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MARXISTA FILMTUDOMÁNYT! 
A filmkutatók brüsszeli 'értekezletein és prágai kongresszusán nagy jelen-

e i tőségű határozatok születtek, amelyek a filmtudomány magyar intézetére 
megtisztelő és felelős feladatokat bíztak. A határozatok következménye-
képpen megkezdte működését a Nemzetközi Filmtudományi Intézet négy 
központtal. A tanfolyam központja: Moszkva, az adatgyűjtésé: Bécs, a tudo-
mányos munkatársak cseréjéé: London, a nemzetközi szerkesztőségé: Buda-
pest. A szerkesztőség feladata a világ legkiválóbb szakembereinek közremű-
ködésével filmtudományi kézikönyvek, illetve tankönyvek szerkesztése és 
kiadása angolul, franciául, oroszul és természetesen magyarul. A fümmúzeo-
lógia módszertanát tárgyaló könyvnek 1959-ben kell megjelennie, á követ-
kezd kettőnek a filmművészeti ismeretterjesztésről ' és a filmtudományi 
kutatás módszertanáról 1960-ban Megalakították a filmtörténészek világ-
szövetségének nemzetközi szakbizottságait. Intézetünk egy-egy munkatársát 
beválasztották a filmgazdasági, illetőleg a filmográfiát bizottságba, kettőt az 
esztétikai bizottságba, ámelynek vezetését a magyar intézetre bízták. 

Ezekben a nemzetközi szervezetekben együtt dolgoznak nyugati és keleti, 
kapitalista és szocialista országok képviselői. A tárgyalóasztal mellett egymás 
mellett ülnek és gyakran egyezően szavaznak, pl. Nyugat- és Kelet-Német-
ország, vagy a népi Kína és az Egyesült Államok küldöttei. Negyvenkét ország 
különböző világnézetű és eltérő esztétikai álláspontokat képviselő kutatói 
közös erőfeszítéssel fáradoznak a filmtudomány fejlesztésén. A filmművészet 
igaz értékeit védelmezik a harácsoló filmüzlet rohamai eüen. A régi filmek 
brüsszeli seregszemléjén száztizenhét filmtörténész közül százhétnek szava-
zatával került Eizenstein Patyomkin páncélosa az első helyre. A szocialista 
országok filmművészete és filmtudománya — köztük Magyarországé is — 
egyre nagyobb megbecsülést és tekintélyt vív ki a nemzetközi fórumokon. 

Minek köszönheti a szocialista országok filmművészete és filmtudománya 
nemzetközi jelentőségének fokozódó növekedését? A szocialista társadalmak 
magasabb szervezettségének s lehetőségeinek, alkotó módszerük fölényének, 
elméletük igazságának. A művészetben a szocialista realizmusnak, a tudo-
mányban a marxizmusnak. Meggyőző bizonyítékok: a szovjet filmművészet-
nek a Patyomkin páncélostól a Szállnak a darvakig ivelő sikersorozata, a 
csehszlovák, a lengyel, a magyar filmgyártás állandó megújulása, szinte évente 
hol az egyiknek, hol a másiknak egy-gy meglepően kiemelkedő alkotása, a 
moszkvai filmgyűjteményi intézet 280 munkatársának lenyűgöző teljesítménye, 
Prága filmtechnikai, vagy Varsó filmtörténeti eredményei és a fiatal magyar 
filmtudomány elismeréssel fogadott elméleti és módszertani kezdeményezései. 

Az elméleti és módszertani kutatásoknak legfontosabb feladatai; a film-
tudomány sajátos eljárásainak, a filmművészet és a filmtudomány kapcso-
latának, a film és társadalom kölcsönhatásának, a'filmművészeti megismerés 
és változtató hatás marxista vizsgálata. Véleményünk szerint a filmtudo-
mány nem fejlődhet a szocialista társadalom szükségleteitől elszakadtan, 
öncélú és spekulatív tevékenységként. Nem rekedhet meg a hangulati benyo-
mások iés szubjektív vélemények rögzítésének tetszetős, de tudománytalan, 
mégis eléggé elterjedt gyakorlatában. A filmművészetnek és a filmtudomány-
nak objektív törvényszerűségei vannak, és ezek megismerhetők, ha sajátszerű 
módszerekkel, megbízható adatokra támaszkodva, társadalmi összefüggé-
seikben és történelmi fejlődésükben Vizsgáljuk őket. 

A filmtudományi kutatás egymásra következő fokozatai: az anyag- és 
adatgyűjtés, a megőrzés, a rendszerezés, a kísérletezés, az elméleti általánosí-
tás és a visszavitel a gyakorlatba. A magyar filmtörténet feldolgozást 
igénylő anyaga igen hiányos, különösen a néma korszaké. Némafilmjeink 
nagy része elpusztult, elveszett, vagy csempész 'úton kikerült az országbál. 
összesen négy magyar némafilm maradt iaz archívumunkban. Az utóbbi 
hetekben sikerült több elveszettnek hitt némafilmünket felfedeznünk a 
testvérintézményekben. A moszkvai GOSZFONDOFILM tizenkét magyar 
filmet küldött ajándékba, köztük Varsányi Irén filmszereplését meg-



örökítő Karenina Annát. Csehszlovákia, Románia és Bulgária is postára 
adta az ott megtalált magyar filmeket. Nagyszámú magyar film található 
az Egyesült Államokban. Megszerzésükért a tárgyalások megkezdődtek. 

Súlyos gondokat okoz filmjeink megőrzése, szakszerű tárolása. Filmrak-
táraink korszerűtlenek, kicsik, túlzsúfoltak. Éveken át szakszerűtlenül, 
felelőtlenül, könnyelműen tárolták régi filmjeinket. Több ezer méter film-
szalag szétmállott. Most sikerült végre megfelelő telekhez jutnunk. Néhány 
héten belült megkezdjük korszerű filmraktáraink felépítését, amelyeket fel-
szerelünk űi legmodernebb filmóvó készülékekkél és ilyen módon meg-
akadályozzuk pótolhatatlan értékek további pusztulását. 

A magyar filmtörténet adatainak összegyűjtése és rendszerezése jó ütem-
ben folyik. A közeljövőben megjelenik a hangos korszak magyar műveinek 
teljes filmográfiája, a magyar mozistatisztika és a szakszerű vetítés irányai-
nak ismertetése. A világ működéstani adatait rendszeresen közöljük Film-
technikai és Gazdasági Tájékoztatónkban. Az összegyűjtött történeti, filmog-
ráfiai és működéstani adatokat kartótékrendszerekben dolgoztuk fel a nem-
zetközi előírások szerint. A kutató az őt érdeklő adatokat a film címe, az 
alkotók neve, a gyártás helye és ideje alapján találhatja meg. Az Intézet 
fennállása óta több tízezer kartóték készült kézimunkával. A külföldi nagy 
filmgyűjteményekben a ikartótékkészitést automatikus gépek végzik. 

Megkezdtük a magyar film történetéről beszédesen valló' emléktárgyak 
gyűjtését is. Régi gépek, állóképek, plakátok, forgatókönyvek, kéziratok, stb. 

I szép számban gyűlnek. Ezekből többször küldtünk már rendszerezett soroza-
tokat külföldi kiállításokra, így legutóbb Berlinbe és Argentínába. A jelenlegi 
még szerény emléktárgy gyűjteményt későbbi időpontban létesítendő film-
történeti és filmtechnikai múzeummá szándékozunk fejleszteni. 

A kísérletező tevékenység másfélesztendős alapos előkészítő Imunka után 
a jövő évben indul meg. Előbb elméletben igyekeztünk tisztázni a gyakorlati 
kísérletekben feldolgozandó problémákat. A kísérleteket két irányban indít-
juk majd el. Egyrészt esztétikai és pedagógiai témákat dolgozunk \fel rövid-
filmekben, Imint például a belső drámaiság, a belső mozgás, a kép és hang 
kontraszthatásának kérdéseit, vagy a filmalkotás és filmszemlélés filmmel 
való oktatásának eljárásait. Másrészt műfajkisérleteket tervezünk, így többeík 
között nagy magyar költők verseit a film nyelvére próbáljuk transzponálni. 

Az elméleti általánosítás területén a filmtudományi kutatás, a film-
elemzés és a fümbirálat módszertanának kialakítására tettük meg a kezdő 
lépéseket. Tudományos bizottságaink vitaülésein tárgyaljuk a magyar film-

. történet korszakainak összefüggéseit a társadalmii tényezőkkel. Ezeknek a 
tisztázó vitáknak eredményeképpen már elkészült egy-egy elemző Itanulmány 
minden felszabadulás után alkotott magyar filmről. Megkezdtük a magyar 

• filmtörténet tankönyvének előkészítő munkálatait. I 
Az előttünk álló legfontosabb feladat a filmalkotás és a filmhatás folya-

matának módszeres vizsgálata, azaz a lenini visszatükrözési elmélet és a 
magasabb idegműködésről szóló pavlovi tanítás alkalmazása a film terű- . 
leu Ire. Az elméleti kutatás kibontakozását erősen nehezíti az a sajnálatos 
körülmény, hogy egyrészt fogyatékos még at együttműködés más tudomány-
ágak képviselőivel, másrészt kevés a filmkutató és különösen Ikevés az olyan 
filmkutató, aki mély és alapos }marxista képzettséggel rendelkezik. Ez a 
fogyatékosság alkalmat ad arra, hogy antimarxista nézetek káros hatása 
visszatérőenI. felbukkanjon, elméleti, ismeretterjesztő és népszerűsítő írások-
ban és tévutakra csaljon, egyébként jószándékú filmkutatókat lés kritikuso-
kat. Reméljük, hogy ezen a veszedelmes fogyatékosságon jelentősen javit 
majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemnek ebben a tanévben meginduló 
marxista filmtudományi speciálkollégiuma, fiatal kutatók, egyetemisták és 
főiskolások bevonása a filmitudományi kutató munkába, és a marxista film-
elmélet következetesebb és fokozottabb érvényesítése. 

A fiatal magyar filmtudomány további hazai és külföldi kibontakozása 
a marxista elméleti alap megszilárdításától és kiszélesítésétől függ. 

HONT FERENC 



FEJŐS PÁL ÉS A TAVASZI ZÁPOR 
A »Tavaszi zápor—t a napokban mutatták be újra díszelőadás keretében. 

Az előadást a Filmarchivumok Nemzetközi Szövetsége tiszteletére rendezte 
a Filmmúzeumban a Színháztudományi és Filmtudományi Intézet. Eboől 
az alkalomból Magyarországra érkezett Jerzy Toeplitz filmtörténész projesz-
szor, a Szövetség elnöke, a lengyel fllmfőiskola igazgatója. 

A magyar filmek hazai és kül-
földi sikere mind gyakrabban 

felveti a kérdést: rendelkezik-e, a 
távolabbi múltat Illetően, haladó ha-
gyományokkal a mai realista magyar 
filmművészet? A futószalagon ké-
szült üzleti giccsek és a konjunktu-
rális propaganda filmek sok száz-
ezer méteres láncolatában vannak-e, 
és (ha igen, melyek azok a filmek, 
amelyek évtizedek múltán sem (ve-
szítettek értékükből? A kivételek 
között előkelő hely illeti Fejős Pál 
filmjeit. Az 1920-as évek nyomasz'ó 
és kilátástalan légköréből külföldre 
emigrált magyar filmrendezők kö-
zött Fejős Pál volt a legfiatalabb, a 
lagtehe'ségesebb. Az orvos-bakterio-
lógus képzettségű ifjú, a "-Nyugat-" 
irodalmi körével szoros kapcsolatban 
állt. Már számos némafilmet rende-
zett — amelyek közül kiemelkedett 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok című 
regényének feldolgozása — amikor 
1923-ban ő Is hajóra szállt, hogy a 
tengeren túl szerencsét próbáljon. 

1927-ben elkészítette a nagy feltű-
nést keltő Utolsó pillanat c. filmjét, 
A részben saját pénzén, részben ba-
ráti kölcsönből forgatott film kiemel-
kedett eredeti stílusával; Chaplin lel-
kes nyilatkozatban üdvözölte. Híressé 
vált a produkció gazdasági szerve-
zettség tekintetében is: a film 50 000 
dollárba sem kerül*, szemben az ak-
kori filmek átlagának milliós költ-
ségvetésével. 

Még nagyabb feltűnést keltett Lo-
nesome (A naffifváros mostohái) cí-
mű, 1928-ban készített filmje. A saj-
tóbeszámolók alapján ítélve, a Vas-
virág lírájára emlékeztető mű a 
modern nagyváros és nagyüzem mos-
toha forgatagában élő vasmunkás és 
telefonos kisasszony küzdelmes éle-
tét és -boldog egymásralelését. mu-
tatja be. Az egykorú kritika azt írja 
róla: - A legegyszerűbb eszközökkel 
a legmaradandóbb hatást éri e l . . . 

Annabella a Tavaszi zápor-ban 

egyike azoknak a, sajnos; még csak 
igen kis számban előállított filmekr 
nek, amelyek kifejezési eszközeiben 
minidig teljesen filmszerűek.-" 

Fejős még néhány filmet készített 
Amerikában, majd hazajött s jelen-
tős részt, vett a magyar hangosfilm 
megteremtéséért folyó küzdelemben. 
Itthon készíti 1932-ben a Tavaszi zá-
por és ítél a Balaton című filmjeit. 
'Ezután Dániában, majd Svédország-
ban rendezett. Bár ő (is csinált »üz-
leti-" filmeket, pályafutásában végig 
kiimutatható a valóság szenvedélyes 
kutatása. A giccsek hazug romanti-
kájának hátat fordítva, később ten-
geri utazásairól készít tudományos 
és tájfilmeket, Ma Hollywoodtól és 
a filmtől visszavonultan él. Hírnevét, 
filmművészi tehetségét a 30-as évek-
ben Chaplin, Fudavkin, René Clair-
rel együtt emlegették a szaklapok. 
Tudására, tekintélyére jellemző, 
hogy 1928-ban az Eisensteint és Dov-
zsankót foglalkoztató Szovkino szer- . 
ződést ajánlott neki Moszkvában. 

Az akkori magyar hangosfilm 
gyártóinak üzletd érdeke a szirupos, 
szerelmi giccsek készítését követelte. 
Ez volt a külföldi filmekkel való 
verseny és a kasszasiker alapja. 
Arra vajmi kevés lehetőség volt, 
hogy a filmrendezők művészi hiva-
tást vállalva, realista művekben 
mutassák be a korabeli társadalom 
konfliktusait. 

A magyar film, ha tett' is vaűa-



mit e kor ironikus ibemutatására (pl1. 
"Hyppolit, a lakáj-*), a Meseautóval 
és társaival egykettőre az "eladó vil-
láik-", "kölcsönkért kastélyok-" hamis 
világába ringatta a nézőt, hott muzsi-
kaszó nélkül' még élni sem lehetett. 

Kevesen 'tudják, hogy e szirupára-
dattal szemben történteik kísérletek 
realista irányzatú, művészi törekvé-
sek megvalósítására is. Ezek közé 
tartozik Fejősi Pál Tavaszi zápor 
című filmje is. A forgatókönyv írója 
Fülöp Ilona, a film rendezőjéhez ha-
sonlóan, hosszabb ideig élt Ameriká-
ban. Mindketten élesszemű, a dolgok 
nyitját kereső művészek. Művészi 
igényük elválasztja őket a holly-
woodi »gagman*<-ektől, humanista 
valóságüátásuk felfedezi a hazai ál-
lapotok elmaradottságát, az áthág-
hatatlan osztálykülönbségeket, a gaz-
dagság és nyomor szélsőségeit. Eb-
ből a két felismerésből ered a "Ta-
vaszi zápor-". 

A film Szabó Máriának, a kis fa-
lusi cselédlánynak Édes Annáéval 
sokban rokon sorsát mély együtt-
érzéssel, bájos költőiséggél tárja 
elénlk. Az urasági intéző által Cher-
be ejtett cselédet álszent úrnője el-
bocsátja, a falu kiközösíti. A városba 
menekül. Kávéházi lebujban kap 
munkát, itt hozza világra kislányát. 
Ám az "enkölcsvédő" társadalom 
hölgyei gyermekétől is megfosztják, 
elüldözik. Falujában mint kivert ku-
tyát fogadjók. Elhagyatottságában 
egyre jobban zülldk, nyomorúságától 
a halál szabadítja meg Az égből 
vigyázza kislányának sorsát, ahon-
nan — a néplegenda szerint — zá-
port zúdít a meggondolatlanul sze-
relmeskedő fiatal lányokra. 

A mese szakít a szegénylány — 
gazdagfiú kötelező filmbeli házassá-
gának sablonos törvényével, a tuda-
tosan naiv és hamis romantikával. 
Ez akkor — a kommerciális filmek 
özönében — önmagában is filmmű-
vészi bátorságra, radikális polgári 
világszemléletre vallott. 

De nem is csak a téma, hanem a 
feldolgozás filmszerűsége avatja 
széppé, értékessé ezt a filmet. Az el-
nyomottakkal és ártatlanul kitaszí-
tottakkal való ' együttérzését Fejős 
Pál sohasem foglalja szavakba, nem 
adja azt valamelyik szereplő szá-
jába. Érzelmeinket filmnyélven ki-
fejezett költői képsorok, vagy szinte 

észrevétlen felvillantott lényeges 
mozzanatok ragadják el. Az érzel-
mek és szenvedélyek húrjait a ké-
pek játékával szólaltatja meg, ezzel 
késztet állásfoglalásra. Szabó Mária 
legendái mennybemenetele oly meg-
ragadóan költői, hogy hangulatunk 
vele emelkedik és szinte természe-
tesnek) érezzük az égi konyha arany-
itól, ezüsttől csillogó környezetét. 

A film nagy erénye azonban ép-
pen a reális-elemek filmszerű meg-
formálásában rejlik. Mária.. . Má-
ria... Mária. . ! zakatol Idegesítően 
úrnőjének parancsoló hangja. Ez az 
ismétlés éppoly kifejező, mint Vizy-
né Anna.. Anna rikácsolása az Édes 
Annában. Egy kép, egy legyintés a 
bálrendező részéről Máriának: az 
urak közül hordd ki magad — de ez 
a mozdulat nemcsak Mária szívébe 
hasít, a néző emberiességét is felkor-
bácsolja. 

Mária reménykedve panaszkodik 
az intézőnek, hogy kidobták, mire 
az cinikusan pénzt ad a lánynak. A 
lázadás keménysége, de tehetetlensé-
ge is kifejeződik abban, ahogyan a 
lány követ dob a hintóba szálló úr 
után. Az árvaszéki végzést végrehaj-
tó három "úrinő" maszkjának töké-
letes ridegsége, a kútnál pletykázó 
vénasszonyok felháborító szfvtelen-
sége szintén kifejezői Fejős Pál ren-
dezői művészetének. 

A film főszereplője a szép és igen 
tehetséges Annabella francia film-
színésznő. Mellette Dajbukát Ilona, 
Gózon Gyula, Makláry Zoltán, La-
domerszky Margit, Pethes Sándor, 
Kürthy József a nevesebb szereplők. 

A filmet francia gyártó készítette 
magyar, angol, francia és német 
verzióban. Ez a magyarázata a film-
ben tapasztalható népviseletes hival-
kodásnak. De ez nem terelheti el fi-
gyelmünket a mű egészének bátor 
állásfoglalásáról és a részletek film-
szerű kulturáltságáról, melyek alap-
ján joggal sorolhatjuk e művet és 
alkotóját a realista magyar filmmű-
vészet úttörői közé. "Komoly és erős 
hittel hiszem — mondotta Fejős 
1932-ben a Nyugat Irodalmi estjén 
—, hogy van közönsége azoknak a 
filmeknek is, amelyek a művészet 
nevében csinál ódnak és nemcsak 
van közönsége, de lehet is közönsé-
get csinálni hozzá.. .« 

MOLNÁR ISTVÁN 



A HARMADIK 
Aligha vran a világirodalomnak és 

a filmművészetnek még egy té-
mája, amelyet annyiszor és annyi 
variációban feldolgoztak volna, mint 
éppen a »hanmadik« problémáját. 
Művészek és mesteremberek szinte az 
összes kombinációs lehetőségét kime-
rítették, irodalmi kaptafa lett belőle, 
amire minden közepes stilisztika rá-
húzhatta a maga olcsó művészetét. 
Nyilván a polgári háromszög-döm-
pingre visszahatásképpen, de az 
új forradalmi tematika mindent ki-
szorító hatásának eredményeként is, 
fordult el kezdetben ettől a problé-
mától a szovjet művészet. Am az 
élet teljes ábrázolásának szocialista-
realista igénye szükségszerűen hozta 
magával, hogy előbb-utóbb a szovjet 
művészet is maga mérlegére helyez-
ze az emberi élet olyan buktatóit és 
tragédiáit, mint a házasság után fel-
lobbanó új szerelem. Erre a feladat-
ra vállalkozott Sztanyiszláv Rosztoc-
kij, a fiatal szovjet rendező, aki An-
tonov elbeszélése nyomán vitte film-
re Matvej Morozov szovjet kolhoz-
paraszt őrlődésót a csalód és a sze-
relem, a kötelesség és a boldogság 
között. 

Rosztockij igen merészen expo-
nálja a problémát. Hiszen a kérdés 
megoldása könnyű lenne, ha — mint 
annyi hasonló kísérletben — az er-
kölcsi értékek egyoldalú csoporto-
sításóval, a családi élet tisztaságával 
állna szemben a -léha- és önző csá-
bító. A filmben azonban a "-harma-
dák« — Tonya, az ifjú agronómusnő 
— képviseli a magasabb erkölcsisé-
get. A régi és új csatájában — amely 
a kolhozban folyik — ő jelenti preg-
nánsan az újat. Hatására éHk em-
berré a tehetséges, de komolytalan, 
könnyelmű, kelekótyának tartott 
Morozov. S bár szereti a férfit, in-
kább elköltözne a faluból — ha a 
kolhozelnök nem tartaná vissza *-v 
csakhogy a házasságát ne zavarja meg. 
A feleség, Lansza — ezzel szemben 
— már csak Tonya hatásának ellen-
súlyozása végett is — nyilvánvalóan 
gátolja Matvej fejlődését, a férfit 
megtartani az ő tudatóban azzá tor-
zul, hogy a férfit megtartani a maga 
léha, elmaradt mivoltában. Attól sem 
riad vissza, hogy Alevtyina, az öreg 
és imtrikus parasztasszony fel Ha j-
tására, Tonya megmérgezésére szán-
ja rá magát, és csak az utolsó 



pillanatban üti kl a halált-
hozó teáscsészét vetélytársnöje kezé-
ből. És amikor a felháborodott Mat-
vej tettlegességre vetemedik a go-
nosz öregasszonnyal szemben, La-
risza — igaz, a férje parancsára — 
hagyja, hogy Matvcjt három évre el-
ítéljék, és titokban tartja tettének 
Indítékát Ezek után érthető, ha a 
néző Tonya-párti, és kesernyés száj-
ízzel fogadja a börtönből hazatérő 
Matvej visszatérését Lariszéhoz, ak-
kor is, ha közben egy bájos kisfiúval 
kapott erkölcsi nyomatékot ez a 
választása. 

Ami a filmben figyelemre méltó, az 
a probléma magas hőfokú, komoly, a 
konfliktust a maga indulati gazdag-
ságában, szenvedélyességében feltáró 
ábrázolása. Matvej, Tonya és La-
rlsza vergődésének megjelenítésében 
életszerűségre és hitelességre törek-
szik a rendező, kendőzetlen őszinte-
séggel tárja fel a régi és az új harcát 
a kolhozon belül. Olyan emlékezetes 
típusokkal ajándékozza meg a né-
zőt, mint Tonya nagyapja, akiinek 
unokája hazatérésekor az az első 
kérdése: fizet-e a kolhoz az el-
szállásolásáért. Érdekes figura Ivan 
Szavics, a kollhozelnök — Larisza 

édesapja (a hasonló szerepkörben 
már többször kiválót alakító Ba-
tomszkij játssza, a megszokott szín-
vonalán.) A konfliktus megoldásá-
nak sem a realizmusában kételke-
dünk, csak igazságérzetünk berzen-
kedik, Tonya megérdemelné, hogy ne 
csak hatásában győzedelmeskedjék. 

Kár, hogy a film drámai hangvé-
telének sítlusegységét, itt-ott az át-
lagos kolhozvígjátékok szokvány-
elemed bontják meg. Garibján ope-
ratőri munkája, méltó folytatása a 
legjobb szovjet hagyományoknak. A 
traktorok -csatájának- felvétele kü-
lönösen emlékezetes marad, és 
Eisensten-i—Tysse-d remirü6cenc iá-
kat ébreszt a nézőben. 

Utoljára említjük a film egyik 
legnagyobb értékét: Matvej alakító-
jának, Tyihonovnak, egészen pará-
dés játékát. A látszólag cinikus, 
valójában mélyérzésű férfi bonyo-
lult, ellentmondásos alakját teljes hi-
telességgel állítja elénk. Alakítása 
mellett erőtlennék hat Menglet_ked-
ves, vonzó, de kissé egyszínű To-
nyája. Druzsinyina kiaknázza szere-
pének lehetőségeit és Lariszában erő-
teljesen mintázza meg a féltékeny 
asszony vívódásait. 

GYERTYÁN ERVIN 



A NYUGTALAN DE SICA 
•"Hölgyeim és uraim! 
Tízegynéhány esztendeje, hogy az 

a film, amit most önök előtt nem-
sokára lepergetnek, elkészült. Akko-
riban még legmerészebb álmaimban 
sem képzeltem, hogy a ••Bicikli-
tolvajok-" minden idők tizenkét leg-
jobb alkotása közé kerülhet...-« 

De Sica hullámos, őszes haján, 
hófehér ingmellén vakítóan szikrá-
zott az éles reflektorfény. 

••Művészi pályafutásom kezdete 
óta nyugtalanít az apa és fiú kap-
csolatának 'kérdése. Izgat az a mil-
liónyi" apró érzelemszál, amni ezt a 
két lényt oly bilincserővel fűzi ösz-
sze, s ha már korunkban adatott 
megélnem, nem választhattam el és 
nem is akartam elválasztani ezt az 
örök emberi problematikát a ko-
rétól, amely stigmát nyom minden 
emberi érzelemre, s ha az ábrázolt 
érzelem nem viseli magán e stig-
mát, igazát, hitelét veszti. Egy olasz 
apa — egy a sokmálló közül —, meg 
egy olasz kisfiú — ő is a milliónyik 
egyike —1 a háború után — ez a 
••Biciklitolvajok-". S ha megértette 
őket a világ, megértett engem is, 
aminél többet művész magának nem 
kívánhat,..-« 

Beszélt még egy rövid ideig, de én 
már nem hallgattam tovább, kisur-
rantam a hatalmas teremből, gon-
dolván, hogy most elkapom egy kis 
nyugalmas eszmecserére, mert a ve-
títés utáni sajtófogadás ilyenre nem 
alkalmas és ki tudja, mikor találko-
zom vele megint. 

A rendezőbizottság két tagja •— 
mint két testőr — lépdelt jobbján és 
balján, ő maga kipirultán tartott 
a kihalt folyosón át a páholya felé; 
Odaléptem hozzá és bemutatkoztam. 

— Magyar? — kapta rám érdek-
lődve a tekintetét. 

— Igen. 
— Nézze, most nem maradhatok 

kint, be kell mennem a terembe, de 
előadás után elvonulunk egy kis be-
szélgetésre. Jó? 

Tamáskodom. 
— Csak bízza rám. Tudom én jól, 

hogy Budapesten sok, igaz barátom 
van. S ez kötelez. 

Állta a szavát. 

A nagy történel-
mi sorsfordulók 
nagy művészeti 

sorsfordulókat 
szülnek. >Üj fajta 
idők méhében új-
fajta élet, s ebben 
újfajta művészet 
Sarjad. A fasizmus 
ellen harcoló nagy nemzeti ellenállás 
— az olasz Resistanza — talaján vi-
rul ki a neorealizmus epikában, 
pikiturában, filmben egyaránt Innen 
az, hogy az olasz művészek jogos 
nemzeti büszkeséggel tekintenek rá. 
A neorealizmus kétségtelenül nem-
zeti tett is. Emlékezzünk csak a 
•Róma nyílt város^-ra, amelynek 
irodalmi párhuzamaként hadd idéz-
zem Piero Calamandrei néhány so-
rát abból a sírfeliratból, amit még 
életében elkészített Kesselring náci 
tábornoknak, az olasz nép megnyo-
moritójának: 

»Megkapod 
Kamerád Kesselrlng, 
Tőlünk, olaszoktól, emlékművedet, 
— de . . . 
Ha erre az útra visszamerészkednél, 
helyükön találsz még 
elevent és holtat, amaz esküvésben, 
egy egész népet az emlék körül: 
amelynek neve 
mostan és mindig 
Ellenállás. 

(Rónai Mihály András fordítása) 

••Ha erre az útra visszamerészked-
nél . . E z nem csupán Kesselring-
nek szól. A neorealizmus emlékező fi-
gyelmeztetés és komoly intellektuális 
felelősségvállalás is, bár etekintet-
ben kétségtelenül — mondjuk — 
mértéktartó, tehát nem -forradalmi. 
Az eddig tapasztalt társadalmi nor-
mák megrostálásán túl nem megy és 
az adott pillanat realitásának csak 
egy bizonyos részét rögzíti. 

* 
Ilyen kérdésekről beszélgettünk 

De Sicaval egy eldugott sarakban az 
előadás után. 

— Jó. Körülbelül egyetértünk — 
mondta. — De azt semmiképp sem 
hiszem — pedig mostanában sokan 
állítják —, 'hogy a neorealizmus ide-
je lejárt. Hogy lehetne ez igaz, ami-
kor az a társadalmi valóság sem 
szűnt meg, aminek létét köszönheti! 



De ahogy ez a valóság új és új prob-
lémákat száll, a neorealizmusnak is 
új ós új feladatai vannak. Ha úgy 
tetszik, íorradalmasodik. Nagy szív-
dobogással készítjük Zavatfcinivel új 
filmünket, az -Este hatkor végíté-
letéét. Igaz, hogy minden készülő 
alkotásom hihetetlenül elbizonyta-
lanít: nem tudom mire jutok vele. 
Ezzel az új filmemmel meg különösen 
sok a dolgom. Éles, antiburzsoá sza-
tíra. Hogy aztán má lesz velünk — 
ki tudja? De a magamfajta ember 
nyugtalan. Szeretnék valami újat 
mondani, akkor meg csak ilyen 
irányban tapogatózhatom. Nem tu-
dom, ismerte- az egyik shakespeare-i 
anekdotát? 

Kérdően nézem. 
— A jól végzett munka tudatában 

éppen jóízűen aludt a padlásszobá-
jában nagy Vilmosunk, mikor — 

úgy hajnaltájt — rátört a Globe-
színiház igazgatója. Nagynehezen 
felrázta álmából a mestert. -Mit 
akar tőlem, uram, ebben a szokat-
lan órában? — nyögte ki nehezen a 
kérdést. Üj darabot! Méghozzá ha-
mar* — szólt a sürgető válasz. -Üj 
darabot?* — lepődött meg Vilmo-
sunk. De hisz, alig pór napja fejez-
tem be a -Romeo*-t! . . . Azt már 
kétszer adtuk.. .* És nemsokára 
megszületett a -Szentivénéji ólom*. 

— Látja, bennem, belül — direk-
tor nélkül is — folyton szól valami 
sürgetés: újat! újat! újat! 

— Ha pedig az -Este hatkor.. .*-t 
úgy április-május körül befejezem, 
szívesen ellátogatok Magyarországra, 
őszintén szeretem a magyarokat és 
őszintén becsülöm filmművészetüket. 
A viszontlátásra Budapesten! 

GELLÉRT GÁBOR 

fyEste hatkor végítélet' 
Amikor nyáron Rómában jártam, 

Zavattini elmondta, hogy új művé-
nek, az -Este hatkor végítélet* című 
filmnek forgatását ősszel kezdik 
meg. Hogy kik lesznek a szereplői, 
még nem tudta, csak egy volt bizo-
nyos, hogy rendezője ismét De Sica. 

Most pedig elérkezett a hír hoz-
zánk, hogy valóban megkezdték a 
film forgatását, mégpedig az eddigi 
Zavattini—De Sica filmektől eltérőn 
nagyrészt hírneves színészek részvé-
telével. Játszik benne többek között: 
G-ina Lollobrigida, Martiné Carol, 
Silvana Pampanini, Alberto Sordi, 
Eduardo de Filippo, Renato Rascei, 
Toto, Aldo Fabrizi, Paolo Stoppá és 
Amadeo Nazzari. S ami a legérdeke-
sebb, maga Vlttorio de Sica is, aki 
pedig nemrég még azt nyilatkozta, 
hogy elvből nem szerepel azokban a 
filmekben, amelyeket maga rendez, 
-a rendezőnek nem a filmfelvevő-
gép előtt, hanem mögötte a helye...* 
A készülő film folytatása lesz a 
-Csoda Milánó-ban* stílusának, 
vagyis a valóság a fantasztikummal, 
a groteszk szatírával keveredik. 

Egyébként a neorealizmusról Za-
vattini beszélt nekem a legszenvedé-
lyesebben: ' 

— Fájdalom, ma-
guk a neorealisták 
között is sokan 
azon igyekeznek, 
hogy a neoreallizmust elevenen elte-
messék. Ez a művészeti hitvallás 
olyan elkötelezettség, amelytől né-
melyek szívesen szabadulnának. 
Fegyver, amelyet el akarnak dobni. 

Zavattini sohasem tágít attól a 
művészeti elkötelezettségtől, ame-
lyet évtizedekkel ezelőtt vállalt. 

— Elmúlt az az idő — mondja —, 
amikor még azt hittük, hogy a mű-
vész felette áll a többi embernek. 
Az a tény, hogy valaki művész, nem 
jogcím az élettől, a társadalomtól 
való elszakadásra. A művészet ma 
nem elszigetelt jelenség, s nem 
olyan, mint a lepke, amely céltala-
nul kering a 'levegőben. Az igazi mű-
vészet mindig tudatos, még akkor 
is, ha nem rögtön találja meg az 
utat. Ma a moralitás megelőzi még 
a művészetet is. Az erkölcs olyan 
elkötelezettség, amely az élet vala-
mennyi megnyilatkozására egyfor-
mán vonatkozik, beleértve a művé-
szetet is. Én minden erőmmel az 
élet és a művészet egységére törek-
szem. 

GÁCH MARIANNE 



Z E M A N ÜJ FILMJEI 
• 

Karel Zeman két új báb-
filmet készít. Egyik film-
jének hőse a híres Mun-
chausen báró, a másiké a 
népszerű -Prokovk úr-, aki 
ezúttal egy bűnügyi histó-
riába keveredik: a film 
elme »Prokovk úr, a detek-
tív-. 

K. Zeman bemutatja, ho-
gyan indul Prokovk úr 
nyomozásra. (Alsó kép) 

A cseh kísérleti filmek 
nagy sikert arattak a brüez-
szell fesztiválon. Képünk a 
cseh tObbvásznú (pollekrán) 
film vetítését mutatja be. 

< 



AHOL A FILMBŐL - FILM LESZ 
sítja, hogy az a bizo- la. Tudni kell ugyanis, 
nyos muszter, amely in- hogy a budapesti mozik 
nen kikerül, — kifogás- berendezése nem egy-
talan legyen. forma, a vidékieké még 

Teremről teremre já- kevésbé. Van ahol több, 
runk. Már dolgoznak az van ahol kevesebb fény-
Álmatlan évek muszte- n y e l vetítenek. Lehetet-
rein, Szent Péter eser- l e n tehát olyan kópiát 
nyőjén az utolsó simitá- készíteni, amely min-
sak készülnek, most denfajta vetítóberendo-
hívják elő a Becsület róshez tud alkalmaz-
eilső felvételeinek film- kodnl. A fimlabarató-
jeit is. Megfigyeljük a Rumból kikerülő kó-
fénymegadónak, Miha- P 1 ^ a bemutató mozik 
lik Istvánnak munkáját, berendezéséhez alkal-
rajta múlik talán a leg- mazkodnak. 

A negatív-vágó több, az ő instrukciója, TObb ml™t kétszáz 
jelzései szerint készül el ember dolgozik a Film-

Magyar filmlaborató- a negatívról a pozitív, laboratóriumban, két-
rium — kevesek s az ő szemén, figyel- banmád részük tműsza-

éltal ismert üzem a mén múlik, hegy miiyen ki dolgozó. Nemcsak a 
Gyarmat utcában. Ren- lesz a film tónusa, s a készülő új magyar fil-
dezök, operatőrök, szí- különböző negatív film- m e k laboratóriumi mun-
nészek, filmírók gondol- szalagokról egy tónusú kéj át csinálják; (hanem 
nak sokszor félve erre pozitív másolatot kapja- ^ látják el magyar szö-
az üzemre. Nap mint nak. Megállunk egy pár veggel a külföldi filme-
nap a felvételek után percre a tisztítóban, ket, Itt készítenek kó-
ide kerül a napi anyag, ahol alkohollal, vegy- piákat is a megvásárolt 
itt készül belőle a mun- szerrel, bársonnyal tlsz- külföldi filmekről. Egy-
ka-kópla, a muszter. Er- togatják a filmszalago- magyar játékfilmről 
rőd a muszterről tudja kat, néhány percet töl- harminc kópia készül, 
meg a rendező és társai, tünk egy sötét kis szo- a híradófilmből több 
milyen munkát végez- bábán, ahol csak zöldes kétszáz. Nagy fe-
lek? Van izgulnivaló fény világít, egy ember lelősség, komoly szak-
bőven! Nem lesz-e a kó- és egy gép dolgozik Itt tudás, egy egész kis 
pia túl sötét, vagy túl — 600 méter filmet ko- gyár lelkiismeretes murv 
világos, tisztán jöjjön ki píroznak óránként. kája áll a rövid kis 
a hang. . . A , Ü 7 j e m e e v i k Ü1 mondat mögött, amelyet 

Végigvezetnek a gé- s e r r e l tíkalma- o l v a s h a t ^ 
pék között. Milyen so- TOtt körlete, az úgyne- * n J K * 
kat fejlődött a ftlmlabo- v e z e t t gamnúra történő F l l m I a ' 
ratóriumi munka az előhívás. Ez azt jelenti, boratóriumban. 
utolsó tíz-tizenöt évben! hogy törvényszerű össz-
Ma már nem sötét, le- hangba hozzák a felvé-
vegőtlen szobákban, ha- ,telnél használt világi-
nem világos, jól fűtött tást, és a hívási időt. 
műtermekben dolgoz- Egy bizonyos görbe mu-
rvák a modern gépek, tatja meg, hogy meny-
Alig-alig léphet közbe n y l l e g y e n a hívási idő. 
váratlan tényező, az Rossz a kópia, rossz 
egész technológiát tudo- a hang — hányszor hal-
mányos alapokra he- i o t t bírálat! Nos, a leg. 
lyezték, vegyészek, mér- többszűr nem a| Pilm-
nökök, laboratóriumi laboratórium tehet ró-
szakem berek, műszeré-
szek ÖSSZZnurikája bizto- A «lnei előhívó-gép 



— Hauptmann-drdma filmen — 

C sodálatos havas tájban vágtat a 
vonat, apró fenyvesek maradoznak 

el, egy kőhidacflka alatti árakban a 
téboly határára került nő vajúdik, 
szivettépő sikoltása egybeolvad a 
mozdony keserves, hosszú füttyével. 
Az asszony szőke (haja mellett, ahogy 
a kamera közelebb kocsizik, fokoza-
tosan bontakozik ki egy dércsípte 
bokor, amint egyre pirosabban terül 
szét a havon, mint a v é r . . . 

Ragyoeó ez a képsor, a színék tö-
kéletes dramaturgiai funkciót tölte-
nek be: a furcsán ködös, havas táj a 
méregzöld fenyőkkel és szemaforok 
sanda pirosával nem a tiszta, az em-
ber lelkében örömet csendítő fehér 
sugárzás képzetét kelti, hanem a 
közömbössé dermedt természetben 
magára maradt cselédlány lelkiálla-
potát tükrözi. 

Még két ilyen képsor: egy nagyon 
becsületes, de nagyon bigott emberke 
táncol sugárzóan szőke szereimévél 
és egyben menyasszonyával valami 
bajorországi vendégfogadó táncte-
remmé átalakított padlásán. Egye-
diül vannak a teljesen üres, totálban 
fényképezett, ócskán felcicomázott 
teremben, valahol hóhil; szinte csak 
a hangjukat halljuk inkább — de azt 

szinte -premier planban- — sem-
mint tisztán látjuk őket. Végzetes 
párbeszéd folydk közöttük, az asszony 
bevallja bűneit, botlásait s elszalad. 
Milyen jó ennék a deszkapadlós 
padlásnak a kölcsönkért piros-kék 
ócaka girlandokkal, papírkoszarúk-
kaj szégyenkező képe: megint pon-
tos, találó dramaturgiai szerepet ka-
po't a szín; hanggal, gépbeállítással 
összhangban. 

Aztán: dicséretes a mulatóba szö-
kött lány szilaj táncának remek gép-
mozgással megoldott érzékeltetése, 
majd utána, kontrapunk tként egy 
igen lassú mozgású, végig secondban 
tar'ott rfngatózása; az udvaron a 
motorkerékpár fényszórójában fel-
villanó baljós nőalak; a viharos szá-
guldás; a gép zaja a hazaért Rose 
tudatában; a szerencsétlenség. Re-
mek ritmusú, jól vágott, jó montázaú 
képsor. 

Erről a három tökéletes részletről 
tehát csak a legjobbat mondhatja a 
kritikus. Sőt: kötelessége is, különö-
sen színesíilmmel kapcsolatban, hi-
szen egyelőre, sajnos, még a legna-
gyobb ritkaság a színék következe-
tes dramaturgiai alkalmazása, szá-
mon kéli tehát tartani minden ered-
ményt. 



Neon mondhatjuk el azonban 
mindezt a jót a film egészéről. És 
itt megint csak elsősorbarf a szí-
nekre kell hivatkoznom. Ez a Haupt-
mann-tragédia komor, clair-obscure 
hatásokkal dolgozó, fekete-fehér fil-
met kíván Inkább. Meggyőződésem: 
ha a film egyes jelenetei, főleg a föl-
desúri lakban fényképezet'ek, nem 
színesek — a hangulati hatás sokkal 
jobb lett volna. De így! Képzeljük 
el, hogy egy földesúr—cselédlány— 
béna, szenvedő feleség háromszögé-
nek fojtott indulatainak érzékelésé-
ben — mert a haup'imannJ szavak-
ból és az igen jó dialógusokból csak 
úgy süt ez a fojtott szenvedély — 
folyton 'kiglancolt enteriőrök zavar-
ják meg az embert: hol egy hű, de 
gyönyörű biedermeier szekrény, 
melynek még az intarziáit is jól ki-
vehetjük, sőt, a kénbeállítás révén, 
a rendező hibájából észre is keU 
vennünk, meg kell csodálnunk, mint 
valami bizományi áruházi reklám-
filmet; hol pedig egy gusztusosán 
fényképezett csendélet, virágváza, 
meghitt sarok, vagy családi fest-
mény. Mi történt? A rendezőt és az 
operatőrt elragadta a színesfilm-tech-
nika egyre nagyobb tökéletesedése; 
s ez olyan veszély, mely a legtobb 
mai színesfilmet részben élvezhe-
tetlenné teszi. Nem a képek művészi 
megfogalmazása érdekelte őket, ha-
nem a minél puccosabb, minél ki-
glancoltabb technikád tökéletesség, 

mellyel még a falfes'és apró mintái 
is láthatóvá érzékelhetővé tehetők. 
Ügy járnák a modern színesfilmek 
rendezői, mint a némafilm korszak 
kezdetének filmalkotói: elragadta 
őket a mozgás, a mozga'ás szenve-
délye és mindenki rohant, bukfen-
cezett, száguldott, üldözött a film-
ben, nyakló nélkül A színesfilmek 
művészed viszont a színekben tob-
zódnak. 

Mit eredményezett ez a módszer 
a Rose Berndben? Azt, hogy a leg-
fontosabb indító-képsorok teljesen 
hamis útra terelik a néző figyelmét: 
minitJalstállót látunk, alumínium-
kerítéssel, tisztasággal, vidéki úrila-
kot á la magyar filmek anno 1938; 
általában valami ellenszenves steri-
litás lengi be a filmet, semmi at-
moszféra; nem tudjuk, hcil a cseléd-
ség, mit csinál, milyen a viszonya 
Rosához, egyáltalán: mi ez az 
egész? S mikor játszódik? ' Mert 
korra való utalás nincs a filmben: 
motorok, modern útépí'ó gépék, mi-
egymás azt az érzést keltik, hogy 
napjainkban történik mindez; de mi-
kor, s miért éppen napjainkban, s ha 
igen — mert igen, mert a film mo-
dern miliőben játszódik —, mégis, 
hogy van ez az egész? 

Gerhardit Haiuptmann cselédtragé-
diája az első világháború előt'i 
időkben, a feudális viszonyok között 
játszódik. (Már 1918-ban megfilmesí-
tették a Rose Bernd-et!) Konfliktusa 



sokban emlékeztet arra, amit mi 
Kosztolányi Édes Annájából isme-
rünk. Egy kedves, élnivágyó, se nem 
jó, se nem rossz, minden porcikájá-
ban emberi cselédlányt, Rose Bernd-
et elcsálbít gazdája, egy földbirtokos, 
aki béna felesége mellett képtelen 
szenvedélyeit (kiélni. Rose-tnak egy 
ú'épíibő munkás is udvarol, de nin-
csenek -ikamoly szándékai*, ahogy 
mondani szokás. Rose éppen ezért 
tartózikodik is a férfitől, aki azonban 
egyszer, mikor a lány a földesúrban — 
aki fűt-fát ígért neki — már csalódott, 
sőt gyermeke'; is vár tőle: megkapa-
rintja a menekülő, de azért szere-
leimre áhítozó, elhagyatott lányt. 
Rose végül is hozzámegy egy talpig 
becsületes, de naiv és bigottul val-
lásos régi kérőjéhez, hogy problé-
máit megoldja; de az útépítőmunkás 
elárulja viszonyukat, sőt a földesúr-
ral való kapcsolatot is; emiatt. Rose 
bírósági tárgyalóterembe kerül — 
(vőlegénye összeverekedik az útépí-
tővel) — és végképp összekuszálódik 
élete. Ez az egész mese, ennek min-
den problémája a hauptmamni mi-
liőben reális igazíán, s ott eredmé-
nyez igazi feszültséget. Bár a férfiak 
között magára maradó nő, aki sze-
relmi játékaiknak csak es2úcöze, vég-
eredményben örök probléma: ebben 
a formában mégis az álszemérmes, 
hazug, minduntalan a bibliára eskü-
vő császári Németországra jellemző 
elsősorban. Ezért kellett volna a fil-
met abban a környezetben megal-
kotni; ebben a félszavakat suttogó, 
turnürös, titokban élveteg, császár-
szakállas, félfeudális korban. Mo-
dern miliőben, mulatóhellyel, motor-
biciklin utazgató nőkkel, egészen 
más körülmények és lehetőségek kö-
zött ez a probléma kicsit hamisan, 
kicsit álérz^lmesen cseng s a férfiak 
ítélőszéke a. földesúri kúriában, mi-
dőn a férj béna felesége előtt, töb-
bek jelenlétében vádolja cédasággal 
egykori szerelmét, ez a Hauptman-
nál nagyszerű jelenet itt, ha nem is 
válik üressé, de kicsit feszélyező, 
érthetetlen, nem egészen logikus, 
suta, ráadásul színpadias is. S eze-
ken a hibákon a kitűnő, bár néha 
határozottan modoros Maria Shell, 
Raf Valloné és Leopold Bibertt kul-
turált játéka sem tud végleg segí-
teni. 

Végelemzésben azt hiszem, abban 

a tényben keresendők ezek a hibák, 
hogy a rendező Wolfgang Staudte, 
aki 1942-ig színpadi rendező volt, 
Reinhardt és Piscator tanítványa, 
képtelen végleg és teljesen elsza-
kadni a színpadtól. Már a háború 
alatt készült, antifasiszta tendenciá-
jú »Akrobat, óh.'* című filmjében is 
ez a nagyszerű képsorokkal váltako-
zó vontatott színpadiasság zavart; 
talán csak »A gyilkosok köztünk, 
vannak* (a legelső 1945-ben készült 
német film) és -Az alattvaló* című 
műveiben sikerült igazán és téljesen 
filmrendezővé válnia. Persze; mert 
az Alattvaló szükségképpen az ere-
deti, heinnichmanni miliőben ját-
szódhatott csak, s így Staudte-nak 
módja nyílott a korban elmélyülnie; 
a Rase Berndben viszont két hom-
lokegyenest ellenkező korszak keve-
redett össze. 

Feltétlenül meg kell emlékeznünk 
a kitűnő operatőr, Klaus von Rau-
tenfeld munkájáról, aki a cikkünk 
elején említett képsorokkal, vala-
mint a zivatar előtti temetést, és a 
hatalmas sárga búzatengerben riadt 
egérként szökdécselő-menekülő Ro-
set mutató felvételedvei bebizonyí-
totta, hogy elsőrangú művész, aki 
megfelelő rendezői elképzelések és 
intenciók alapjón a film többi, nem 
szerencsésen megoldott részét is él-
ményszerűvé tudta volna avatni s 
akkor erejét nem az egyes részletek 
-kiszínezésére* hanem drámai szín-
hatású megkomponálására fordítja. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 



DONALD KACSA 
Mostanában alig találkozunk a 

mozik műsorán azokkal a rövid, szi-
nes rajzfilmekkel, amelyek a hír-
adó és a inagyfilm közé iktatva, ki-
tűnő szórakozást szerezteti kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. Pedig Walt 
Disney óta' sokan és sokfelé próbál-
koztak modernebb stílusok kialakí-
tásával, új témák új hősei elevened-
tek meg a vásznon, s a rajzolt figu-
rák mellett megjelentek — és egy 
csapásra meghódították a közönség 
szívét — a bábok. 

Ez a sajátos filmművészeti ág szin-
te minden országban másféle módon 
jelentkezik. A cseh Jiri Trnka ro-
mantikus -Szentivánéji álom- báb-
filmjétől a hollandok televiziós re-
vüjén keresztül a svájci szürrealista 
bábfilmkabarékig megannyi stilus-
törekvéssel és új kifejezési formával 
találkozunk. Arra most nincs lehető-
ség, hogy ezek mindegyikéről részle-
tesen szóljunk, de megpróbálunk pil-
lanatképekben beszámolni a külföld 
modern rajz- és bábfilmgyártásáról. 
' A marionettek és rajzfigurák sze-

relmesei folyvást újabb és megle-
pőbb elgondolásokkal, briliáns tech-
nikai megoldásokkal lepik meg a kö-
zönséget. A legmodernebb amerikai 
technika megváltoztatta a rajzfilm-
gyártás eddigi módszereit, és az új 
produkciók örökre kiszorították 
-klasszikus- elődeiket: Walt Disney, 
Fleischer, Walter Lantz és mások al-
kotásait ^Érdekességképpen megem-
lítjük, hogy a rajzfilmek nemrégi-
ben lezajlott második fesztiválján 
még Disney is szerepelt egy 1935-
ben készült, de még ma is frissnek 
ható produkciójával.) A skót szárma-
zású Noirman McLaren ,nagy feltű-
nést keltett új módszerével: közvet-
lenül a filmre rajzol. Az ötlet szá-
mos követőre talált Európában: dán, 
német, olasz, francia, angol rajzfil-
mesek kísérleteznek McLaren mód-
szerével. 

Klasszikus stilusú rajzfilmeket 
költséges előállításuk miatt csak ál-
lami támogatással lehet készíteni. 
Itt elsősorban a Szovjetuniót és 
Csehszlovákiát kell megemlitenümk. 
Idén mutatták be a szovjet Brum-
berg-nővérek -A vágyak valóra vál-
nak- cimű produkcióját. 

Profeuzor Fllutek, a 
lengyel közönség 

kedvence 



U N O K Á I 
Egy másik művész, Alekszander Iva-
nov egyik legvonzóbb, aranyos hu-
morú alkotása, "A csoda*, előkelő 
helyet foglal el a szovjet rajzfilmek 
sorában. Akárcsak Josef Kabrt "A 
vízitündér tragédiája* című szipor- R J a b c t l k o v ^ 2 n > . 
kázo szatírája a cseh produkciók menszkij szovjet 
között. (A földreszálló tündért vas- rajzílimje 
kalapos hivatalnokok visszaűzik vízi 
birodalmába.) A gazdag cseh rajz-
filmtermésből említsük még meg 
Jifi Brdecka új produkcióját, mely a 
repülés történetének humoros feldol-
gozása. A film díjat nyert az idei 
cannes-i fesztiválon. 

Tizenkilenc évvel ezelőtt gyerek-
képű fiatalember jelentkezett a bu-
karesti filmstúdióban: egy rajzfilm 
összeállításához kórt segítséget. A 
tizenhat éves fiút akkor kinevették, 
de ma már külföldön is ismerik és 
becsülik Ion Popescu-Gopo művésze-
tét. Több mint negyven egyre töké-
letesebb rajzfilm elkészítése fűződik 
nevéhez, és -Courte histoire« című 
produkciója 1957-ban a méltó nem-
zetközi elismerést: a cannes-i Arany 
Pálmát is meghozta. 

A lengyel rajzfilmek jobbára Walt 
Disney filmjeit juttatják eszünkbe. 
De a kevésbé újszerű stílus ellené-
re, egy-egy pompás figura megterem-
tésével sikerült maradandót alkot-
niuk. Ilyen például a közönség ked-
vence, a szórakozott, igen udvarias 
és patetikus modorú professzor Filu-
tek, "aMt* Zbigniev Lengren vitt vá-
szonra. — A lengyel bábfilmek még 
nem érik el cseh társaik színvonalát. 
Témájukat legtöbbször mesékből, 
régi legendákból merítik. 

Befejezésül látogassunk el abba 
az országba, ahol ez a filmművé-
szeti ág éppen — válságban van. 
Franciaországról van szó, ahol 
— anyagi nehézségekkel és fel-
szereléshiánnyal küszködve — csu-
pán néhány egyedülálló művész fog-
lalkozik rajzfilmgyártással, és pro-
dukcióit külföldi televízióknál pró-
bálja értékesíteni. Pedig a franciák 
között nem egy tehetséges és lelkes 
művész akad. Jean Habley, Henry 
Gruel, Gilbert Metral és a többiek 
méltán érdemelnének nagyobb meg-
becsülést hazájukban és külföldön 
egyaránt. RADVÁNYI ERVIN 

Kép Jlri Brdecka - A 
repülés vidám histó-
riája* című díjnyer-
tes produkciójából 



Azok a bizonyos levelek 
már kétszer Is lehullottak, 
de a háború csak nem 

akar véget érni. A WM fegyvergyárban 
gyerekemberek állnak a munkapad 
elé, a hadbavonultak helyére. A Miha-
lik fiú is most ismerkedik az appretúra-
műhéllyel és jövendő feleségével, Vil-
mával. (Ruttkay Éva és Tordy Géza.) 

Ismét dúl a háború, Csepel 
kommunistái a föld alá il-
legalitásba kényszerítve 

szervezik a fasizmus elleni harcot De 
Hain Péter emberei sem tétlenek: le-
bukik Irén is, a csepeli földalatti ellen* 
állási mozgalom harcosa. (Vass Éva.) 

ÖT KÉP — Ö 
s 

"P övidesen elké-
1 1 szül a magyar 
filmgyártás érdek-
lődéssel várt új 
alkotása az »Al-
matlan évek-", A 

forgatókönyvet 
Máriissy Judit 
írta, a filmet Má-

A gyári öreg mozdony i 
tokát — a csepeli mur i 
Manfréd birodalmát, s 

ridssy Félix ren-
dezi. A felvételek 
a Csepeli Vas- és 
Fémművek mű-
helycsarnokaiban, 
a gyár területén 
és környékén; 
a csepeli, buda-
pesti utcákon és 
a Hunnia film-
stúdió műtermei-
ben készülnek, 
Makláry Zoltán, 
Ruttkay Éva, Tö-
rőcslk Mari, Vass 
Éva, Agárdi Gá-
bor, Barsi Bé-



lA kapitalizmus gazdasági 
Iválsága Csepelt sem kíméli: 
(kihűlnek a kemencék, s a 

munkásokat szélnek eresztik. De a ko-
mor időkben csak kinyílik a szerelem 
a fiatalok szívébea Knézits Jani és 
Kató, a kis rikkancslány egymásra ta-
lálnak... (Törőcsik Mari és Zenthe 
Ferenc.) 

IA szovjet csapatok Buda-
ipest felé közelednek. A né-
Imetek fejvesztve menekül-

nek, maguk előtt terelve a védtelen 
polgári lakosságot. De Csepel népe 
szembeszáll a kiürítési rendelettel, s 
tömeggyűlésen tüntet ellene. A munká-
sok a Szózatot éneklik. (Makláry János 
és Agárdi Gábor.) (outi János felvitelei) 

)T TÖRTÉNET 
la, Zenthe Fe-
renc, Tordy Géza, 
Ascher Oszkár, 
Rajz János, Avar 
István és mások 

közreműködésével. 
Az -Álmatlan 
évek* öt történe-
tet mond el a régi 

nem vontat többé ágyúkat, gráná-
: kásák birtokukba vették Weiss 
kitűzték a forradalom lobogóját 

időkről, a felsza-
badulás előtti ne-
héz, gondokkal, 
tragédiákkal ter-
hes évtizedekről, 
a magyar munkás-
osztály fellegvára, 
a Vörös Csepel 
munkásainak, fér-
fiainak, asszonyai-
nak küzdelmes, 
hősi múltjáról. 
Képeink az öt, 
egymásba fonódó 
történet egy-egy 
jelenetét ábrázol-
ják. 



Az utóbbi időben végre mi is elju-
L to ttunk addig, hogy felfedeztük 

a gyermekek és a fiatalok esztétikai 
és művészeti nevelésének rendkívüli 
fontosságát, nemcsak egyes művé-
szeti ágakkal kapcsolatban, hanem 
általában. Ifjúsági szervezetek, pe-
dagógusok, a sajtó, tudományos in-
tézetek, az Országos Nőtanács stb. 
foglalkoznak ezzel a problémával — 
igyekezvén az elveket tisztázni és a 
lehetőséget megteremteni. 

Ennek a mozgalomnak egyik fel-
adata kétségkívül a gyermekek és 
fiatalok filmművészeti nevelésével 
foglalkozni. A mozilátogató közönség 
jelentős része gyerekekből és fiata-
lokból adódik. S nem lehet azt állí-
tani, hogy mindig a számukra leg-
megfelelőbb filmeket tekintik meg. 
Az ifjúsági ós gyermekfilmek hiánya 
miatt a nevelés egy igen fontos esz-
közéről mondunk le. A gyermek- és 
serdülőkorra jellemző: fogékonysága, 
érdeklődése, mély benyomásokra 
való képesség. A gyermekeknek és 
serdülőknek nemcsak közvetlenül 
értelmére kell hatnunk, hanem ér-
zelmeikre is. Ezt megkönnyíti az, 
hogy a fiataloknál még nagy a kép-
zelet szerepe, a könnyen felkelthető 
érdeklődés. Ugyanakkor kellő ta-
pasztalat ós tudás hiányában jobban 
igénylik a képzeletet több oldalról 
kielégítő komplex hatást. Ezért job-
ban szeretik a filmet az Irodalom-
nál, a film hatásának konkrét érzé-
ki volta miatt. A moszkvai Gyer-
mek-Irodalmi Kiadóba érkező leve-
lekben a könyv legmagasabb elis-
merését jelenti, ha azt írják róla, 
hogy szeretnék filmen lótni. A film 
ilyen népszerűségének a fiatalok kö-
zött egyik oka lehet a -mozgást moz-
gással rögzítő- jellege is. Ez abban 
az életkorbán, amelyre — hosszas ér-
telmi megfontolás stb. helyett — a 
cselekvéssel való reagálás a jellemző, 
komoly szerepet játszik. 

Nem érdektelen tehát foglalkozni 
az ifjúsági film néhány kérdésével. 

Az ifjúsági film is, mint a film-
művészeti alkotás általában, (és 
minden műalkotás) a valóság eszté-
tikai tulajdonságainak megismerését 
célozza. De azzal, hogy kit és mit 
ábrázol szépnek vagy csúnyának, 

meghatározott ideált mutat, megha-
tározott esztétikai ideálhoz közelíti 
a nézőt. Hogy ezeknek az ideáloknak 
a mi ideáljainknak kell lenniük, az 
nyilvánvaló. Tehát a filmalkotás 
nem egyszerűen a valóságot mutat-
ja, hanem a változó valóságot, a vál-
tozás tendenciájával együtt. Ezt a 
tendenciát a szituáció és jellemük 
következtében összecsapó típusok 
képviselik. S az ifjúsági film fő 
problémája ezen a téren vetődik fel: 
mennyire lehet feltárni a társadalmi 
viszonyokat és bonyolultságukat, 
hogy a fiatalok megértsék? 

Nyilvánvaló, hogy a gyermek- és 
serdülőkor megismerési fokán az 
embert meghatározó viszonyokat és 
komponenseket teljes bonyolultsá-
gukban és mozgásukban adni nem 
lehet. Milyen megoldások kínálkoz-
nak arra, hogy elkerüljék a bonyo-
lult ábrázolásból és komponensek-
ből fakadó érthetetlenséget (amely 
lehetetlenné teszi az átélést is)? 

Egyik megoldás az, hogy a film-
ben gyermekek játszanak. Nem vé-
letlen, hogy elsősorban az ilyen fil-
met tartják Ifjúságinak. Hiszen a 
gyermekek élete egyszerűbb, köny-
nyebben áttekinthető, így szereplé-
sük a filmben megoldja a valóság 
feltárása fokának a kérdését. 

A másik megoldás a mitológikus 
— tehát éppen az emberiség gyer-
mekkorára jellemző — szemlélet 
termékeit használja fel, vagy olyan 
történeti témákat, amelyek már éles 
konfliktust, tehát koncentrált, egy 
irányban cselekvő típusokat írnak 
elő. Hasonló a bemutatási lehetősége 
a szatirikusán élezett műveknek 
(esetleg egyszerűsítve), ahol a jel-
lemrajzot a nagyítás és élezés teszi 
egyértelművé. 

Harmadik megoldás a mese, ahol 
a tulajdonságok szintén koncentrál-
tan jelentkeznék: pl. a tündér és a 
boszorkány alakjában. 

Minden esetben az ifjúság megis-
merési fókán kell és lehet nyilván-
valóvá tenni az esztétikai tulajdon-
ságokat — azt, hogy kit tart a szerző 
szépnek, jónak, bátornak, követen-
dőnek és kit tesz meg a megvetés 
és gyűlölet tárgyává, hogy milyen 



cselekvésre és magatartásra igyek-
szik a nézőket rávenni. Ezért kevés-
bé fontos a jellem árnyalatnyi vál-
tozása, az érzékek rezdülése, mint az 
élesen jellemzett hősök cselekvése. 
S ez teszi lehetővé azt is, hogy az 
ifjúsági film ne maradjon a gyer-
mektéma, a romantikus múlt vagy 
mese körében. Mai — nem gyermek 
— téma is lehet alapja ifjúsági film-
nek megfelelő feldolgozásban. 

S a feldolgozásról szólva, ki kell 
térni az ábrázolás porb lámájára. Ez 
nagyon szorosan kapcsolódik a főleg 
dramaturgiai vonatkozású utalások-
hoz. A filmművészet külső mozgás-
s a l — a szereplők, a gép, a fény stb. 
mozgásával és ezek változó össze-
kapcsolásával — fejezd ki a belső 
mozgást, érzést, gondolkozást, jel-
lemváltozást stb. Itt sem lehet a 
felnőttek finom differenciáló képes-
ségéből kiindulni. Nem véletlen a 
fiatalok vonzódása a nagyon moz-
galmas jelenetekhez (verekedés stb.). 
Ez adódik a mlár velük kapcsolatban 
említett cselekvéssel való reagálás-
ból, de a belső mozgás biztosabb 

felismeréséből és felfogásából hang-
súlyosabb külső mozgás esetén. A 
cselekményt a fiatalok nagymérték-
ben, mint cselekvést, s főleg mint 
külső cselekvést fogják feL Bennük 
a természetes cselekvőreakció még 
nincs teljesen lefojtva az értelem 
stb. megfontolásaival, amely a társa-
dalmi környezet hatása. 

Persze, mindez nem ad jogot se-
matikus tanmesékre, vagy a cselek-
mény illusztrálására. A művészet áb-
rázolásmódja pl. a mitológiák korá-
ban kevéssé hasonlított a modern 
regény ábrázolásmódjára, s mégsem 
nevezhetjük ezeket a régi műveket 
sematikusaknak. 

A gyermek- és serdülőkor érzé-
kenysége miatt könnyen rögződhet-
nek káros hatások, melyeknek le-
győzése később sokkal nehezebb. A 
fiatalok filmművészeti nevelése te-
hát nem. egyszerűen a szülők és 
gyermekek ügye. Tekintettel az ifjú-
sági filmgyártás elvi problémáinak 
tisztázatlanságóra, sok munka vár 
a filmelmélettel foglalkozókra is. 

NEMES KAROLY 

JUHÁSZ Q Y U L A ISMERETLEN VERSE 
A M O Z I 

A tarka népek közt jó ülni csöndben 
S a tarka képeket elnézni jó. 
Száguldani a múltban és jövőben 
És látni, hogy gyűl s vész a millió. 
Szegény apacs, hogy ugrál háztetőkön 
S dúsgazdag úr a yachton hogy lakik, 
Mulatni a sok póruljárt ripőkün, 
Míg annyi híres zene hallatik. 

És jó csodálni oly sok nagy szerelmet 
És kis kalandot, míg a félhomály 
Beföd száz gondot lágyan, mint a selymek 
És eltakar sok csókot a sóvár, 
Irigy szemektől és oly bús dolog 
Magányosan ballagni haza végre 
A szürkeségbe, és a kicsiségbe, 
Mint börtönükbe a kalandorok! 

Juhász Gyula fenti verse 1913-ban jelent meg a miskolci Reggeli Hírlap 
karácsonyi számában. Juhász köteteiben nem szerepel, s mindeddig összegyűj-
tött verseinek jegyzékébe se vették fel. Az eredeti szöveg Kozma Béla egykori 
szegedi lapszerkesztő tulajdonában van. A vers keletkezéséről Kozma Béla a 
következőket mondja: -1919 novemberében a szegedi Széchenyi mozi megnyi-
tására Juhász Gyulát kérték fel. A megnyitón a -Madame Tallien- című francia 
filmet mutatták be, s ez alkalmat adott Juhász Gyulának arra. hogy ünnepi 
beszédében szimbóltkus utalásokkal szóljon az elbukott magyar forradalomról 
A megnyitó után az ünneplő szegedi ifjúság elől szökve a Corso kávéházban 
húzódott meg, s ott vetette papirra Mozi cimü versét. VARGA JÜUA 



"Jellegzetes párizsi öngyilkosság! 
Két művész a csatornában!* — így 
árulja az újságot és a film egyik öt-
letét a rikkancs a "Megmentettem 
az életem* dm alatt futó francia 
filmburleszkben. A két öngyilkos-
jelölt művész, a komponista és a csi-
nos énekesnő valóban a csatornában 
találkozik, nevetséges ügyük még-
sem kerekedik ki valami jellegzetes 
párizsi történetté, a film a jó ötle-
tek ellenére jelentéktelen marad A 
"Megmentettem az életem* mégis 
különös állást tölt be a mostanában 
látott jelentéktelen filmek közt: tá-
lalása már-már jelentőssé teszi. 

Szerelmi bánatában öngyilkos akar 
lenni egy kis zeneszerzöcske, ismé-
telt kísérleteket tesz ez irányban, 
még bérgyilkosokkal is tárgyal, hogy 
tegyék el láb alól és végezetül ki-
tüntetik az életmentés kisezüstjével. 
Ez az alapötlet és ez egyúttal a té-
ma problémátlansága, légből kapott-
sága is. Nem üt, nem véd, nem kifo-
gásol, nem mond tulajdonképpen 
semmit, valami derűs és általános 
emberiesség tónusában csupán a 
társaság mulattatására hangzik el, 
de valahogyan mégis több sül ki be-

lőle, mert eszközeiben annyira kifi-
nomult — egy vígjátékteremtő 
nemzet sok évszázados tapasztalata 
áll mögötte —, ötletekben annyira 
gazdag — nem átall kölcsönözni és 
a földtől jól elrugaszkodni —, gu-
nyoros szellemességgel annyira 
zsúfolt, hogy alkotó elemei lassan-
ként és finoman a műfaj fölötti bölcs 
és elnéző mosolygóssá kerekednek. 

A műfaj burleszk, tágabb érte-
lemben a vígjáték, melynek eszkö-
zei, fordulata, legapróbb részei és 
egésze, szerkezetestől, happyand-es-
től, félreértósestől, helyzet- és jeü-
lemkomikumostól mondhatni a leg-
öregebbek, legkipróbá ltabbak és leg-
megkövültebbek. Áthágni éppen a 
vígjáték törvényeit a legnehezebb. 
Eszközeit tekintve Meoandrosz óta 
jóformán alig mozdult előre a víg-
játék ós a film sem teremtett benne 
lényeges módszerbeli változást. A 
régi fogások használata viszont egy-
re kínosabbá válik, ugyanakkor a 
nevet te tés érdekében a kopott ru-
hát mégis viselni kell, mert — egy-
előre, talán örökre?... — nincs he-
lyette másik. Mi hát a teendő, ho-
gyan lehet mégis felölteni az ócska 



mezt? Erre nézve ad, ha nem is új, 
de gusztusos választ ez a jelenték-
telen burleszk: bölcs iróniával, 
emelt fejjel, a kopottság bohémes 
öngúnyával is lelhet viselni ezt az év-
ezredes gúnyát. Nincs a mai néző 
számára (kiábrándítóbb látvány, 
mint a görcsösen titkolni akart 
ódonság, a réginek új színben való 
feltüntetése érdekében kifejtett eről-
ködés. Nem egy jobb sorsra érdemes 
vígjátékot csapott már agyon ez a 
magatartás. 

A -Megmentettem az életem*-ben 
minden öreg vígjátéki elem szemte-
lenül és szinte összeválogatva van 
együtt. Regamey, a rendező hival-
kodik, hogy akármelyiket fel meri 
használni s a mondanivaló jelenték-
telenségétől eltekintve, éppen emiatt 
e hivalkodás és bátor öngúny miatt 
érezzük felfogásában, kivitelezésé-
ben modernnek ezt a filmet. Mindez 
persze — s ezt még egyszer hangsú-
lyozni kell — nem a -Megmentet-
tem az életem* megmentése, mert e 
tapasztalatok után még súlyosabbá 
válik a film mondanivalóbeli pe-
helysúlyúsóga fölötti méltatlankodá-
sunk. még több joggal kérhetjük 
számon: miért nem tudnak az élet 
törvényeivel is ennyire egyenesbe 
keveredni azok, akik a műfaj, s ál-
talában az új művészi lehetőségek 
törvényeivel ennyire tisztóban van-
nak. 

A stiláris teli betalál tságon túl van 
aztán a filmnek még egy nagy erős-
Bége, oly nagy, hogy róla külön Is 
szólni kell: a főszereplő komikus 
Louis de Funés. Eddig csak epizód-
szerepekben győzött meg kiváló te-
hetségéről, most pedig nagy nevet-
tető francia kollégáit megszégyení-
tő virtuózitással játssza végig a fil-
met. Játéka két aspektusból is vá-
laszt ad a komikus! játókforma 
problémáira. De Funés egyrészt fé-
nyesen bizonyítja, hogy a fintorgó, 
mimikai trükkökkel operáló komi-
kus semmivel sem kevesebb, mint 
az egyre divatosabbá váló ún. fapofa. 
Ö olyan észrevétlenül és annyira he-
lyén valóan tud fintorogni, hogy nem 
is szét-összeszaladt arcát vesszük 
észre, hanem az arcának a csúnya-
ságában is sokszor szinte költői 

NoSllo Adam éf de runéi 

Cousin — Louis de Funés 

mondanivalóját. A másik dolog pe-
dig, amire nézve szintén az ő játé-
kából kapunk megerősítést, az, hogy 
a komikussághoz nem csúnya, ne-
vetséges arc kell, hanem elsősorban 
kulturáltság. De Funés hosszú, he-
gyes nyelvét is ki meri nyújtani, 
nem Is olyan távol a kamerától és 
mégsem az útszéliség, hanem a 
művész groteszk lírája az, ami ben-
nünk marad. Nem Ids részben az ő 
érdeme, hogy a tanulságosság fel-
sőbb régióiba képes emelkedni ez a 
film, ez a kis szalanvicc... 

CSVRKA ISTVÁN 



A FILMKOJONSE'G -őtfe&óasia 
A miikor az első játékfilmek mind 

j \ nagyobb tömegeket kezdtek ma-
gúikhoz vonzani, sokan jósolgat'ók a 
színház -halálát. Ezek a borúlátó esz-
tétáik nem láttak mást a' filmben, 
mint a színháznak valamiféle gépesí-
tett formáját, amely előbb vagy 
utóbb kiszorítja a kézműipari jel-
legű színházat. Az elmúlt évtizedek 
azonban bebizonyították, hogy szó 
sincs a színház haláláról, mer* a 
filmművészet teljesen űj, a színház-
tól független közönséget nevelt magá-
nak, amedy érdeklődésében, igényei-
ben, magatartásában és visszahatá-
sában merőben eltér minden más 
művészet közönségétől. 

A filmközönsége' különösen két 
tényező vonzza: a film tárgya és a 
film főszereplői. Az emberek meg-
kedvelnek, szívükbe zárnak, sőt 
sokszor szinte bálványoznak egyes 
színészeket, s ebben jelentősebb sze-
repet jászák a filmszínész, vagy szí-
nésznő külső megjelenése, szépsége, 
férfias vagy nőies vonzóereje, minit 
színészi képességei. Az utóbbi ötven 
év férfi és női szépségideáljai a film 
művészei közül kerülték ki. Pszllan-
der Wtfdemar, Ramon Novarro, 
Rudolf Valentino. 

Greta Garbó, Marlene Dietrich és 
Gina Lollobrigida puszta neve is elég 
volt ahhoz, hogy valamely film iránt 
nagyfokú érdeklődést keltsen. 

Valljuk be őszintén, legkevésbé 
befolyásolja a közönség érdeklődé-
sét a filmkritika. 

Annál "öbbet ad viszont az ún. 
x-szájreklámra-x. A sógorasszony és 
szomszédasszony véleményé súlyo-
sabban esik ,a latba, mint a legkivá-
lóbb filmszakemíber kritikája. 

* 
A film külsőleg tagolatlan, folya-

matos élmény. A régi filmek szín-
háztól örökölt felvonásos beosztásai, 
vagy akárcsak két részben való ve-
títés — amelyet többnyire a tekercs-
csere tett szükségessé — m a már a 
múlté. A közönség a másfélórás 
filmek egyfolytában való vetítését 
igényli, s a folyamatosság bármiféle 
megszakítása élményének megzava-
rását jelenti. 

A színházi előadás megértése első-
sorban logikai folyamat. Mindenek 
előtt fel kell fogni a szavak értel-
mét, meg kell érteni a dialógusok 
•mondanivalóját, s csak azután és 
rajtuk keresz'ül érvényesülhet a mű 
emocionális tartalma. A film kép-
anyaga azonban nem szorul ilyen lo-
gikai közvetítésre. Még a hangos-
film képsora is közvetlenül hat a 
szemlélőre és az értelem közbeikta-
tása nélkül befolyásolja érzelmeit. A 
látvány, akárcsak a zenei effek'us 
széles tömegek részére tesz megkö-
zelíthetővé bonyolult? művészi tar-
talmakat Ezért tud a közönség szö-
vevényes és többszálú eseménysoro-
kat rendkívül gyors iramban is fi-
gyelemmel kísérni s ezért nem lehet 
a filmdialógusnak sem magyarázó 
szerepe. 

A film élvezete a közönség részé-
ről nem igényel semmiféle olvasott-
ságot, felkészültséget, iskolázottságot. 
Viszont mindezek nem is csökken-
tik az élmény erejét Vagyis a fü™ 
elmossa az életkorok és műveltségi 
fokok határait, egybemarkolja a kis-
diákot és az aggastyánt, a kérges-
kezű kubikost és az egyetemi ta-
nárt. Mindegyik megérti és ótéK a 
filmet (tartalmát illetően azonban 
természetesen mindegyik osztély-
helyzetének megfelelően reagál). A 
film tehát a legegyetemesebb, leg-
közérthe'őbb, legdemokratikusabb 
művészetnek tekinthető. 

A színházi élmény kétsíkú lelki fo-
lyamat. A néző átéli a színpadi tör-
ténéseket, de ugyanakkor 'udatában 
van annak is, hogy a színész való-
jában csak játszik. A moziközönség-
ben nem él ez a kettősség. Nem já-
téknak, hanem valóságnak érezzük 
a filmszalag eseményeit, olyan mé-
lyen valóságosnak, hogy egy szaka-
dék láttán magunk is szédülni kez-
dünk és reflexsaerűen elkapjuk fe-
jünket á filmvásznon felénk robogó 
autó elől. A film nézője sohasem 
érzi, hogy ez vagy az a színész mi-
lyen jól jó'ssza szerepét, mert a szí-
nészt tökéletesen azonosítja a sze-
reppel s játékát teljes 'val^sósnak 
éli át. A színész ténykedését 



a filmen nem érezzük produkció-
nak. 

Nem érezheti a filmközönség a jó 
darab, de rossz előadás, vagy 

rossz daraib, de jó előadás kettőssé-
gét sem. A forgatókönyv, a rendezői 
munka és a színészi alakítás a fil-
men olyan szoros egységbe olvad, 
hogy azt a szemlélő sohasem tudja 
szét elemezni. Ha a filmnek bármelyik 
tényezője kelt hiányérzetet, a közön-
ség az egész filmet utasítja el ma-
gától. 

A néző a filmen nem írói és szí-
nészi jellemábrázolást keres, nem a 
dialógusok költői szépségére és lé-
lektani mélységére vágyik, hanem 
érdeklődésének középpontjában a 
cselekmény álL Ezeket az eseménye-
ket nem eléje hozza a rendező, mint 
a színházban, hanem őt viszi az ese-
ményekhez. A lencse nemcsak a ren-
dező, hanem a métó szeme is. A tör-
ténéseket követjük, sőt részt ve-
szünk bennük. Együtt rohanunk a 
vonattal, benne ülünk az autóban és 
a repülőgépről nézzük az elsuhanó 
tájakat. A filmközönség tehát a cse-
lekmény résztvevőjének érzi magát, 
s ha más értelemben is, így foko-
zo'tabban "Mitspiéler*, mint a szín-
házi néző. 

A színháziban — még a legrealisz-
tikusabb játék esetén is — mindig 
van valaimd stilizáltság. A filmen 
azonban a közönség nem viseli el a 
stilizálást, s minden tekintetben a 
legrealisz'dkusabb valóságábrázcttást 
követeli meg. Egy gyilkosság, egy 
vasúti szerencsétlenség, egy robba-
nás a filmen a valóságos esemény 
realizmusával hat. A filmnek ez a 
fokozott realizmusa minden más 
művészetnél mélyebb benyomást, 
nagyobb feszültséget, és fokozottabb 
izgalma*, tud kelteni. A legköltőibb 
Játékfilm is a híradó és dokumen-
tumfilm hdte1es valóságábrázolásá-
val tart rokonságot. 

A film által kiváltott fokozottabb 
feszül ség és izgalom következtében 
a közönség nagyobb mértékben 
igényli a kiegyenlítődést, a feloldást, 
a megnyugvást. A -happy endig* a 
filmművészetnek sajátos formai kö-
vetelménye és lélektanilag sok tekin-
tetben hasonló a népmesék feszült-
ségfeloldó befejezéséhez, amelyben 

a jók elnyerik jutalmukat, a gono-
szok büntetésüket és a szerelmesek 
egymáséi lesznek. A társadalmi igaz-
ságszolgáltatásnak a filmen éppen 
olyan egyszerűen, világosan és kér-
lelhetetlenül kell érvényesülnie, 
imint a népköltészet alkotásaiban, 

* 

A film érzelmileg mélyen hatói a 
közönség lelkébe. Intellektuális ha-
tása azonban mintha gyengébb vol-
na a színházi és irodalmi élménynél. 
Ugyanezt mondhatjuk az élmény 
maradandóságáról is. Az olvasmány 
hatása tartósabb, mint a filmé. A kü-
lönbségek okainak feltárása azon-
ban mélyebb elemzést kívánna. 

Érdekes, hogy milyen sokan néz-
nek meg többször egymás ultán 
olyan filmet, amely megnyerte tet-
szésüket Még hosszú évek utáni 
felújítás . esetén is élénken ér-
deklődnek a film iránt. Csakhogy a 
színházi repríz és a filmrepríz lélek-
tani hatásban lényegesen el'érnek 
egymástól. A színházi repríz új mű-
alkotás, a filmrepríz mechanikus 
ismétlés. Ezért a néző a filmfelújítá-
son régi emlékképednek felújítását 
várja, ami teljes méntékben ritkán 
sikerül. 

A film közérthetősége, a filmél-
móny - közvetlensége és a filmszalag 
realizmusa avatják a filmet a -leg-
fontosabb" művészetté. Lehet hogy 
más művészetek artisztíkumban töb-
be*' tudnak nyújtani, de a film meg-
győző ereje minden más művészetet 
felülmúl. Egy csatajelenet festői, iro-
dalmi vagy színpadi ábrázolása so-
hasem vetekedhet azokkal a kép-
sarokkal, amelyekben a film tud 
megeleveníteni egy harci részletet 

Éppen ezér* a film propagandisz-
tikus hatása, nevelőereje, társa-

dalmi formálóíképessége nagyobb, 
mint a színházé vagy irodalomé. 
Ma már többen néznek filmeket, 
mint ahányan Olvasnák. Különösen 
intenzíven érvényesül hatása fiatal-
korúaknál, akik sokkal érzékenyeb-
ben reagálnak a filmekre, mint a fel-
nőttek. A filmművészetben rejlő 
rendkívüli pedagógiai lehetőségek 
azonban még ma sincsenek teljes 
mértékben kiaknázva. 

STAUD GÉZA 



Világszerte nagy feltűnést keltett 
és szenvedélyes vitákat kiváltott spa-
nyol film kerül a jövő év elején a 
magyar közönség elé. Címe: -Cala-
buig*, rendezője és egyben — Leo-
nardo Martin társaságában — a for-
gatókönyv írója: Luis Garcia Ber-
langa. 

Calabuig egy spanyol tengerparti 
kis halászfalu neve, ahová egy nyá-
ri délelőtt mosolygós szemű, fehér 
szakállú, derűs öregúr érkezik. A 
tengerparton játszadozó gyermekeik 
gyorsan összebarátkoznak az ártat-
lan képű, nyugdíjas bácsinak látszó 
nyaratóvendéggel, s csak azt nem 
értik, hogy öreg barátjuk miért siet 
riadtan kis házacskájába, amikor 
madridi rendszámú autót lét köze-
ledni az országúton. 

Senki sem gondolná, hogy a Mi-
kulás külsejű Öregúr Jorge Hamil-
tonnal, a világhírű atomtudóssal 
azonos, akit hónapok óta köröz az 
egész spanyol rendőrség, a kémel-
hárító, a légierő, de még a haditen-
gerészet is. Hadihajók, helikopterek, 
katonai járőrök üldözik Jorge Ha-
miltont, aki röviddel ezelőtt nyom-

talanul eltűnt munkahelyéről, a tit-
kos atom rakéta-kísérleti telepről. 

A tudós szakállt növesztve, álné-
ven bujkál ebben az istenhátamö-
götti faluban üldözői elől. Tulajdon-
képpen — önmaga elől menekül. 
Megrémült szörnyű tudományától, 
s a szellemtől, mélyet kicsalt pa-
lackjából. 

De hiába, nincs menekülés. A 
szellem — a haditengerészet heli-
kopterének képében — utóiéri az 
atomtudóst, s kényszeríti, hogy tér-
jen vissza laboratóriumába. Dolgoz-
zon, kísérletezzen tovább, nem a tu-
domány, hanem a rombolás, pusz-
títás szolgálatában... 

A film egyértelmű kicsengése: ha 
valaki a háborús gyújtogatók, a vi-
lágpusztító erők szolgálatába sze-
gődött, előbb-utóbb maga is elpusz-
tul. 

Jorge Hamlltont, a spanyol atom-
tudóst Edmund Gwenn angol színész 
alakítja, akit *A 34. utca csodája* 
című filmjéért néhány évvel ezelőtt 
Oscar-díjjal tüntettek W. 

A rendező, Luis Garcia Berlanga 
nevét mozilátogató közönségünk ke-



Jorge Hamilton, a körszakáu lckofnltAja 
mögé bújt atom tudós: Edmund Gwenn 

met annak idején nálunk is nagy si-
kerrel vetítették. 

A -Mr. Marshall--t követte az - ö t 
történet Spanyolországról- (Caesare 
Zavattini forgatókönyvébőd) a -Syl-
via Scarlett-, a -Bohém élet-, amely 
az ismert opera -szabad filmválto-
zata- és — két évvel ezelőtt — a 
-Oalabuig-. Ez utóbbit az 1956-os 
velencei filmfesztiválon mutatták be 
először, ahol kirobbanó sikert ara-
tott és elnyerte a Biennálé egyik 
nagydiját. GARAl TAMÁS 



René Clair, a hatvanéves örökifjú 
••Csapongó " érzelmeit szabadon, 

természetes közvetlenséggel énekli 
ki, nagyszerű, meglepő groteszk ötle-
tekkel.. . Áttetsző tiszta költészet, 
csupa hangulat... kecses és köny-
nyed.. .*< Ki mondja ezt, kiről? Nem 
Sadoul René Clairről, hanem . . . 
Szerb Antal Musset-ről. Az idézet 
mégis helyén van, mert a zseniális 
filmrendező; akinek hatvanadik szü-
letésnapját ünnepli a világ, vala-
mennyi francia színpadi szerző közül 
leginkább Musset légies játékossá-
gára és gunyoros gyöngédségére em-
lékeztet. Másik nagy őse azonban 
Diderot és az encikiopédistáktól sis-
tergő XVIII. századtól örökölte ki-
robbanó kíváncsiságát, okos izgága-
ságát, bálványromboló buzgalmát, 

háborgó türelmetlenségét, s nem 
utolsósorban a szédítő tempót, amely 
kifullasztja a lustákat és fejbeveri 
az ostobákat. 

Ezek a távoli örökségek azonban 
csak már az érett férfikorban alko-
tott és immár klasszikus filmekben 
jelentkeztek nyilvánvaló igazság-
ként. A fiatal René Clair ugyanis, 
némi újságíróskodás és néhány néma 
filmben eljátszott : hősszerelmes-
szerep után, az első világháború 
után rendezett első alkotásaiban az 
akkor dúló izmusok hatása alá ke-
rült. Első filmjében, az 1923-ban ké-
szült Alvó Párizs-ban erős szürrea-
lista »-béütés*< érződik, bár ugyan-
akkor a fura ötleteken átdereng a 
nagy, a kiolthatatlan Párizs-szere-
lem, amely szinte minden hazájában, 
forgatott alkotását áthatja és amely-
nek hála, ő lett a francia főváros 
legihletettebb film-poétája. Érdemes 
azt Is megemlíteni, hogy már ebben 
az első filmben jelentkezett az egyik 
vezető Clalr-motívum: az álom, 
amely olyan nagy szerepet játszik 
majdnem minden alkotásában és 
amely pL az Éjszaka szépei-nék is 
fő mozzanata. Második filmje, a 
Felvonásköz még az elsőnél is har-
sogóbban volt ••modernista**, különö-
sen a dadaisták hatására. Ebben a 
filmben csakúgy, mint az ugyanezen 
időkben forgatott A Moulin-Rouge 
kísértete című munkájában, szívesen 
folyamodott a francia úttörők fogá-
saihoz és leleményes mechanikai 
trükkjeihez. Clair ugyanis nemcsak 
annyiban jellegzetesen francia mű-
vész, hogy sajátosan keveredik mű-
veiben valamilyen tündéri báj a 
már-már nyelvöltögető csúfolódás-
sal, de azért is, mert ő merít a leg-
következetesebben és a leghívebben 
Lumiére, Méliés, Zecca, Max Linder 
örökéből. 

De René Clair nem állt meg a 
formabontó kísérleteknél, nem ful-
ladt bele a nyárspolgárriasztó izmu-
sok mocsanába: következő filmjének 
ötletét már a modernkedők által le-
nézett Labiche-tól vette, amidőn 
filmre vitte a XIX. századi francia 
vígjátékgyáros ' Florentin kalap-ját 
(1927). Persze, René Clair nagyon 



René Clalr - A z utol-
só milliárdos- című 
film rendezése köz-
ben Jósé Naguéróval 

merészen adoptál, amikor nem saját 
forgatókönyvét dolgozza fel, azt vall-
ja: a remekművekkel azt csinálhatja 
a filmes, amit akar, föltéve, hogy 
megint remekmű legyen belőle! 
Labiche esetében ez történt: a szel-
lemes polgári vaudeville-ből szédítő 
balett-burleszk lett, amelynek tem-
pója úgy viszonylik a bulvárszínház-
hoz, mint az autó a konfliséhoz. 

René Clair, a filmszerűség apos-
tola, a vizualitás megszállottja, 1930 
körül elkeseredetten látta a hangos-
film térhódítását és attól félt, hogy 
a film megint (mint 1908 körül) a 
színház -melléktermékévé- válik, a 
Hang megöli a Képet. A technikai 
haladás önmagéban véve azonban 
sohasem veszélyezteti a művészi 
eredményeket (csak akkor, ha profit-
hajhász iparosok kezébe kerül) és 
éppen René Clair bizonyította be ezt 
legnagyobb világsikerével, A párizsi 
háztetők alatt (1930) című édes-bús 
nagyvárosi poémájával, amely mu-
latságosan' kever hangot és képet (az 
ablakon át fotografált veszekedő je-
lenet pl. néma marad) és amelyben 
a zene a film fontos alkotó eleinévé 
válik és az is marad mindmáig (1. pl. 
ismét az Éjszaka szépei-t!). 

De a francia iskola fejére éppen 
az a jellemző, hogy sohasem áll meg, 
nem pihen meg még legkifizetődőbb 
babérain sem. Az örök kutatás, az 
állandó kísérletezés embere ő, csak-
úgy, mint egyetlen méltó élő vetély-
társa, Chaplin. 1931-ben alkotja meg 
életének fő művét, a Milliő-t, amely-
nek szikrázó szellemessége, harsogó 
játékossága mögött mély gondolatok 
vannak és a táncra perdülő, kuplézó 
(ezt Labiche-tól vette át) hentesek 
és fűszeresek, alsónadrágos bolon-
dok vad körtáncai keserű társada-
lombírálatot takarnak. René Clair 
harcos antikapitalista egyéniségét 
még hevesebben fejezi ki a pénz 
mindenhatóságát leleplező két szatí-
rája: Miénk a szabadság (1931) és 
Az utolsó milliárdos (1934). Közben 
1932-ben rendezi a Július tizenne-
gyedikét, amely a nagyvárosi -f i lm-
folklór- remeke 

A második világháborút Ameriká-
ban könnyű kommerszfilmek készí-
tésével töltötte és nagyon szeren-
csétlennek érezte magát, mert nem 

CUir a -Júlluj tizen-
negyedikét- rendezi 

dolgozhatott a saját forgatókönyvei 
alapján. Szerinte ugyanis - a film-
ben az ötletek döntenek el minden t-
és -egy rossz forgatókönyvből soha-
sem lehet jó film- Hazatérte után 
első dolga az volt, hogy egy bűbá-
jos filmben (Hallgatni arany, 1948) 
tisztelegjen a némafilm emléke előtt. 
Aztán megcsinálta Az ördög szépsé-
gét, amely a társadalombíráló triló-
giájának záróakkordja (1950), első 
színes filmjét, a Nagygyakorlat-ot 
(1955), amelyben gyermekkori emlé-
keit eleveníti fel és csúfondáros iró-
niával kötekedik a-boldog békeidők-
állítólagos -aranykorával-. Érdekes 
megjegyezni talán, hogy ez az egyet-
len René Clair-fllm, amely szomo-
rúan végződik és azt is hogy ezt a 
filmet a kiváló rendező Aragonnak 
dedikálta. Legújabb alkotását, a 
mélabús Orgonás kapu-1, a világ kri-
tikusai megint remekműnek minősí-
tették és René Clair a legutóbbi 
brüsszeli -bajnokságon« a világ ren-
dezői közül, Chaplin és Eisenstein 
után, a -harmadik helyen futott be-. 

BAJOMI LÁZÁR ENDRE 



D l S Z L E T - V A L Ó S A Q 
A filmkamera négy fal közül in-

dult el, hogy művészetével meghó-
dítsa a világot. Az első években 
nem volt másra szükség, mint egy 
egyszerű színpadi díszletre és nap-
fényre, hiszen lámpák helyett a mű-
terem tetején beeső napsugár világí-
tott. A díszlet — a belső — és a 
valóság — a külső — azóta is egy-
formán színtere a filmjeleneteknék. 
Filmirányzatok születtek abból, 
hogy nem volt lehetőség a műte-
remben való forgatásra — például 
a neorealizmus létrejöttének ténye-
zője, hogy a háború után műterem 
hiányában a rendezők kénytelenek 
voltak kiköltözködni az' utcára, a 
való életbe. És Korda Sándor, meg 
a nagy amerikai filmművésznemze-
dék fejlődését is döntően befolyá-
solták a minden elképzelhető tech-
nikai felszereléssel ellátott óriási 
műtermek. 

A beavatatlan számára mindjárt 
felmerül a kérdés: ha a film a leg-
valószínűbb művészet — a fénykép-
szerűségnél fogva feltétlenül az — 
miért szükséges egyáltalán díszlet a 
maga tökéletlenségével, mert hiszen 
a legjobban felépített utánzat sem 
ér fel egy valóságos színhellyel. 

A közhelyszerű válasz persze az, 
hogy a díszlet kényelmesebb, köny-
nyebb dolgozni benne, tökéleteseb-
ben mozog a kamera és jobb a vi-
lágítás. Ez feltétlenül így van és a 
filmek 90 százalékánál ez a fő szem-

pont. Az olcsó filmek nagy része 
díszletben játszódik, mert így a for-
gatás nem függ a bizonytalan idő-
járástól. De ha végignézzük az el-
múlt évtizedek filmtermését, a szük-
ségmegoldásokon kívül, néhány — 
nem sok — tudatos törekvést is lát-
hatunk. Vannak rendezők ugyanis, 
akik — a film valóságillúziót adó 
jellegével látszólag teljes ellentét-
ben — egy-egy filmjüket teljes egé-
szében díszletben játszatják. És nem 
is a legkisebbek közül valók: 
Autant-Lara Vörös kocsmája, René 
Clair több filmje (így Az éjszaka 
szépei, Az ördög szépsége és az Or-
gonás kapu), valamint Visconti ná-
lunk most futó alkotása, a Fehér éj-
szakák a kiemelkedő példák. 

Vegyük szemügyre ezeket a fil-
meket. Vajon rendezőik nem talál-
tak volna megfelelő környezetet le-
forgatásukra? Vajon nem akadt ha-
vas táj széles Franciaországban, el-
tűntek volna a piszkos, öreg, pári-
zsi utcák? Vagy nem volt lehetőség 
Velence lagunáinak fényképezésére? 
Hiszen napjainkban is tucatjával 
készülnek ezeken a helyszíneken fil-
mek s ki színes, ki széles techniká-
val igyekszik visszaadni Párizs vagy 
Velence hangulatát. 

Másról van szó. Gondoljunk csak 
a Vörös kocsmára! Az a táj, ahová 
belecsöppenünk, nem közönséges 
táj: a hegyoldalak, a fenyők, a fur-
csa görbe utak, az alattomosan vl-



Fehér éjszakák 

lágftó apró fogadó, a meseszerű pi-
llékben hulló hó (amely talán szeob, 
mint az eredeti), mind-mind vala-
mi különös hangulatot keltepeik ben-
nünk. És percek múlva] — talán 
nem Is vesszük észre —, már benn 
vagyunk a mesében; vagy talán va-
lóság is ez és mese is — és egy-
szerre mindkettő: mindenesetre egy 
furcsa, külön válág. Itt nem csodál-
kozunk, ha a fogadós naponta teme-
ti föld alá áldozatait és alkalomad-
tán a hóemberből is hulla búvik 
elő. 

A Fehér éjszakák-nál hasonló a 
helyzet. Visconti ugyan mai korra 
dolgozta ót Dosztojevszkij regényét 
és a cselekményt Livornóba he-
lyezte, de micsoda XX. század és mi-
csoda Livornó az, amit a filmen lá-
tunk. A szűk utcákat, az egymásra 
boruló házakat sejtelmes fény folt ok 
ragyogják be, a lagunákban csillogó 
Víz itt is, ott Is felbukkan a kép hát-
terében. A fényreklámok hátukat 
mutatva, mintegy önmaguk értel-
metlenségét karikírozva villognak a 
kihalt, magányos utcákon; és Livor-
nóban, Olaszországban egyszerre 
hullani kezd a hó. Ebben a mesevi-
lágban furcsa hősök mászkálnak: 
érzelmesek és magányosak. Érzel-
meikben jelen van a XX. század, 
magányosságukban és hétköznapisá-
guikban a hanyatló polgári XX. szá-
zad. Zseniális stílusegység ez, egy 
nagy művész keze alatt a díszlet Is 
élni kezd, részesévé válik az össz-
hatásnak. 

René Clair is virtuóza a díszlet-
nek. Az Éjszaka szépei kor-váltásai-
ra gondoljunk. A gép átlendül a 
dísz egyik sarkából a másikba és 
máris léptünk száz évet. Játék Is ez 
és a rendező mondanivalója: min-
den korban azonosak az emberek. 
Az Orgonás kapu furcsasága, hogy 
bár Párizs egyik régi negyedéről 

'szól (Porté des Lilás), mindent dísz-
letben építettek fel, tehát szinte a 
meglevő ucákat is. Több ez már, 
mint kényszerűség. A rendező ki 
akar küszöbölni mindent, ami za-
varná elképzelését és a képek at-
moszféráját. Hiszen egy bután me-
redő kémény, egy rossz helyre épült 
modern ház, fák, melyek feleslege-
sen nyúlnak a kéipbe és házak, ame-
lyek nem elég ó dónak és viharver-

tek, megtörtiet ik — nem a néző illú-
zióját — hanem a rendező által gon-
dosan felidézett hangulatot. Erre pe-
dig szükség van, hogy a film hősei 
élni tudjanak. 

Nem beszélek most a történelmi 
filmek mammut-díszleteiről, hiszen 
természetes, hogy ezeknek előállítása 
a film egyik legfontosabb kelléke. 
Itt igyekszik mindenki a legteljesebb 
valóság-Illúziót adni — több-keve-
sebb sikerrel. Érdekesebb a stilizá-
tíó kérdése: az előbb elemzett fil-
mek mindegyike stilizál. Ha jól 
megnéznénk ezeket a díszletéket, 
látnánk, hogy részleteik elnagyoltak 
és sokszor bizarr formájukkal távol 
állnak a valóságtól. Mégsem bántó 
ez a stilizáoió, jó művészek kezében 
legalábbis nem az. És itt már a stí-
lusegységről van szó: ha Visconti 
filmjében — csak egyetlen beállítás-
ban — valóságos házakat, valóságos 
utcát ábrázolna: összedőlne az 
egész kártyavár. De így a néző ben-
ne él ebben a külön világban. 

Kísérletezték persze még jobban 
StiMziáit díszletekkel is, amelyek 
szinte kiabálták: díszletek vagyunk. 
A festett díszletek sikere azonban 
Igen kétes: néhány kivételtől elte-
kintve — például a 20-as évek nagy 
expresszionista filmje, a Dr. Cag-



Marii, vagy az előbb idézett Éjszaka 
szépei — Inkább csak rossz olcsó-
jánoskodósnak tűnnek. 

Ahol a díszlet bánt, az a valósá-
gos környezet. Ha például egy 
völgyben felépít a díszlettervező 
egy kastélyt, az nem bírja el a stili-
zációt, mert a valóságos környezet 
— a fák, bokrok, táj — élettelenné, 
utánzattá silányítja az önmagában, 
vagy hozzá hasonló környezetben ta-
lán rendkívül hatásos díszletet. Vo-
natkozik ez a makettekre is, ame-
lyeket sokszor használnak a való-
sággal összekombinálva. (Például a 

mi Gábor diák c. filmünkben). A 
néző árgus szemekkel figyel, azon-
nal észrevesz minden hibát — akár 
a perspektívával, akár a színekkel 
vagy tónusokkal van baj — és csa-
lódottan kiált fel: jé, ez díszlet! Fő-
leg, ha ez a díszlet, vagy makett a 
rakoncátlankodó szél jóvoltából vé-
letlenül megmozdul. 

Látjuk tehát, hogy a díszlet nem 
feltétlenül valamiféle valóságpótlék. 
Lehet önálló szerepe is a filmben, 
csak csínján kell vele bánni: ízlés-
sel és művészettel. 

KÉZDI KOVÁCS ZSOLT 



A második világhábo-
rú után a televízió gyil-
kos versenye ratcenysze-
ritecte nyugaion a film-
művészetei, hogy új cso-
dákKai igyeiiezzen meg-
tartani a közönség ér-
dekiodeset. Enne* leg-
biztosaoo útjaikeni a na-
turális 'környezethűség 
iránti közónsegigenynem 
maximális kieiéguése 
látszott. A plasztikus 
filmmel folytatott kísér-
letek nem vezettek kie-
légítő eredményre. Ezért 
szinte egyöntetűen azok 
felé a — szinte már a 
filmművészet kezdete 
óta folyó — kísérletek 
felé fordult az érdeklő-
dés, amelyek a kine-
maszkóptól a gömbmo-
ziig a nézőt — aki ed-
dig a vetítővásznat kö-
rülvevő, elnyújtott fekete 
négyzeten, mintegy "ab-
lakkereten- keresztül né-
zett ki a világba —, most 
a filmen ábrázolt való-
ság képi és hangjelensé-
geivel igyekezett min-
den oldalról bekeríteni, 
sőt egy vetítővászon-
harangba mintegy bele-
helyezni. Az Ilyen tö-
rekvések összefoglaló el-
nevezéseként talán elfo-
gadhatjuk a "körfilmek-
kifejezést. Ha helyesen 
értelmezem ennek a je-
lenségnek a lényegét, ak-
kor a művészetek fenn-
állása óta a nézői egyé-
niség ellen intézett leg-
agresszívebb támadás-
nak vagyunk a tanul. 
Idáig minden művészet, 
közöttük a film is "csu-
pán- értelmileg, érzelmi-
leg és akaratilag moz-
gósította a műalkotás 
élvezőjét. A színházban 
és a filmszínházban a 
néző még a legteliesebb 
azonosulás pillanataiban 

is érzékszerveinek ob-
jektív jelzőrendszere ré-
vén egyidejűleg mindig 
tudatáDan volt szemlélő 
szerepének. A Diderot 
által a színészi para-
doxonnak nevezett je-
lenséghez hasonlóan, ezt 
talán (nézői paradoxon-
nak nevezhetnénk. Az 
előbb említett kísérletek 
pedig, amelyek a techni-
kai csodák segítségével 
az érzékszervekre kon-
centrálják a támadást, 
éppen azt szeretnék el-
érni, hogy ez a para-
doxon megszűnjön, és a 
szemlélő néző az érzéki 
csalódás következtében 
teljes mértékben részt-
vevővé váljon. 

Ezzel kapcsolatban két 
kérdésre kell — megfe-
lelő gyakorlati tapasztat 
latok híján ma még csak 
feltételezett — választ 
adni. Az első, hogy va-
lóban megszűnik-e a né-
zői paradoxon, a másik, 
hogy az érzékszervek 
megtévesztése révén lét-
rejött felfokozott való-
ság- és részvételi érzés 
ad-e vagy adhat-e vala-
milyen többletet a mű-
vészi hatás tekinteté-
ben? 

Közismert tény, és az 
első kérdés lényege felé 
vezető jelentős nyom, az 
egyik, filmet először látó 
nézőnek ijedt felkiáltása. 
Itt szétdarabolt emberé-
ket mutatnak! Amikor a 
gyorsvonat mozdonya 
először robogott a vász-
non szembe a nézőkkel, 
mindenki ijedten lekap-
ta a fejét. Rövid idő 
múlva azonban a közön-
ség Idegrendszere meg-
szokta, hogy a moziban 
az érzékszervek által ér-
kezett jelzésekből csak 
megfelelő átértékelés 

után alapítsa ki képze-
teit. Ettől kezdve ismét 
a helyes arányokat fog-
lalták el a nézői parado-
xon elemei. Ma a gömb-
moziban, amikor pl. egy 
hullámvasúton való uta-
zást mutat a film; a feje 
felett a mennybolt, ma-
ga előtt az ijesztő gyor-
sasággal közeledő iszo-
nyú mélység, a háta mö-
gött az egyre növekvő 
óriási magasság, kétol-
dalt pedig a szédítő se-
bességű száguldás köz-
ben elsuhanó táj teljés 
valóságérzete él a néző-
ben. Felmerül azonban a 
kérdés, hogy vajon ezek-
kel az új jelenségekkel 
kapcsolatban az emberi 
tudat, a feltételes reflex 
jelzőrendszer segítségé-
vel miért ne alakíthatná 
ki a maga áttételező 
rendszerét, amelynek se-
gítségével, ha esetleg el-
tolódott arányokkal is, 
de Ismét helyreáll a né-
zői paradoxon? Ha ez 
nem következne be, ak-
kor az ilyen jellegű fil-
mek szükségszerűen kí-
vül kellene hogy reked-
jenek a művészi alkotá-
sok körén. Valószínű 
azonban, hogy még a 

közönség "hozzáedződé-
se« után is fentmarad 
majd az eddigi filmek-
hez képest lefentősen 
nagyobb valóság és 
részvételi érzés. 

Az élet minden terü-
üetére egyetemesen ér-
vényes törvényszerűség, 
hogy a feilődés iránya 
az egyszerűtől a bonyo-
lult fefé halad. A mű-
vészetet közvetítő tech-
nikai eszközök vál+ozása 
minden időben a művé-
szet egy adott, valósá-
gos színvonalára tá-
maszkodott, és mindig 



. A »Gömb«-mozi rajza 
új művészi fejlődés szá-
mára teremtette meg a 
lehetőséget. Amikor 
megváltozott az építke-
zés alapanyaga, a vas-
beton lehetővé és szük-
ségessé tette a modern 
építőművészet! irányzat 
kialakulását. A hegedű 
már régen létezett ab-
ban a formájában, ami-
kor Paganini hatalma-
sat tágított a hegedű-
művészet addig ,ismert 
lehetőségein. A villany-
vtüágftós és a modertii 
színpadi gépezetek al-
kalmazása igen sok új 
művészi kifejezési esz-
közzel gazdagította a 
színházművészetet. A 
technika teremtette új 
kifejezési lehetőségek-
nek a művészi ábrázo-
lás szolgálatában való 
mind teljesebb mértékű 
realizálása mindig csak 
fokozatosan következett 
be, és soha nem az ad-
digi eredmények elveté-
sével. A művészetben, 
éppen mivel nem abszo-
lút igazságok megálla-
pításának az igényével 
lép fel. egyetlen kor-
szak sem teszi túlhala-
dottakká az előbbiek 
eredményeit. 

A körfilmekben 
szunnyadó művészi le-
hetőségekről ma még 
nehezen lehet vitatkoz-

ni. A történelmi tapasz-
talatok megbízható lo-
gikája szerint azonbanl 
a nagy jelentőségű ta-
lálmányoknak egyálta-
lán már a megjelenése 
is, hát még a rendkívül 
rövid Idő alatt irántuk 
megnyilvánuló ilyen vi-
lágméretű érdeklődés, 
egy meglevő, kielégítést 
követelő igény jele. A 
körfilmek abból a szem-
pontból, (hogy a való-
ság bemutatása céljából 
rendelkezésünkre álló 
eszközöknek újabb le-
hetőségekkel való meg-
gyarapodálsa, kétségte-
lenül fejlődést jelente-
nek. Nem fognak tudni 
többet elmondani a vi-
lágról és benne az em-
berről, mint a normál-
film, de művészi lehe-
tőségeiben differenciál-
tabban, tehát fejletteb-
ben ábrázolhatják mind-
ezt. A vitát természete-
sen az alkotók fogják 
eldönteni. Ha a körfil-
mek valóban a fejlődés 
főútvonalát jelentik, ak-
kor rövid időn belül el 
kell, hogy jöjjön a Mes-
ter, és a Mesterek, akik 
úrrá lesznek a "bűvész-
inas- flilmgylárták által 
szabadjára engedett 
ti Lm technikán, és a ma 
még csak nagyszerű já-
tékszerekből az ember 
gyönyörűségére ós oku-
lására művészetet te-
remtenek. Lehet, hogy 
az 1950-es években a 
szemünk láttára kezdő-
dött meg a néma- és a 
hangosfilmek utáni har-
madik korszaka a film-
művészetnek. 
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EMBEREK ÉS F A R K A S O K 
Az Abruzzók hófödte bércei közt, a völgyben levő falut védő farkas-

vadászok élethalálharcáról és egy megkapóan szép szerelemről szól De San-
ds olasz—francia filmalkotása, az -Emberek és farkasok*. Képeink: Yves 
Montand és Irene Cefaro. 
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