben rakták le. Azóta is 
épül. és teljesen 1960-ra 
készül el. Mcst épülnek 
a filmgyári dolgozók la-
kóházai, két-háromszo-
bás, modern, beépített 
bútorokkal berendezett 
lakások, az üzletház és 
a nagy, hombinátfelvé-
tel-stúdió. 

Az építőállványok sű-
rűjéből messzire látszik 
a hidraulikus vasajtók-

kal ellátott (csak kurió-
zumként : egy-egy vas-
ajtó súlya tizennyolcezer 
kiló) hatalmas műterem-
csarnok. A filmgyárnak 
négy stúdiója van. füg-
gőhidakkal. önműködő 
vezérlő-berendezésű vi-
lágításhálózattal felsze-
relve. A felvételek alatt 
szellőzőberendezés biz-
tosítja az egyenletes hő-
mérsékletet. Saját áram-
elosztó telep végzi a 
filmgyár áramellátását. 

— Jövőre elkészülnek 
az épületek — mondja 
Ciobianu igazgató, —az-
után csak a technikai be-
rendezés szerelése van 
még hátra. 

Az igazgató kíséreté-
ben végiglátogatjuk a tö-
kéletes szigetelésű nagy 
hangfelvétel-stúdiókat, a 
laboratóriumokat és a 
vágószobákat. Megnéz-
zük a beépített szekré-
nyekkel, vaspolcokkal 
felszerelt óriási ruharak-
tárakat. Itt az egyik rak-
tárosnő elmondja, hogy 
a gyakorlatban van már 
magyar—román filmes 
együttműködés, mert a 
bufteai filmstúdió köl-
csönzött a harmincas 
évekből származó román 
határcsendőr-egyenruhá-
kat a -Csempészek- cí-
mű filmhez a budapesti 
Hunniának. A kelléktár-
ban, a smink- és fod-
rászműhelyekben nagy 

Ion Popescu Gopa rendező 
megbeszé l i az egy ik je le-
ne te t a szerep lőkke l a buf -
teal f i l m g y á r nagy s túd iú-

j á b a n 

az élénkség. A több száz 
statisztát foglalkoztató 
Caragiale-film sok mun-
kát ad. Az emeleten öl-
tözők ós pihenőszobák 
varrnak. A két-három-
személyes szobákban szí-
nes, kárpitozott székek, 
heverők, és minden szo-
bához külön tussol óihe-
lyiség szolgálja a szerep-
Lő művészek kényelmét. 

— Űj és fiatal itt min-
den. mint az egész ro-
mán. filmgyártás — 
mondja Ciobianu igaz-
gató. — Rendezőink és 
operatőrjeink: nemrég 
végezték el a; főiskolát, 
és igen nehéz a felada-
tuk. A gyakorlatban kell 
tapasztalatokat gyűjte-
niük. De jövőre már 
nagy terveink vannak: 
több mai tárgyú filmet 
fogunk gyártani. A 
•>Kék Duna« című fil-
münknek izgalmas tör-
ténete van. Az 1944. 
augusztus 23-a előtti na-
pok lázas eseményeit, a 
felszabadulás pillanatát 
örökíti meg. Szó van egy 
szovjet—román. közös 
filmről. A felszabadító 
szovjet hadsereg oldalán 
harcolt Tudor Vladimi-
rescu-hadosztály hősi 
harcát szeretnénk filmre 
vinni. Jó lenne, ha Ma-
gyarországgal is sikerül-
ne megállapodni egy kö-
zös film forgatásában. A 
koprodukciók tapaszta-
latban és gyakorlatban 
sokat lendítenének ren-
dezőink és operatőrjeink 
munkáján. Szeretnénk a 
jövőben művészileg és 
technikailag legalább 
olyan filmeket készíteni, 
mint magyar fümes ba-
i'átaínk! 

POTOCZKY JÜL1A 



^ ű r a d h r t i Mrtpd'&r 

Nagyon fontos prob-
léma került Tímár 

György tollára a Film-
világ október 1-i szá-
mában. A cikkben Folco 
Lulliról és színészeink 
szerepköréről volt szó, 
nem kell rá részletesen 
emlékeztetnem. A kér-
dés ténylegesen azzal 
kezdődik, hogy a filmen 
a színész külseje dön-
tőbb jelentőségű, mint a 
színpadon. Okaira köny-
nyen magyarázatot ad-
hatunk. Filmen ugyanis 
a legelső érzékelés vi-
zuális úton érkezik, te-
hát az első benyomás 
is, mellyel mint néző 
egy jellemről véle-
ményt alkotok magam-
nak, vizuális. Másik 
fontos tényező, hogy a 
felvevőgép közelségé-
nek lehetősége már ere-
dendően dramaturgiai 
szerepet juttat a filmszí-
nész külsejének. (Egy 
megfelelő közeli például 
teljesen kifejezheti az 
ado't szituáció összes 
emberi viszonylatalt 
Gondoljunk csak a pó-
pa mintaszerűen bevá-
gott közelijére Eisen-
stein Régi és ú j című 
filmjében.) Végül köz-
bejátszik az is, hogy a 
történelem folyamán az 
emberiség a külsőben 
megnyilvánuló lelki tu-
lajdonságokat általáno-
sította, figurákhoz kötöt-
te (hős, intnikus stb. po-
zitív vagy negatív esz-
ménye), melyek állan-
dóan és öntudatlanul be-
folyásolják a nézőt. 

A filmszínészetben a 
tévedések, kisiklások ép-
pen akkor kezdődnek, 
mikor a rendező túlságo-
san enged ezeknek a ha-
tásoknak. Ilyenkor törté-

nik az, hogy a színészt 
adott figurája alapján 
-beskatulyázzák" egy 
szerepkörbe, s a színész 
emberábrázoló képessé-
gének teljes skáláját 
soha nem tudja n^gmu-
tatai. A példák sokasága 
helyett csak egyet, mely 
szerencsére még nem 
határeset: a tehetséges 
Törőcsik Marit is fenye-
geti már a veszély az 
egyre szaporodó tragi-
kus, 'kiszolgáltatott és 
szomorú lány szerepei-
vel. Holott a Vasvirág 
egy hosszú fahrt jában 
(Pettersen először kíséri 
el Verát) már felvillan-
totta egyéniségének hety-
ke, magabiztos, koránt-
sem melodrámai voná-
sait is. 

A beskatulyázás ve-
szedelmének egyik ellen-
szere az a felismerés, 
hogy a karakter <nem 
azonos a típussal. Ter-
mészetesen e szóhaszná-
lat nem az irodalomtudo-
mány által értelmezett 
típust jelenti, hanem azt, 
amit mi a filmművészet 
nyelvén figurának neve-
zünk. A típus ugyanis a 
fentebb kifejtett általá-
nosított képzet, míg a ka-
rakter lelki tulajdonsá-
gok összessége, melynek 
kialakulása és megnyil-
vánulásai az ember kör-
nyezetétől függenek. Ba-
lázs Béla beszél ugyan 
"osztályok arcáról", de 
ez korántsem a mar-
káns munkást, a nap-
szítfa parasztot, a kövér 
kulákot, vagy petyhüdt 
arisztokratát jelenti mint 
figurát, hanem azt, hogy 
a társadalmi osztályok-
nak van kollektív karak-
tere, melyet éppen a kö-
zös társadalmi helyzet 

kovácsol azonossá. Igaz 
az is, hogy a lelki tulaj-
donságok tükröződnek a 
külsőn: van szimpatikus, 
ellenszenves, szelíd, int-
l ikus stb. külső. De az 
emberi lélek sokkal dif-
ferenciáltabb (s a mo-
dern korban még egyre 
differenciáltabbá válik), 
semmint, hogy egyetlen 
(esetleg uralkodó) vonás-
sal meghatározhatnánk a 
jellemét. Egy bizonyos 
típusú, figurájú színész 
külseje rendkívül árnyé-
kéit, sokiiiéltű 'karaktert 
takar. Például: szánté 
alig mutatkozhatott még 
meg filmjeinkben Vár-
konyi Zoltánnak a szín-
padról már jól ismert, 
gazdag színpadi kanak-
tere. A Vasvirág moso-
datulajdonosa után a 
modem Don Jüan szél-
hámos figurája tanulsá-
gos összehasonlítást ad-
hat majd ezen a téren. 
Az igazi színészet tulaj-
donképpen ott kezdődik, 
hogy a színész nem a 
külsejét, hanem belső 
felépítettségét tudja 
megváltoztatni, vagy ha 
úgy tetszik, karakteré-
nek bármelyik vonását 
uralkodóvá tudja tenni. 
(Közönségesen ezt hívjuk 
átélésnek, ami kissé pon-
tatlan meghatározás.) Így 
karaktere egyes oldalai-
nak kiemelésével 'belül-
ről változik meg a típus 
is — a maszk csupán 
egy külső segítség ehhez 
— tehát semmi akadálya 
nincs annak, hogy meg-
változzon vagy szélesed-
jen a szerepköre is. 

A mi filmművésze-
tünkben ez a probléma 
összes árnyalataival gya-
korta felbukkan. A ren-
dező gyakran típust vá-



löszt egy szerepre és nem 
karaktert. Pedig ezzel 
csorbát szenved maga a 
rendezői elképzelés is. 
Tudniillik neim hiába -be-
szél még a laikus köz-
léleiktan is megtévesztő 
külsőről. Ha a rendező 
csupán a típust választja 
ki, a színészi játék — ha-
csak nem nagyon tehet-
séges művészről van szó 
— 'könnyen rácáfolhat a 
figurám, melyet a ren-
dező elképzelt. Ez a mód-
szer károsan befolyásol-
ja a színész művészetét 
is. Nem játszhat úgy, 
ahogy az ő karaktere, 
vagy annak egyik voná-
sa az adott szituációban 
megnyilvánulna, hanem 
a tipus "tipikus* meg-
nyilvánulásait kénytelen 
eljátszani. Ez tör* ént 
Sihkovits Imrével a "Gá-
bor diák* — Muljko sze-
repében. A figura látszó-
lag 'kitűnően megfelelt, 
de az alapvetően drámai 
karakterű színész kíno-
san mozgott ebben az 
édeskés, operett rajzú em-
ibenbőrben. Valóiban nem 
nyúj 'hatott mást, mint e 
típus jól bevált megnyil-
vánulásait. Hasonló ok-
ból lett óriási tévedés 
Görbe János Petőfi-sze-
repe a "Feltámadott a 
tenger*-ben. 

Egy ilyen tévedés kö-
vetkeztében elvész- a ka-
rakter dramaturgiai sze-
repe, jelentéktelenné vá-
lik még a maszk művé-
szete is. Végül, ha ez 
több filmben fordul elő, 
elmossa az egyes alkotá-
sok egyediségét, közössé 
és szürkévé teszi őket a 

színészi alakítás szem-
pontjából, mert emberek 
és jellemek helyett az is-
mert színészek alakíta-
nak a vásznon. Tolnai 
Klári Tolnai Klári ma-
rad a "Dani*-ban, "A tet-
tes ismeretlenében, a 
"Micsoda éjszaká*-ban 
is. A típus ugyan tökéle-
tesen megegyezett min-
denegyes esetben a sze-
reppel . . . a ka raktér 
nem. 

A megoldás minden-
képpen a kezünkben 
van. Elsősorban az a leg-
fontosabb, mint legjobb 
rendezőink módszere iga-
zolja is, hogy a filmren-
dezőnek mint embereket, 
karaktereket kell ismer-
nie a színészeket, s en-
nek álapján kiválasztani 
őket egy-egy szerepre. 
Karakter és szerep ki-
tűnő találkozása volt .pl. 
Avar István Pettensene 
a Vasvirágban. Nagy je-
lentősége volna annak, 
hogv ha egyes színész-
karakterekre írnánk meg 
már eleve a szóbanforgó 
szerepeket. Külföldön 
nem fehér holló az ilyen 
forgatókönyv (gondol-
junk Jean Gabinnak kü-
lönösen a régebbi film-
jeire, vagy éppen Giuli-
etta Masina esetére), ná-
lunk azonban hihetetle-
nül ritkán történik ilyes-
mi. (Gábor Miklós: Buda-
pesti .tavasz, Ruttkai 
Éva: "Egy pikoló világos, 
Latabár Kálmán: Micso-
da éjszaka.) • 

A színész több arcú 
ember — mondotta Lu-
kianosz —, adjatok neki 
több életet. 

GÁBOR PÁL 
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A klasszikus 
nagymesterek 

legszebb műveit 
otthonában is 

élvezheti 

HANGLEMEZEK 
nagy választékban 

a MAGYAR 
KÖNYV-néi 
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T I Z E N K I L E N C E N 
Fagyejev világhírű regényét, a -Tizenkilencen—t megfilmesítették a 

moszkvai Gorkij stúdióban. A fiatalok filmjének is nevezik, mert sok most 
végző, vagy éppen végzett főiskolás szerepel benne. A film főszereplői: 
Vihodceva, Kutyepov és Jumatov. 

Kálik és Ricarjev rendezők filmalkotását a magyar mozik rövidesen be-
mutatják. 
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