
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. 
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