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Befejeződött Keleti Márton filmje, a »Becsület« forgatása. A film az
ellenforradalom napjaiban játszódik . Forgatókönyvét Dobozy Imre írta,
Operatőr: Hegyi Barnabás.
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A Filmvilág számára
irta
A MAI LENGYEL
FILMMŰVÉSZET
JERZY TOEPLITZ*
öbb mint négy óv telt el azóta, szabad alkotómunka lehetőségót bizhogy a lodzi Állami Filmfőisko- tosítja a hallgatók számóra, amelyet
la hallgatóinak két filmjét bemutat- semmiféle dogma és sablon nem akaták. 1954-ben jelent meg a vetítővász- dályoz. Az iskola az általános művénon Andrzej Munk és Witold Lesie- szi-műveltség jó alapját adja. És véwicz A csillagoknak ragyogni kell c. gül az iskola beoltja a fiatal alkotókhosszú dokumentum filmje és Andr- ba a társadalmi felelősség érzését
zej Wajda Nemzedék cimű játékfilm- Ebből a Lengyelország történetében
je. A fiatal lengyel filmművészek tar első film „alma mater"-ből tíz év
dúlása óta nagyot változott filmgyár- alatt ötven-hatvan filmszakember ketásunk. Nemcsak a gyártott filmek rült ki. Ma mór ők vannak túlnyomó
mennyisége emelkedett jelentősen többségben a dokumentumfilmgyár(évi 6—8-ról 18—20-ig), hanem feltűnt ban, a népszerű oktató-filmgyárban
egy új és tehetséges rendező, opera- és ez utolsó néhány év alatt a játéktőr és forgatókönyvíró nemzedék is. filmgyártásban is az élre kerültek.
Andrzej Munk és Andrzej Wajda veA fiatal nemzedék legkitűnőbb
zető helyet foglaltak el a lengyel
filmművészek között, műveik nem- egyéniségei közé tartozik: Andrzej
csak hazánkban, hanem külföldön is Munk és Andrzej Wajda. Munk két
elismerést szereztek. De mellettük, és diplomát szerzett a főiskolán. Operatalán ez a legfontosabb, egyre gyak- tőr és rendező, önálló munkáját mint
rabban szóhoz jutnak fiatal kollégáik, dokumentumfilm rendező kezdte el
szintén a Filmfőiskola neveltjei. Ér- és a dokumentumfilm rendezők mundekes és értékes filmet alkottak: Ta- kaimódszerei jellemzőek alkotó műhedeusz Chmielewski, Stanislaw Le- lyére. Munk az élet pontos megfigyenartowicz, Czeslaiw Petelski, Witold lője és szépítés, díszítés nélkül igyekLesiewicz, Jan Lamniczfki, Raman szik visszaadni azt a vásznon. TerméPolanski és sokan mások. A lengyel szetesen ez nem annyit jelent, hogy
filmgyártásról évekig úgy beszéltek, érzéketlen a szép kompozíció iránt
— legtöbbször az elkövetett hibák Ellenkezőleg, „A csillagoknak raigazolására —, mint fiatal művészet- gyogni kell" című filmjében a nézőt
ről. Alkotói évei számát tekintve, lenyűgözi a bánya riasztó szépsége, a
„Kék Kereszt"-ben a Magas Tátra
valóban fiatal.
bűbájosán szép tájképei, a „VasárAz Állami Filmfőiskolát 1947-ben napi hajnal"-ban — az újjáépülő
létesítették. Nem hiányzott akkor a Varsó költészete. De Munk filmjeitiltakozás és a szkepticizmus sem a ben a költői fantázia a valóságból fafilmszakemberek idősebb generáció- kad. Andrzej Munk nemcsak realisjának egyik-másik tagja részéről. Ma ta és éles megfigyelő, hanem raciomár bebizonyosodott, hogy a népi ha- nalista is. Játékfilmjeiben: az „Emtalom határozata a filmfőiskoláról, ber a vágányon"-ban és az „Eroicá"mindenképpen helyes volt. Ez volt az ban számot vet azokkal a káros hieegyetlen mód a lengyel filmgyár- delmekkel, amelyek késleltetik vagy
tás csekélyszámú szakemberei pótlá- akadályozza* a szocializmus építését.
sára és mindenekelőtt a szocializmus Az „Ember a vágányon"-ban az elügyéhez feltétlenül hű, új alkotó lenség az antihumanista dogmatiznemzedék nevelésére. A filmfőiskolá- mus, amely az emberrel való nemtönak a mai napig komoly fogyatékos- rődésben, a szűklátókörűség ben nyilságai és hibái is vannak. Pedagógiai vánul meg Az „Eroicá"-ban a XIX.
rendszerében és a tanítás módszeré- századból átültetett hősi romantizmug
ben sokat lehet és kell még fejlődnie. éled újra. Munk filmjei nem könyDe u»rvanakkor nem szabad elfelejt- nyűek, nem is könnyen érthetőek, de
keznünk arról sem, hogy az iskola a mindig elgondolkoztatnak. A néző
szellemileg gazdagabban és íelfegy• A Lengyel Filmföizkola
Igazgatója, .vereettgljben távozik a moziból. Kéta riAF
elnöke.
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ségtelen, hogy Munk tehetségének
fejlődésére leginkább: a szovjet, a
lengyel (az 1945—1948-es évekből) és
az angol dokumentumfilmek hatottak. De Munk alkotásaira hatással
voltak a harmincas években készült
szovjet játékfilmek is.
Egészen más alkotói egyéniséget
képvisel Andrzej Wajda. A szó teljes
értelmében romantikus. A néző érzéseire apellál. Nem fél a pátosztól és
a megható jelenetek hangsúlyozásától. Alkotói pályáját számos hatás
érte. Közülük talán a legerősebb és
legkorábbi az idősebb lengyel rendező-nemzedékhez tartozó — Aleksamder Ford romantikus hatása. Az
olasz neorealistáktól Wajda az atmoszféra teremtését sajátította el,
amelyet gyakran egy-egy apróbb
részlet segítségével fejez ki. Wajda
némely filmjeiben fellelhető De Santis barokkja is. Más filmjében — Vittorio De Slca szürkeségének romantikáját lelhetjük fel. Végül — mind a
„Csatorná"-ban, mind a „Hamu és
gyémánt"-ban meg Luis Bunuel kíméletlen szókimondását és reménységét ismerhetjük fel.
Ez a számos, egymást keresztező
hatás nem csökkenti Andrzej Wajda
alkotásainak nagyon is lengyel nemzeti jellegét. Wajda abból a nemzedékből származik, amelyik átélte a
tragikus háborút, a megszállást, a
varsói felkelés drámáját és a felsza-

badulás utáni első nehéz esztendőket.
A fiatalokra való emlékezés, akiknek
sorsa mindennapos élet-halálveszedelemben forgott, nem hagyja nyugton
Wajdát. Minden filmjében ennek a
tragikus, gyakran elveszett, de mindig hős nemzedéknek az énekese. A
„Népi gárda" (Népi gárda — a német megszállók ellen harcoló politikai egység) fiataljai a résztvevői
Wajda első filmjének, a „Nemzedék"nek. A film a megszállás nehéz élveiben, 1942—43-ban játszódik. A „Csatorná"-ban az 1944-es varisói felkelők seregeiben harcoló fiatalok lépnek fel. Végül Jerzy Andrzejewski
„Hamu és gyémánt" című- regényének filmváltozatában a kisiklott és
megtévesztett fiatalok képviselőit
látjuk, akik még 1945-ben is folytatják a polgárháborút. A „Hamu és
gyémánt" keserű és fájdalmas film.
Munk és Wajda már jelentős művészek. Tőlük valamivel idősebb
Wojciech Has és Stanislaw Rózewicz
hallgatók, csak néhány évvel ezelőtt
kezdték meg rendezői munkájukat.
Has, mint a „Hurok" és a „Búcsú"
című alkotásai tanúsítják — a pszichológiai elemzés mesterének ígérkezik. Finom és sokat ígérő alkotó. Stanislaw Rózewicz a sematikus „Nehéz szerelem" és a kevésbé sikerült
„Három nő" című filmje után készítette a „Szabad város" című filmjét a
gdanski posta 1939-es hősi védelméről.
Más művészi tendenciát képvisel
Tadeusz ChmieLski, a főiskola hallgatója, aki a San Sebastianb&n 1958ban megtartott fesztivál nagydíját
nyerte. „Bva aludni akar" cfrnű filmje szatirikus groteszk-komédia, tele
humorral és bájjal. Stílusában megteMlhatluk René Clair hatását, sőt
talál) Mack Senett-ét is. Sok az eredetiség és a frisseség ebben a háború
utáni első lengyel komédiában.
„A csillagoknak ragyogni kell' c.
dokumentumfilm társalkotóla — Wltold Lesiewicz, 1958-lban mutatkozott
be a „Szökevény" című szenzációs
játékfilmjével. A film nagy dinamikával és jó tempójávaá tűnik ki. Ki
tudja, talán Lesiewicz specializálja
magát a nagyon keresett kalandos
szenzációs filmekre. A főiskola hallBomuald Kropat, • -CillUfokaak
r»|-y0fnl kell- elmfl (Hm operatőr)*

gatója Czeslaw Petelski is, a közönség között nagy népszerűségnek örvendő „Hajóroncs" című szenzációs
íilm alkotója.
E cikk keretei nem engedik meg,
hogy a lengyel film más területeivel
is foglalkozzunk, ahol a fiatal alkotók szintén értek el és érnek el eredményeket. Külön cikket kellene szentelni a íilmfőiskolások dokumentumfilmjeinek. Mindenekelőtt Karabesz,
Lemniczki, Slesicki és Stand és a
moszkvai wr.iK nagyon tehetséees
tanítványai: Hoffmann, Skórzewski
és Ziarnik eredményeinek. Ugyancsak külön kellene beszélni a népszerű oktatófilmekről, amelyeket a
főiskolás Janusz Nasfelder alkotott
Stanislaw Kokesz többszörösen kitüntetett biológiai filmjéről.
Befejezésül néhány szót még a lengyel kísérleti filmekről. Ilyen próbálkozások a filmgyárakban és a filmfőiskolán is folynak. A legjobban ismert lengyel kísérleti filmek Jan Lenica és Walerian Borowczyk, a két
képzőművész rövidfilmjei. A közös
munkával készült „Ház" című film
Brüsszelben a kísérleti filmek
fesztiválján nagydíjat kapott. A do-

Utcai jelenetet forgatnak a
-Pliulik Aurélnak- c. "
lengyel filmMI

kumentumfilmgyárban készült Tadeusz Makarczynski „Az élet szép"
című érdekes film-montázsa, amely
megrázó figyelmeztetés az atombombaveszély elhárítására. A „Káder"
filmegyüttes anyagi és szervezési segítséget nyújtott „A nyár utolsó napja" oímű film megvalósításához. A
filmnek a rendezője, s a forgatókönyv írója — Tadeusz Konwlckl, a
fiatal írónemzedékhez tartozik. A
film szokatlanul szerény eszközökkel
készült. Néhány színész játszik benne, s egyetlen díszlete a tengerpart.
A film a velencei kísérleti filmek
fesztiválján 1958-ban nagydíjat nyert
és a zsűri elnöke Paul Róth, az ismert angol dokumentumfilmes, a fiatal lengyel rendező művét Jean Vigo
híres „AtaJamte"-jéhez hasonlította.
Végül: a legfiatalabb lengyel rendező
és nemzetközi díjas — Roman Polanski, ugyancsak a filmfőiskola
diákja, „Két ember a szekrénnyel"
című filmje Brüsszelben és San Franciscóban kapott díjat.
íme, ilyen — természetesen nagyvonalakban — a lengvel filmgyártás,
a fiatal nemzedék filmalkotásainak
panorámája.
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egyen első szavunk az örömé: a
-Szent Péter esernyője- a mar
gyár és a csehszlovák né© 'felnőtté
érett filmművészetének kézfogása.
Nem ünnepélyes protnkoltalálkozás vagy páros üzlét — mint a magyar—francia koprodukció, hanem
célszerű társulás: la mindkét tezerződő félhez közelálló feladat közős
erőfeszítéseket kívánó megoldása.
De a választás mint sikerlehetőség
is előnyös volt
Mikszáth Kálmán regénytémájáv a l — h a filmre írják, ha televízióira,
ha rádiójátékot készítenek belőle,
ha anekdotaként mondják el — nehéz kudarcot vallani: a sikerre szinte
fogadni lehet. A -mennyből szállottesernyő története nem
tartozik
ugyan az író legfajsú lyosabb művel
közé — de meseszövéee oilyan érdekes s annyi ironikus kedély, adomázó kedvesség és romantikus báj
van ibenne, hogy sikere a hajdani
-népkönyvek- hatásával vetekszik.
A Szent Péter esernyője csak szerencsét hozhat a glogovai papra és
átdolgozóira egyaránt.
Még akkor is, ha a film Írója nem
költő, de jó szakember; ha műfordítás — vagyis az egyéni intuíciót
és képzeletet kívánó újjáteremtés —
helyett csak szakszerű, nyers fordításra vállalkozik.
Apáthi Imre és Bán Frigyes forgatókönyve ilyen gondos, megbízható, jeles munka.
A szerzők egyik fó törekvése: a
tárgyi hűség. Szinte látjuk, ahogy a
regény fölé hajolnak s meghányj ókvetdk, mit kell és mit lehet, mit érdemes, és mit tilos a papírról a vászonra vinniük? Hol vannak az alkalmak és hol végződnek a lehetőségek körei? Mennyi cukrot kell az
anyagba keverni, hogy sziruppá ne
sűrűsödjék, s mennyi ecetet, hogy
ne savanyodjék meg? A Gregoricsörakösák marakodása, az árverezés
Idtűnű lehetőség a társadalomkritikai pengeélek vlHogtatáséra. Az
ernyőerefcíye tisztelete, a glogovai
parasztok babonajárványa — csupa
mágneses erő a humor felé. Bélyi
Veronka és Wlbra Gyuri találkozása,
a bokros lovak megfékezése, a nap-

fényes kocsiút, a mezed gyűrűkaresés — szinte szólongatja a magánélet idültjében fészkelő mikszáthi romantikát És így tovább, a legapróbb részletekig... Minden az eredeti mű érdiekét szolgálja, s minden
a helyén van ebben a filmváltozatban. Kivéve talán a túlexponált
álomjeleneteit • Wibra Gyuri álma
olyan mély érzelmeket árul el a
lány iránt, hogy későbbi vallomása
— az örökség reménye nélkül eszébe sem jutna megházasodni — hihetetlennek tűnik fel. Pedig Mikszáth igen fontos mondanivalót hízott erre a fordulatra: az ember csak
akkor tud szeretni, amikor önzés és
érdek nem zavarja.
De Apáthiék forgatókönyvét, ettől a félresiklástól eltekintve, hűségesnek mondhatjuk. Legalábbis a
hűség első szótári jelentése szerint.
Nemcsak a regény tényanyagát főbenjáró mozzanatait fordítják le híven a film formanyelvére, hanem a
rájuk jellemző indulati-érzelmi-hangulati tartalmakat is. Néha úgy tűnik fel, mintha előbb megrajzolnák
egy-egy jelenet
alkotóelemeinek
koordinátáját és művük e szabályos
mérték szerint tone mikszáthian
szókimondó vagy sejttető, andalító
vagy kacagtató. Még eredeti — s tegyük hozzá: jórészt sikerült — ötleteiknek is mintha a szabálytisztelet
állítaná ki a belépők
Persze, az ilyesfajta — a ragaszkodással szinonim jelentésű — hűség sem kis érdem. Főleg, ha kelő
szakértelemmel
és műfaj érzékkel
társul. Ahhoz mindenesetre elég,
hogy csorbítatlan képet kapjunk a
regényről, kínos meglepetések ne
érjenek — sőt néhány . emlékezetes
epizódban is legyen részünk. Példa
rá az öreg Müncz színeváltozásé,
amint a nép legendaköltő képzeletében egyre biblikusabb alakzatokat
ölt, s végül a glóriáját is megemeli;
a bábaszéki vacsora joviális légkörében kivirágzó szerelmi idill; vagy
Bélyi Veronka szökése...
A művészi hűségnek van azonban egy másik, burkoltabb és indirektebb jelentése is.
Az átdolgozás akikor igazán hű. ha

— bizonyos tekintetben — hűtlen is,L
akkor szófogadó, ha — okkal-<núd
daü — rakoncátlan is; ha éppen az
eredeti mű mólyeíbb todtiati tartalma érdiekébein el is rugaszkodik
tőle. S ezt az elrugaszkodást nem
»szakszerű megfontolások- alapján
— mintegy a szerző engedélyét kérve — kockáztatja meg, hanem belső
ösztönből, elemi pajkosságból, mámoros ihletből Mikszáth könyvei
szivárványlóan romantikus és játékosan szellemes írások. De vajon
elegendő-e, ha a mikszáthi szivárvány színeit szétszedjük, s külön-külön a filmszalagra ragasztjuk? Vagy
ha felnőtt fejjel, komoly arccal játszunk a mikszáthi játékszerekkei?
Ahoz, hogy a szivárvány szép látványát és a játék illúzióját megteremtsük, újólag és belsőleg — mint a magunkét — kell átélnünk az eredeti
mű ihlető izgalmait, s ezeket a villamos áramokat kell mintegy átvezetnünk az idegen műfajba.
Különben csak feladatot oldunk
meg. Különböző eredménnyel.
Apáthi Imre és Bán Frigyes — jeles osztályzatú — forgatókönyvéből
ez az alkotó villamosság hiányzik. A
szerzők ritkán tudnak felszabadulni
a „feladat-megoldás" kötelme alól. S
így a film minden könnyedség ellenéré sem igazán — bátran, szívderítőén, felszabadultan — könnyed,
minden szellemessége ellenére sem
igazán szellemes. (Csak egy példát:
milyen pokoli fintort lehetett volna
vágni a tetszhalott Srankó Jeltámadásakor"; itt bizony még a trükkökért is hálásak lennénk.)
Amit elmondottunk, kevésbé érvé-

nyes a rendezésre és az operatőr
munkára. Bán Frigyes, a romantikus
bájt és az anekdota-huimort mértékkel elegyítő rendezését és Illés
György látványos, szép képeit akkor
becsülhetjük meg leginkább ha a
regény korábbi filmváltozatéval hasonlítjuk össze: sem a giccset sem az
olcsó pojácaságot nem engedik már
be a filmgyár kapuján. S távoltartásukban most a csehszlovák művészek
(Vladislav Pavlovié a társrendező és
Anton Krajovic a díszlettervező) is
segédkeztek. A haldoklás, babona-invázió, a bírósági tárgyalás, a végjelenet rendezői megoldása és a piros
ernyő mozgatásával élénkített felvételsor különösen tetszett.
A népes szereplőgárdából Pécsi
Sándor (Bélyi plébános), Töröcsik
Mari (Veronka), Karol L. Zachar
(Pattantyús, majd Szent Péter) és
Psota Irén (Madame Kriszbayj alakítását kell kiemelnünk. Pécsi Sándor a tiszta lélek jámborságát és a
humort keveri kitűnően; nem lágyul
ed, s nem torzul karikatúrévá. Töröcsik Mari a mikszáthi nőideált találja meg Veronkában — a feslő bimbót, amelynek belsejében „még egy
porszem sincs a földiekből" —, de alkati adottságaival azt is érzékelteti,
hogy ez a virágszál a földből nőtt
ki. Karol L. Zachar akár egy népi legenda hőse, Mikszáth stílusában.
Psota Irén írancia társalkodónője:
régi modell, új ruhában. Sajnos, Karaj Machata (Wibra György) nemigen
alkalmas a félparaszt-féldzsentri
ügyvéd szerepére: merevebb és hidegebb a kelleténél.
GALSAl PONGRÁC

MEGJEGYZÉSEK FÁBRI ZOLTÁN STÍLUSÁRÓL
A mondanivaló
pontot
megfogalmazdta:
ez a stilus alfája ét ormigája. Akinek nincs
mondanivalója,
nincs stílusa . . .
SHAW

MODOR ÉS STILUS
Két külön világ, egymást kizáró
ellentétes fogalmak. Sajioe, gyakran össze szokták téves ,-rtend, gondolván, ahol újra és újfia visszatérő
megoldásokkal, fogásokig találkozhatunk, már stílusról hihet beszélni.
Távolról sincs így. A stílus igazi
művésznél van jelen csupán, ott,
ahol az eredeti mono, andút eredeti
kifejezés közvetíti. Er;. az eredétáségigény nem a külömr uödést, a meghöikkentó megoldásod kergetésót jelenti — sokkal töbliet, azt, hogy jelenetek, mozzanatai c, egy határozott
eszmei-művészi igénnyel hangolódnak, kapcsolódnak egymáshoz, az
egész mű egysége-, hangnemben szólal meg. A modoros művész megelégszik a külsőséges megoldások
hajszolásával — a filmnél ez persze
azonnal leleplez/klik, hiszen a modorosság — amely sokszor mint forma! Izmius jelentkezik — rideg és
unalmas ismét.'.éssé, lélektelen, üres
játékokká dejjradálja a filmszerű
eszközöket.
Ahol már erajátos ölmstilusról beszélhetünk, ott mindig éreznünk
kell, hogy a stílus egy művész sajátja, egy 'művészi szubjektum kiáradésa, aniely annál is inkább érdemes vizsgálódásunkra, mert nem

csupán a forma elvont problémájaként jelentkezik, dé meghatározza;
alakítja, formálja a tartalmi jegyeket is. Ugyanis a filmrendező (kifejezési stílusa az irodalmi alapanyagot
feltétlenül a saját stílusához igazítja
minden esetiben, hisz az természetes,
hogy egy önálló stílussal bíró művész nem akar egyszerű közvetítő
lenni, nem akar csupán képben kifejezett szöveget adni
A fantáziátlan, modoros művész
ha például egy regény megfilmesítéséről van szó, szolgai módion kullog az írói -fantázia nyomában, a kívülről
toldozgat-foldazgat hozzá,
hogy névjegyét elhelyezhesse. Az
igazi művész azonosulni tud a belső
lényegi tartalarnmál, sőt továbbfejleszti azt, 1 eredetit ad' jellegzetes,
egységes hangnemben. És itt kezdődik az, amit bízvást stílusnak nevezhetünk.
A TIPUKUSSÁG ÉS A
MŰVÉSZI FELFOKOZOTTSÁG
Ha Fábri stílusát megpróbáljuk
körülírni, talán helyes, ha abból indulunk M, hogy Fábri a tipikusa dg
fogalmát helyesen értelmezi. Így lehetne meghatározná: a tipikussá®
szférája nála sohasem a bétkűznapiság, az átlagosság. Fábri szenvedélyesen keresi, az életben csírájában
meglevő hangsúlyos, kiélezett helyzeteket, jól tudja, hogy a végletesség
egyáltalán nem ellentétes a tipikusság fogalmával — sőt annak, megjelenési fbrmája. Innen adódik Fábri
fogékonysága a tragikum iránt az
életben (vagy akár az irodalomban),
ha szürkén csupán, ha csak mint lehetőség jelentkezik is, ő rendkívüli
szuggesztivitással kiemeli az egyszerűség. kisszerűség szférájából, az általános emberi magaslatára. így
mondta egyszer — csak az a film jó,
amelyben valaki meghal. Valóban
úgy tűnik: ez a művész ars poétikája, innen van az, hagy a kezébe kerülő irodalmi anyag áthangolódik, a
drámai színek egyszeriben kiugraHtnnlbál tAnár úr
(Kin Mányi ét S u b ó Ernő)

nak, magas feszültság uralja szinte
minden eddigi filmjét.
Van az ő filmjeiben valami a balladák drámai koncentrációjából, ő
is in medias res kezdi a cselekményt, s már az induláskor olyan
feszültséget teremt, hogy azt hiszszük. nem lehet tovább fokozni. De
Pábrinalk legtöbbször sikerül. Nem
az a célja, ihogy elkápráztasson, inkább hogy teljes erővel belénk szuggerálja mondanivalóját. Szuggesztivitása ugyanis olyan nagy, hogy az
ember nem tudja kivonni magát a
hatása alóL Pedig sohasem szónokol,
mindig kerüli a mondanivaló közvetlen kifejezését, irtózik az álpátosztól.

Édes Anna
(Fülöp Zsigmond ét Töröcsik Mari)

Van Fábri művészetének egy másik alapvető sajátossága. Fábri jól
tudja, hogy ahhoz, hogy modern, eredeti és igazi filmnyelven tudjon szólni, vissza kellett kanyarodnia a
némafilm nagy eredményeihez, ezért
aknázza ki például a montázsban
rejlő sokoldalú kifejezési lehetőségeket. Mestere a montázsnak és sok
más kortársával ellentétben nála'
legtöbbször nem lesz formalista,
avult stíluseszköz a montázs, de sokszor a rejtett, bent a lélekben viharzó folyamatokat hozza közéi s
teszi érzékelhetővé, átélhetővé. |A
montázs nála mindig valami végletesen felfokozott különleges izgalmi
állapotot jellemez, az extázis magaslatán gondoljunk csak a "Körhinta*
nagyjetenetére, a lakodalomban zajló
frenetikus, vad erejű táncra; a rendező a lány és fiú MkdáJlapotát éppen ezzel a roppant arányú montázzsal tudja kifejezni. Vagy az
-Édes Anna* egyik nagy montázsa,
Anna szomorú
magáradöbbenése,
amikor a nyitott ajtón át nézi a táncoiókat s látja, hogy Jancsi mással
csókolózik. A kilincset látjuk csak,
az ajtót, amint becsukódik, s ekkor
hirtelen felfokozódik a látvány, a
tárgyak fellázadnak, gúnyosan, kihívóan néznék szembe a gyötrődő Annával. A montázzsal nemcsak pszichológiai mélységeket tud felvillantani, de társadalmi méretűvé is
tudja ezzel emelni az egyes szituációkat Az -Édes Anmá—ban montázzsal fejezi ki 1919 és Anna sorsának természetes egybekapcsolódását.
A montázs így egyszerre elmélyíti az

egyéni problémát azzal, hogy társadalmivá teszi.
|
Fábri stílusához hozzátartozik és
fontos meghatározója: a helyszínek,
a tárgyak, a történések harmadik
dimenziója. Fábri sokat tud1 edmandöni
a helyszínekkel, gonddal választja
meg a színtereket és mindig a mondanivaló kifejezésének szolgálatába
állítja. A félszeg, szemüveges Nyúl
tanár úr, a kisember jelentéktelen
pont az óriási üvöltő aréna közepén,
kitűnő totálkóp, villamossággal telített, és egyszerre megfogalmazza a
mondandó lényegét.
A zenének is fontos szerepe van
Fábri filmművészetében. Nem szólva arról, hogy képsorai szövegben
szinte
visszaadhatatlanok, olykor
csak a zene nyelvén kifejezhetők,
de a zenét éppen azért tudatosan
használja fel, egy pillanatig sem
kísérője a filmjeinek, hanem lényegi
eleme. Még a dalok is szerves tartozékai a fűmnek, egy-egy dal, a zenei motívumok sora a mondanivaló
zenei megfogalmazását jelentik. A
szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország csúfondárosan szóló ritmusa, a
"Körhinta* sodró erejű ritmusa, s
ez a ritmus — zene és kép tökéletes
egysége.
i
A zenéhez való közelségét azzal
is jelezni tudjuk, hogy egy kifejezetten zenei' eszközt, az ellenpontozást filmjeiben kitűnően alkalmazza. Ugyanis nemcsak egyszerű
szembeállításokkal találkozunk nála,
nemcsak kihegyezett, ellentétes jelenetekkel, amelyek egymás mellé

életjel
(Berek Kati éa Ptndi Lajos)

vágva egységet (képeznék, 6 ettlerv
pontozással többet ad, a drámait
tudja hangsúlyozni.
Beszéltünk arról, hogy a rendező
stílusa az irodalmi anyagma is rányomja a bélyegét. Igen, ez Fátorinól tökéletesen érvényesül. Mára
humorét átfesti sötétté, keserűvé,
Kosztolányi könnyed, lebegő stílusa
komor drámává mélyüli Nem hamisítja meg a 'készen kapott anyagot,
csak tovább formálja, önmagához
igazítja. Mindezt már megtoldja azzal, hogy a színészek megválasztásánál is nagy rendezői tudatosság vezeti, Mszinész eszköz az ő kezében,
hogy ahtala a rendezői akarat érvényesüljön.
A STÍLUS EREJE
ÉS KORLÁTAI
Lehetne tovább elemezni Fáhri
művészetének stílusjegyeit, beszélni
kellene az áttünések drámai megoldásairól s arról is, hogy a szemszögek várakoztatásának eredeti al-

kalmazáséval milyen merész asszociációkat tud kelteni a nézőben. De
azt hisszük, ez még nem feltétlenül
csak Fébrixa lehet jellemző, ezért
inkább olyan momentumot: jegyzünk még fél, amely ezt a stílust
tovább jellemezheti, Ez ' pedig a
szörnyűséges, a borzalmas filmbeli
megfogalmazása. Fábri a borzalmat
sosem direkten ábrázolja, hanem valami közvetítófogáasal, nála a torz,
a groteszk, a közönséges, a triviális
nyit kaput a borzalomhoz. Amikor
Nyúl tanár úr holtan fékszik az
aréna árkában, újságpapirossal leterítik, a topokon ott virit, rikolt a
felírás: Egész Pestet lázba hozta az
új tánc. a rumba! — Ez az ••ízléstelenség-, ez a keserű, torz fintor egyszerre a halál szörnyűségét és értelmetlenségét jelképezi.
Végül néhány mondatot Fábri stílusának korlátairól. Természetesnek kell tartanunk, hogy amiben kitűnő, ami művészetének erejét adja,
abban rejlik gyengesége is. Néha
ugyanis ott is virtuóz, ahol nem
kellene, ott is önmagát adja, ahol
bátran 'hagyhatná, hogy az író vagy
a nyers valóság jusson érvényre. A
Hannibál bárjelenetében feleslegesen alkalmazza a montázst, de az
Édes Anna víziója is feleslegesen
kap a montázs segítségével szédítő
arányokat. Bizonyosan Fábri Js érzi,
hogy oldottabb, egyszerűbb lehetne
olykor, az élet köznapi színeiből
bátran adhatna többet, az Édes Anna
némely átkötő jelenete (Anna játéka
a hintával) arra mutat, hogy érzi,
nem lehet állandó fehér izzásban,
főurán tartami még ölv drámai történést sem.
Fábri Zoltán minden alkotásában
egy nagy művész erőteljes, eredeti
hangját, stílusát érezhetjük. » Ma
már korunk jelentós rendezőegyéniségei közé tartozik. Eddigi filmjeivel
— reméljük, az ezután következőkkel is — komoly fejezetét írja a mar
gyar film történetének.
ILLÉS JENŐ
KOrhlnta
11 orOodk Mari éi 8o<Si Imre)
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látszik, sosem tudjuk elkerülni az
Ejzensteinnel való összevetés kínálkozó lehetőségeit. Azt hiszem, nemigen irtak még róla anélkül, hogy a
kiindulópont ne Ejzensteín, az ejzensteini és pudovklni művészet különbözőségeinek taglalása lett volna.
Bármilyen igazságtalannak is tűnik
ez, mégis indokolt. De nem a rangkérdések miatt elsősorban, hanem
sokkal inkább azért, mert Pudovkin valóban Ejjzenstein nyomóban indult el, az ő művészete határozta
meg a tőle annyira különböző, különbözni akaró fiatal művész pólyakezdését.
Az -Anyát- valóban lehetetlen a
-Patyomkin- nélkül vizsgálni, de ez
az összefüggés távolról sem olyan
egyszerű, mint ahogyan azt sokan
vélik. Az -Anyára- egyáltalán nem
az a jellemző, hogy a -Patyomkinárnyékában jött létre, vagyis, hogy
nem több, mint a remekmű sápadtabb, erőtlenebb megismétlése. A
-Patyomkin- hatása Pudovkinra éppen a -mást teremteni- ösztönzésében nyilvánult meg, önálló kezdeményezés volt tudatos útkeresés.
Ejzenstein egy naplótöredékében
a következő titokzatos bejegyzés található:
-Összekötés, egybeláncolás = P.
összeütközés, kollizió = E.A rejtvény megfejtése: - . . . Pudovkin számára a montázs a különböző
részletek összetűzése. Lánc, Vagy
még inkább téglasor, melynek egymásutánja, rendje fejezi ki a mondanivalót . . . Számomra a montázs
összeütközések sora. Két ellentétes
elem összecsapásából születik meg a
gondolat.. .Ejzenstein csak a montázsra vonatkozólag fogalmazza meg a kettejük
közötti különbségek legszembetűnőbb
vonósait, de vajon nem jellemző-e
ez egész alkatukra, szemléletükre,
stílusukra? Ejzenstein művészetét
sokan intellektuális jellegűnek és ihBaranovszkaja aa - A n y a - címszereplője

Pudovkinról

-

letésűnek mondják, de ha közelebbről
megnézzük, nem inkább a Pudovkiné
az, akinek biztos tudatossága, kompozíciós érzéke, képsorainak rendje
és tisztasága, nagyszerű aránya éppenhogy nagy intellektuális fegyelemről
tanúskodik?
Szerkesztési
módja, mégha áradó érzelmeket,
sodróerejű eseményeket ábrázol is
(1. felkelés kirobbanása, jégzajlás
szimbolikus képei) mindig harmonikus, szigorúan kiegyensúlyozott —
milyen lényegreszólóan különbözik
Ejzenstein lázas, nyugtalan
dinamikájú képsorozataitól! Púdovkin
szemléletének harmonikussága kihat
egész látására és szélesebben, sokoldalúbban öleli át filmjében az ábrázolandó világot. És hogyan látja
pl. Pudovkin Ejzensteinnel szemben a szépet? Először is meglátja és
szereti ábrázolni azt. Pudovkinnál
nem fenséges erejében, nem a
lázadó indulatok fergetegében, hanem esendőségében. gyengeségében,
szívszorító egyszerűségében is: az
ember szép. S az anya sem elsősor-

ban tetteinek nagyszerű erejével,
hanem emberi, érzelmi gazdagságával, botlásaival, végzetes hiszékenységével, elvakult odaadásával válik
hőssé. Pudovkim a hangsúlyt nem a
nagy dolgok pátoszára, hanem a kicsiny mozzanatok intimebb hatására
helyezi. S a pudovkini montázs módszere, az -összekötés és egybeláncolás~, a lírai jellegű átúszások egymásbaívelése. ölelkezése így lesz
jellegzetes stílussá, tartalom- és hangulat-meghatározó elemmé.
VIQDFAII7IIIIQ A különböző szemlélet
nlOHLHLalHUi) az ábrázolás más-más
módozatait teremti meg. Pudovkinnál
életre kelnek az ember környezetének
kis tárgyai, a kis megfigyelések és a
dolgok végzetes, félelmetes dinamikájú, vizionárius felidézése helyett megjelennek a maguk reális összefüggéseiben, mégis lelkiállapotot kifejezően.
Emlékezzünk a falióra széttört darabkáinak premier planjaira, romboló indulatok durvaságát, szuggeráló
kis részletek kiemelésére, vagy a r a bok álmodozásának valóságos realista
környezetrajzára, a kocsmabeli zenészek nagyszerűen eltalált típusaira, a
harmonikás torz, veritékes arcéra, a
gyársziréna reggeli ébresztésére, a
halálhírt hozó munkás sapkát tartó.

gyűrögető kezeinek nagy közelijére
stb.
Az sem érdektelen, hogy Pudovkin
a részletekkel való jellemzést nemcsak lírai, vagy drámai erővel, hanem nemegyszer irónikus éllel is
megkísérli. Az egész bírósági tárgyalás ereje ebben az irónikus felfogásban rejlik. A bírákat egy-egy kis
mozzanattal jeleníti meg, az egyiket
öreges és szenvtelen elbóbiskoláson
kapja rajta, a másikat, amint titokban kancákat rajzolgat, a védőt a
sorsdöntő pillanatban csuklási roham
fogja e l . . . S emlékezzünk az úriasszony kommentárjaira, szenzációéhségére. Ezzel a teljesen modemül
ábrázolt — csak majd a későbbi
neo realizmus ban visszatérő — panorámában
el dráma Igazi hősei ritkán jelennek meg. s az indulatalt
nehezen elfojtó fiú és a csukott
szemű, remegő ajkú, kezét tanácstalanul tördelő anya arca váratlan
erejű hatást kelt. Ugyanilyen -modern- ötlet a bogárral játszó feeyházőr szerepeltetése, akinek a százlábú vergődése iránt támadt hirtelen érdeklődésében közöny, ösztöneinek durvaság
jelenik meg. De
mindennek igazán semmi köze sincs
a tulajdonképpeni drámához. Pudov-

kin mégis szívesen és nagy művészettel időzik el az ilyen részleteknél. Pudovikin a -jelentéktelenrészletek alapszövetébe ágyazza bele
a drámát, a -felesleges- kis megfigyelések aprólékos rajzában tűnnek
fel az igazi, súlyt hordozó nagy jelenetek. Ez a látszólag epikus szer kesztés is mélységesen elválasztja
Ejzensteintől és számunkra ugyanakkor hallatlanul modernné tesííi.
Hányszor láttuk azóta. pl. az ol'isz
neoreaJista filmekben ezt a szenvtelennek tetsző, nem lényegré;örő
cselekménybonyolítást, az életszerűségnek ezeket a jellemző jegyei',! És
itt az apróbb mozzanatok gazdag
felsorakoztatása éppen olyan fontos,
mint annak érzékeltetése, hogy a
dráma — bármilyen-mély és tragikus
Is legyen — nem mindenki számára
az, hogy az élet, attól függetlenül is
-él és élni akar-.
IÉIFKR/II7 Mindezek azanbun egy
L L L L A I I H J l percre sem jelenbitték azt
Pudovkin számára, hogy extenzitéssal cserélje fel a belső, Uiekábrázolást, sőt: talán elsők között a film
történetében vállalkozik arra, hogy
igazi lelkiismereti drámát állítson
filmje középpontjába. Még rokonszenvesebb ez a bátorság akkor, ha
elgondoljuk, hogy Pudovkin ennek
érdekében egy világhírű klasszikus
regény anyagától is hajlftndó volt elpártolni.
Pudovkin számára a téma ugyanaz, mint a regényé: egy lélek kálváriája és öntudatra ébredése, csakhogy Pudovfkinnál ez a kálvária valóságos pokoljárás, az anya a történet során az érzelmek legvégletesebb
állomásait bolyongja be. A filmben
az anya naiv hiszékenysége és -árulása- juttatja börtönbe a fiút, s az
önvád, a nyugtalanító vágy, hogy
vétkét jóvátegye, új motívumokat,
gazdagabb árnyalatokat hoznak érzelmeinek rajzába.
Pudovkin ez árnyalatok megjelenítéséhez intim, bensőséges játékmodort is teremtett. Figyeljük meg az
anya gesztusalt, szemét, száját, remegő kezeit tekintetének tétova, tehetetlen fényeit: semmi -némafilmes- túlzás, vagy melodramatlkus
Ismeretlen ezinéss, . * MrtSaár

szokatlanság. S ha már mindenáron
hatást keresünk, inkább a korabeli
(húszas évek elejére jellemző) német
-Kammerspiel- stílusához közelíteném. Az valósította meg először
ezt a közvetlenebb, egyszerűbb színészi játékot, a plasztikus fényképezésnek bizonyos kánonjait (pl. az
alulról vagy felülről való fotografálás kifejező váltakozását), és a
montázs dinamikájával szemben az
erőteljesebb gépmozgást, gyakori, lágyító íényzárakat, áttűnéseket. (Pl.
Murnau: Utolsó ember c. filmje.) ..
Pudovkin tehát más utakon indult
el, mint nagy elődje és különbözőségeik nem a másolás szükségszerű
gyengeségéből, hanem koncepcióik
eltéréséből adódnak. Ejzenstein eredetibb, nagyobb hatású, de kétségtelenül utánozhatatlanabb stílust teremtett — Pudovkin filmje, harmonikusságával és sokoldalúságával, elmélyülő lélekábrázolásával sok későbbi, modern filmalkotás ihletője
lett.
BÍRÓ YVETTE

a dirmarzihjf
-Többször kísérelték meg kiterjeszteni a felvevőgép
megszokott
látókörét. A felvevőgép
lencséje
többet tud beszorttant a kép keretébé, mint amenytt az emberi szem
láthat. Mi hatznal
A
nézőnek
éppúgy körül kell néznie a képen,
mint ahogy a valóságban
kénytelen erre ... A rendező tehát nem
irányttfa többé a látását. A pontosan élűre meghatározott
vttudiii
zzuggetzHóból véletlen élmény válik . . . Ex a művészét
halála.(Bálázz Béla)

-A látható ember—ben talán először merül fel a szélesedő vászon
problémája. Azóta — 1926-ban írta
ezeket a sorokat — a filmművészet
eltemette első korszakát a némafilmet, idestova harminc éve benne vagyunk a másodikban és most felvetődik újra a probléma, egyre sürgetőbb, egyre követelőbb igénnyel:
nyer valamit a filmművészet a vászon szakadatlan szélesedésével, vagy
tényleg a művészet halálát jelénti-e.
A Filmvilág legutóbbi számában
Kovács Ferenc fejtegeti a -harmadik korszak- lehetőségét. Gondolatmenetének alapja, hogy a szélesvászon — abszolút formájában a
körmozi — -a művészetek fennállása
óta a nézői egyéniség ellen intézett
legagresszívebb
támadás . . . És
hogy: a körmozi most az eddigi művészetekkel szemben technikai csodák segítségével az érzékszervekre
koncentrálja a támadást, hogy a
néző az érzéki csalódás következtében teljes mértékben résztvevőjévé
váljék a cselekménynek. A cikk felveti a filmművészet sorsát a -harmadik korszakban-; ebhez szeretnék
néhány gondolatot fűzni.
A főikérdés a művészet számára az
marad, hogy ki ad nagyobb valóságIllúziót: aki a valóság egy pontját
megragadva a maga sajátos módján:
önmagán átszűrve mutatja be azt —
éreztetve mögötte mindig az egészet,
hiszen ez minden műalkotás lényege;
vagy aki a maga silány eszközeivel
—, mert a technika legyen bér még
olyan csodálatos, az utánzat mindig
utánzat marad — megpróbálja
reprodukálni az egész világot.
A technika -agresszív támadása- ezen fog megbukni: a valóság
jelenségeinek, folyamatának ábrázo-

lása helyett a néző nyakába zúdította
a valóságot. Mert ha körmozi és
térhatású és szagoa és ízes, meg
mit tudom én, ínég ml, valakinek
majd eszébe jut: -ebben az erdőben
fenyőillat van, és nekem gyöngyvirágillatot vetítenek. Ez nem igaz,— és csalódottan megy ki a moziból.
Nem is szólva, ha valakinek eszébe
jut és hiányolni kezdi a rétről a kis
szaladgáló állatokat (in naturam), és
röpködő legyeket a füle mögött.
-A művészet nem követeli azt
hogy alkotásait valóságként fogjuk
fel- — mondja Lenin a Filozófiai
füzetekben Csak a dilettáns festő
várja el a festett fától, hogy épp
olyan legyen, mint mása. Nem is
szólva arról, hogy irodalmi művel
sem találkozhattunk, melyben a valóság teljes leírását adták volna.
Van ilyen írásmű, de azt úgy hívják, hogy leltár, vagyis semmi köze
a művészethez. A művész mindig
irányítja a figyelmet elhagyja a sajátos mondanivaló szempontjából feleslegeset és kiemeli a lényeget A
filmművészetben a kiemelés legfőbb
eszköze a közelkép. Ojra Balázs Bélát idézzük. -A közelkép a filmrendező művészi érzékenységének, mélyebb igazságokat megsejtő szemének igazi mértéke. A közelkép a
filmszalag költészete. Felesleges szócséplés lenne most
bizonygatni a közelkép szerepének jelentőségét. Bizonyították alkotásaikkal a filmművészek Griffith-től és
Ejzenstejntől Kalatozovig és Bárdéin tg. A rendező válogat Amit megtesz az író a szavak, helyszínek és
részletek megrostálásával, ugyanezt
teszi a kamerával: csak azt írja le,
ami fontos. A kamera -sasszemétpedig nem kerüli el a legkisebb
részlet sem — feltéve, ha szükség
van rá. Vegyünk példát: egy látszólag mulatságos eseményt kacagó tömeg összképe. Ez a kép egyértelmű.
De ha utána a rendezd bevág egy
közelit valakinek az arcáról, akinek
a szemesarkán
kibuggyant két
könnycsepp, a jelenet mondanivalója
szinte homlokegyenest megváltozik.
Miért mondom el mindezt? Mert
ügy érzem, a -mamutvásznon- elvész

a közelkép. Van egy határ, ahol
-kevesebb több volna-. Ezért keresik
napjaink színházrendezői a legkülönfélébb világítási' és kompozíciós
megoldásokat, hogy a nagy színpadokon is lehetővé tegyék az -intimitások-, finom részletek kiemelését.
Törekvésük akaratlanul ds: közelebb
a filmhez. A film pedig egyesek
szerint legalábbis a színház felé törekszik, sőt még annál sokkal tovább, ahogy azt a körmozi esetében
látjuk. A filmművész legfontosabb
fegyvere a válogatás. Nagyobb fegyver a -nézői szuverénités- elleni
harcban, mint bármi más. Mert a
rendező által megkonstruált képsor
éppen, mert a kamera csak annyit
lát, amennyit én láthatok, tehát a
kamera én vagyok — szinte maradéktalan részesévé tehet a cselekménynek. (Staud Géza ezt a lap múlt
számában részletesen kifejtette.) Es
hiába minden, a varázslatos tájak,
tapintható ételek és szagolható virágok: a szem sarkában megjelenő
könnycseppet, az embert nem pótolja semmi.
Ellensége hát a fejlődésnek, vagy
nem tart lépést a korral az, aki elveti a technika által felidézett ször-

nyet? Véleményem szerint a fejlődés
— mégpedig a művészeté, amelynek
ugyan egyik alkotó eleme a technika
fejlődése, de korántsem kizárólag az
— ki fogja választani a maga számára a legmegfelelőbb formát és ebben egyetértek Kovács Ferenccel, el fognak Jönni a -Mesterek-,
akik irányt adnak a fejlődésnek és
megtöltik tartalommal. A folyamat
már megkezdődött. Még 1930-ban
Ejzensteln utalt a képalak megváltoztatásának szükségességére. Felvétette a Cinemascope méretű képek
alkalmazásának lehetőségét (például:
sivatagok, folyók, vonatok fényképezésénél, stb.) Abel Gance Napóleon
című filmjének megoldása is hasonló
úttörő jellegű kísérlet: három különböző képet vetített párhuzamosan
egymás mellett. És nemrég láthattuk
Dessin -Akinek meg kell halnia- c.
alkotásét, amely véleményem szerint
a szélesvászon első Igazi művészi alkalmazása. Napjainkban is számos
rendező kísérletezik az újfajta technikával, és ha megnyugtató megoldást még nem is találhatunk, a
fejlődés előbb-utóbb meghozza majd.
KEZDI KOVÁCS ZSOLT

A TV ÉS AZ OLASZ F I L M R E N D E Z Ő K
A TV rohamosan növekvő népszerűsége nemcsak a filmgyárak számára vet fel
problémákat. Mind több rendező, fllmlró
foglalkozik a TV művészeti kérdéseivel.
A Cinema Nuovo fllmfolyóIratban legutóbb Luchlno VUcontl jelentette be,
hogy a TV-vel szemben -fenntartásaivannak; s a legtöbb olasz filmrendező
egyetért vele ebben. De talán nem anynylra a TV -művészeti korlátairól-, mint
Inkább az olasz TV műsorszerkesztőlről
van szó . . .
— Beváltom, mind a mai napig nem
sikerűit igaián megbarátkoznom
ezzel az
ú) műfajjal: még nem találtam meg a
titkát — mondotta Vlzcontl. — Sokat vitatkoznék arról, ml 'a fcülOnbtég a film,
a ninház ét a televízió kőzött. A magam
rendezői tapasztalata ezt bizonyltja, hogy
a film ét szinház között ntncz lényeges
különbség. Mtg vagyok győződve
róla,
hogy filmjeimben
mindig van vatamt
szlnházszjerű, ét fordítva.
Elmondhatom
tehát, hogy a klfejezőetzkőzök
mindkét
területen tObbé-kevéibé egyformák.
Ami
a televíziót illeti, állandóan
figyelemmel

kitérem tu újabb ét újabb
produkciókat
ét várom ennek a tajdtot műfajnak kibontakozását. Mert hogy fejlődnie
kell,
az
kétiégtelen.
— Az a tény, hogy a nézó ét a televíziót készülék ernyője között csupán egykét méter távoltág van, feltétlenül
hatdtt
gyakorol a produkcióra. A készülék elótt
ülő néző valahogy olyan kapcsolatba kerül a műsorral, mint a könyvet olvasó
személy a műben szereplő alakokkal, a
regény világával.
— A televízió legfőbb érdekessége ma
még csak az, hogy világszerte Ismert,
népszerű személyiségeket,
politikusokat,
színészeket ttb vitt el Üt- ét tízezer ember otthonába — de ez korántsem elegendő. Meg kell találni végre a TV fejlődésének Irányát,
meg kell találni
a módját, hogy az oly népszerűvé vált
szórakozási eszköz művészetté
váljon. Mert jelenleg nem mát, mint a színház ét a film kevéssé szerencsés
keveréke — fejeződik be Luchlno visconü
nyilatkozata. ,
RADVÁNYi
ERVIN

Egy csöndes kahovkai falu határóban egy napon megjelenik a tenger.
Nem pusztító természeti erők hozták
létre, hanem az ember teremtő ereje.
A kis pusztai falu, mely évszázadok
óta csak lovat és szekeret ismert, s
talán csak egy emberöltő óta lát
autót és vonatot, most döbbent csodálkozással néz szembe a víz nyugvó, végtelennek tetsző tükrével. Es
így állnak lenyűgözve, büszkén, s
mégis szorongással a falu lakói is az

új tenger partján. Érzik, kimondatlanul is, azokat a jövendő változásokat, melyeket a nagy víz hozott el
ezen a napon mindannyiok megszokott életébe. Mert a tenger további
földet követel, a falu földjét is. Az
ősi falu helyén vízierőmű fog állni,
az új élet záloga. Az egyszerű ukrán
parasztok ennek reményében megválnak az öreg falutól, ahol apáik,
ők maguk és gyermekeik születtek; s
a falu a tenger mélyére süllyed. Aztán megszületik az új otthon, tágas
házakkal, széles utakkal, a jobb életért folyó küzdelemben. De ez nem
megy fájdalmas megtorpanások nélkül: nagy próbatétel ez az erősek és
a gyengék számóra egyaránt.
A Dal a tengerről ennek az átalakulásnak drámáját mondja el egy
szimbolikus jelentésű filmkölteményben. A Moszkvában nemrégen bemutatott új film Alekszander Dovzsenko poszthumusz alkotása. A sajtó a
bemutató óta naponta közöl cikkeket
róla;
értekezések,
tanulmányok
elemzik.
Dovzsenko nem érhette meg a
nagy sikert, a forgatás első napjaiban halt meg. Művét munkatársai,
köztük első asszisztense, Julia Szolnceva fejezte be, hűen Dovzsenko elképzeléséhez.
-Soha semmit úgy nem kívántam
— írta a nagy rendező, amikor elkészült a film forgatókönyvével —
mint azt, hogy a ml életünk, győzel-

mek és nehézségek sorozata, a hosszú
nélkülözések és titáni szárnyalások,
az önkéntes és kényszerű lemondások, a fagy és rekkenő hőség szenvedései, az áldozatok, sőt az elkövetett
hibák következményeikkel együtt,
szóval mindaz, ami a nagy úttörők

sorsát kíséri, és maguk az úttörők,
érző és élő emberekként, filmen
megelevenedjenek, így messze földön
hirdessék a szovjet ember győzelmét.*
A film ennek a nagy művészi tervnek méltó megvalósulása.

Bán Frigyes, a megértő. Mindig
derűs, mosolygó, s két felvétel között szellemes viccekkel szórakoztatja környezetét. Csak akkor komoly, sőt szigorú, ha már nagyon
muszáj, de akkor... akkor ajánlatos meglépni a forgatás tájékáról.
Elképzeléseit sohasem kényszeríti
rá munkatársaira, ő örül a legjobban, ha valakinek jobb ötlete van,
mint neki. Ez persze ritkán fordul
elő...

Fehér Imre, a pszichológus. Azt
hinné az ember, hogy háromig sem
tud számolni. Szinte a hangját
sem hallani a műteremben, csak ül
a felvevőgép mellett, néha suttog
egy-két szót, kezével Int, szeme
rebben, mégis mindenki azonnal
tudja, mit akar. Kitűnő pszichológus: pontosan tudja, melyik színészt hogyan lehet a legjobb megoldásra rávezetni.

C/YORSFÉNYKÉP
Fábri Zoltán, a mérnök. Nála
nincs rögtönzés. Forgatókönyvének
baloldalán vonalzóval kihúzott színes ceruzanyilak, jelzések: az egyes
jelenetek mérnöki pontossággal,
előre kiszámított vázlata. Színészeivel minden mozdulatot megbeszél, s ha kell, előre játssza: hogyan
képzelte el — mondjuk — a súrolást, a falramászást, a szerelmes
csókokat és a halálsikolyt.

Gertler Viktor, az analizáló. Látszik, hogy Ifjú korában bonviván
volt: a legizgalmasabb forgatás
közben is olyan, mintha skatulyából lépett volna elő. Szemüvege
mögül atyai melegséggel pillant a
világba, mindenkihez van egy jó
szava, elismerő tekintete. Analizáló
művész, aki nem merül el a részletekben, mindig a lényegre összpontosítja figyelmét.
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Keleti Márton, a szangvinikus.
Azt mondják, a testes emberek
többnyire csendes, békés természetűek. Nohát, Keleti Márton alaposan rácáfol erre a hiedelemre. Az
energikus rendezők (közé tartozik:
ha szól, még a díszletek is megremegnek. De azért nem kell minden kifakadását zokon venni, hiszen alapjában véve lágy a szíve,
csak a hangszálai kemények.

Máriássy Félix, a kollektív. Határozott elképzelésekkel fog hozzá
a munkához, mégis mindenben kikéri munkatársai véleményét. A
forgatásra kerülő jelenet minden
részletét megbeszéli velük, elsősorban legközvetlenebb munkatársával, tanácsadójával és többszörös
háziszerzőjével — feleségével: Már
rióssy Judittal. Így aztán valóban
minden filmjük: közös gyermekük.

RENDEZŐRŐL
Makk Károly, a céltudatos. Mindig pontosan tudja, hogy mit akar
és azt tűzön, vízen keresztül is viszi. Mint a jó parancsnok, ismeri
embereit s tudja, (kivel kell szépszóval, kivel meg keményebb hangon beszélni. Tévedés ne essék: ez
a határozottság távolról se helyteleníthető, hiszen a műteremben,
felvétel közben mindenért egy ember felelős: a rendező.

Ranódy László, a felfedező. Minden filmjében új arcokat ismerhet
meg a közönség. Van, akiből igazi,
jó filmszínész lesz, s van aki elhullik a nehezebb feladatok rostáján.
Szereti a gyermekeket, s az a ritka rendező, akinek türelme is van
hozzájuk. Nem támaszkodik kipróbált, -közönségcsalogató nevekre,
vállalja a kockázatot, s a sikerek legtöbbször őt igazolják. Garai Tamás
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A NAGY ÉLMÉNY: AZ IDO
Mi az idő?
-Két esemény közti periódus* —
mondja Platón. -A tudatfolyamatok
szemléletének formája* — mondja
Kant. -A szomjas ajak és a pohár
közötti távolság, ahogy csökken vagy
növekszik* — szóval az, ami a vágy
és beteljesülés közt van — Guyau
szerint.
"Az időt elgondolni nem tudjuk,
csak megélni* — mondta Bergson.
Ennek a fogalomnak már a lényegében van valami megragadhatatlan, hiszen elsősorban azt tudjuk
róla, hogy fut, száll tova... Nem
csoda, ha ilyen természettel a nem
egykönnyen meghatározható fogalmak közé tartozik. S a filozófusok
feleletei mellé sorolhatnánk azt is,
mit mond a mitológia a gyermekeit
felfaló Krónosról, miit mond a szófejtés, és mit a szociológia az Idő
fogalmának kialakulásáról, s mit
mondtak eddig a költők az idő múlásáról Anakreontól Aipollinaire-ig.
Közbevetőleg: kimondták olyan
tökéletes klasszicitással ls, mint József Attila, aki egyik négy sorában
a dalok magától értetődő közvetlenségével és Goethe tömörségével
mondja el, amit csak a XX. század
emíbere tudhat az időről, a mennyiségi és minőségi változásról, s arról
a harmóniáról, amely ennek a változásnak a felismerésével jár.
Közeledik az én időm. Ha már
annyi a kin, világot vált valóra —
én nem csalódom —- minden
szervem óra,
mely csillagokhoz igazítva jár.
Hogy is ne volna Ilyen izgalmas
az idő, amikor a csillagok járása és
szivünk dobogása, születésünk és halálunk, a növekedés és az öregedés,
az utazás és a börtön, a haladás és
a maradiság mind-mind szembeötlően az idővel kapcsolatos dolgok.
Vagy gondoljunk a történelemre,
amelyben hol -kizökken az iiiő* —
Hamlet panasza szerint — és ekkor

lesz Dánia: börtön, s bűzlik benne
valami, hol pedig elérkezik az idők
teljessége, a rohanunk a forradalomba pillanata, amikor — Petőfi
tökéletes meghatározása ez a forradalomról — -százados mulasztást
visszapótol egy hatalmas óra*.
És az irodalomban 1
Az eposz, a regény, a dráma egyre
csak az idővel birkózik: sűríti és
oldja, követi és játszik vele.
De talán egyetlen műfaj sem kapcsolódik annyira az időhöz, mint éppen a film.
A film, azaz a mozgókép vonzóereje éppen abból fakad, hogy egyszerre mozgó ls meg kép is. A valóság tükrözését össze tudja kapcsolni
egy szokatlan intenzitású időélménynyel.
A REGÉNYBEN
Van néhány nagy regény, amelyben úgy élvezem az idő múlását,
mint csónakban, ha Tahitól csurog
az ember Szentendre felé. Az idő
szinte megáll, de megindulnak a
dombok, a házak a f á k . . . egy aszszony mos a parton, utánunk néz.
s már eltakarja a fűzfa.
ölébe vett minket az idő. Minden
elmúlik, csak ml nem. akik együtt
megyünk az Idővel.
Ez a legnagyobb biztonság.
. . . Fekete zubbonyos, szőrme kucsmás lovasok itatnak egy patak torkolatánál. Kutuzov előőrsei. És a
váci vonat messzi füttyjelére most
valahol egy szalonban összerezzennek . . . -Hol van Anna?*
Cárokat és Napóleonokat, gárdatiszteket és szenvedő asszonyokat
vet ki partjára a regénybeli idő. ök
aztán ott hamarosan az elmúlás
martalékává lesznek. Ezért nem illik
regényben előrelapozni, mert csak
gyorsítod amúgyis oly rövid sorsukat! . . . S ml pedig, akik a regény
folyamában sodródunk, véljük: megállt velünk az idő, bent vagyunk az
idő méhében, s majd csak az utolsó
lapon zökken velünk a csónak neki
a partnak, ahol aztán oly vészes

gyorsasággal tűnünk el mi is tolató
vonatok közt, csatazajban, vagy egy
fűzfa alatt. Épp olyan gyorsasággal,
mint a regényhősök.
A DRÁMÁBAN
Giraudoux egyik darabjában azt
kérdik: mi a végzet7 — s így felelnek rá: a végzet meggyorsult idő.
Nem ismerek ennél tökéletesebb
meghatározást. Ez visz legközelebb
a dráma lényegéhez. Mert Itt van a
titka a cselekménynek is, a feszültségnek is, és annak is, amit úgy
mondunk: a jellemek kibontása és
sorsuk beteljesedése.
A nézőtéren az első csend — amikor nincs köhögés és nincs székrecsegés —, rendszerint akkor áll be,
amikor a közönség észreveszi, hogy
a hős -vesztébe rohan*, avagy -lejtőre került*, illetve a hőst -elkapta
a gépszíj-, -hajtja a szenvedély*,
vagy amikor éppen megmoccan az a
kis kő, amelyből az omlatag terepen
látnivalóan lavina lesz.

*
A dráma cselekményében azt éljük át, hogy a különféle akcióknak
mi a summája, azt a gyorsuló végzetet, amely beteljesedik az időben.
A királyné mulatozik a merániakkal, Ottó nő után jár, Tiborc lopni
indul és sír, a békétlenek békétlenkednek, a nagyúrnak szikrát okád a
vére, a király meg valahol háborúzik... Mindez együtt: egyetlen tragédia összegeződő menete, s az egyes
akciókon túl felsejlik — mintegy új
szereplőként — az a végzet, amely
Itt Gertrudist, Bánkot, Melindát,
Endrét egyaránt földhöz fogja verni.
Ügy is mondhatnám, a drámában
már az integrálódott idő számít, az
egyéni akciókból végzetté sűrűdő idő.
Gondoljunk csak a Csehov-darabokra: a Három nővérre, a Cseresznyéskertre: Egy társadalom egyetemes elmúlásának vagyunk tanúi.
Mintha csak egy homokóra pergetné
szemeit a színpadon. Minden megállni látszik, csak az idő nem. Az
álmodozásoknak és a téveteg akcióknak összege: épp a feltartózhatatlan
elmúlás. S ez gyorsabb, mint a szereplők életefolyása, ez az elmúlás
még a legöregebbik szereplőt is utoléri, elevenen kerül még az is kopor-

sóba, mint a Cseresznyéskertben a
vén lakáj.
A sok renyhe, ellustult, ábrándos
élet mögött ez a szapora kopácsolás
méri a dráma végén, hogy milyen
frissen jár az idő. '
,Az idő általában épp olyan objektív szereplő a drámában, mint a rezonőr.
Nem csoda, hogy Shakespeare rezonőrkónt lépteti fel az időt, a Téli
Regében, ahol az Idő: eseményeket
kommentáló kórus.
*
A dráma hősei hol észlelik, hol
nem, hogy benne vannak a sodrásban. Hol bevallják ezt önmaguknak, hol tagadják. Ez a kettősség
gyakran jellemző azokra, akiknek
sarkában a végzet: egyszerre dermesztő fényben látnak mindent, s
aztán belevakulnak, épp e látványba. A luciditás és a vakság könnyen
együtt jár a drámákban, mint például Oidipusnál, aki szenvedélyesen
nyomoz önmaga után, mert minden
áron tisztán akar látni, és minden
áron vak akar maradni.
Vagy hogy vígjátéki példával éljünk, az Orhatnám polgár pontosan
tudja, fillérre, hogy mennyi kölcsönt
adott a grófnak soha vissza nem
adásra, de azért ad neki tovább,
számolatlan...
Erre szoktuk mondani, hogy a
hőst -elvakítja* a szenvedély. Vakságából pedig rendszerint az következik, hogy minden tettével akarvaakaratlan a kimenetel gyorsítását
szolgálja.
Vannak, akik nem bírják ezt a
gyorsulást. A gyengébb idegzetűek.
Mint például Ofélta és Melinda, akiket elméjük rövidzárlata Jótékonyan
kikapcsol az utolaó menet fokozódó
hajszájából (Hogy ez számukra is
mennyire
idő-élmény,
világosan
mutatja, hogy a dráma vészterhes
agitato-tételében ők immár csak dalolgatnak: átlendültek egy olyan világba, ahol nem érzik az időnek
idegtépő gyorsulását, ahol számukra
megállt az Idő, mint egy lírai dalban.) ök kilépnek a robogó gyorsvonatból virágot szedni. Nem ér a
nevük. Összetörnek.
*
Az abszolút tisztánlátás csak a
néző privilégiuma. A néző pontosan

látja, hogyan lesz az elinduló kavicsból lavina. Az események gyorsuló iramábán csak a néző látja meg
a szükségszerűt: a logikát.
A színpad az a hely, ahol az okot
feltartóztathatatlanul követi az okozat.
Mondhatni: láncreakciószerűen.
*
Mi a végzet? A meggyorsuló idő.
És akkor ml az élet?
Talán a lelassított végzet, ahol
üresjárat, unalom, alvás, megszokás
és közöny lassú égésre ítéli az esedékes katasztrófát
A mindennapi élet úgy őröl, mint
az isten malma. Lassan. Legalábbis:
viszonylag lassan.
A dráma gépezete pedig úgy jár,
mint egy ördögmotolla. Vagy ahogy
az Oidipus-dráma modern francia
változatának címe mondja: -machine infernale-.
A FILMBEN
Postakocsi, benne ül a hősünk, kocognak a lovak. A kocsis mellett a
trombitás ráérően fújja. Vágás. A*
üldözők, valahol messze, lórakapnak. Hajrá! Vágás. Lovakat vélt a
postakocsi. A kocsmáros akadékos-v kodik. Hősünk közben a szép csapIáméval enyeleg. Vágás. Az üldözők lovainak patái alatt csak úgy röpül a föld... Vágás. Egy kanyarodóban valaki felhúzza puskája kakasát. Feltűnik az első üldöző.
Lövés!
. . . És igy tovább. Az eseményeknek ez a képlete csak filmben érvényes, és igen sok film él vele. Mi ez
a képlet?
Mindenkinek van valami célja,
mindenki igyekszik feléje, különféle gyorsasággal. Minden egyes
akciónak észrevehetően más a tempója. S ezekből az állandó tempóváltásokból alakul ki a film ritmusa.
A leggordiuszibb, csomót, az egymásba gubancolódó életet tárja fel
a film, szálat szál mellett, ahogy
gömbölyödik, gyorsabban vagy lassabban a párkák guzsalyáról.
*
Az az érdeklődés, amely a moziban szép eg^flpffcben összehozza
az igényes és a kevésbé igényes nézőt, nyilvánvalóan nem abból fakad.

ami filmekben irodalom. A bestsellerekből készült sikerültebb filmeket
megnézi az ls, aki finnyásabb annál,
hogysem regényben elolvassa őket.
És a Vörös és feketét viszont megnézik azok is, akiket eluntatna különben Stendhal műve.
Persze, sok oka van annak, hogy
a film általában szélesebbkörű érdeklődést kelt, mint amekkorát a
benne levő Irodalmi mag keltene —
könyvben. A sok ok közül egyet
hadd említsek itt: a film vállalkozott
arra, hogy szemünk láttára elemezze, miféle akciókból szövődik
össze egy-egy esemény. Anatómiai
leckét ad az életról, menet közben,
az izmok mozdulásáról. Valahogy
úgy, hogy József Attila a Duna sodrában meglátta a habok ütköző erejét.
S talán nem vetem el túlságosan
a sulykot, ha azt mondom, hogy a
modern ember számára a társadalomban ütköző erők analízise —
pláne mozgásuk közbep — legalább
olyan Izgalmas látvány, mint volt
valamikor a polgárság számára a
lelki jelenségek analízise.
*
Nem véletlen, hogy évszak és az
időjárás szinte soha el nem hanyagolható körülmény, egy film megcsinálásánál. Hiszen a csillagok és
a meteorológiai jelentések periódikus változásai tanítottak kezdetben
az idő múlására és mérésére, s ezek
belejátszanak ma is minden időélménybe.
Ezért nem szakadhat el ezektől
a film.

*

Talán ezzel függ össze: a legtöbb
film befejező képében a hős beleolvad egy kozmikusabb képbe. A
filmek utolsó képe ritkán műtermi
felvétel. Rendszerint -külső- A szerelmesek nekivágnak a világnak,
gyalog, lóháton vagy vonaton. Avagy
a nő eltűnik a sötét éjszakába.
Avagy csak a felhőket látjuk, ahogy
szállnak elfelé. Vagy egy vfztükröt,
elülő hullámokkal...
A hősök túllépnek a horizonton.
A régi görög azt érezné: Krónos
megint felfalta gyermekeit. Egyszóval: múlik az idő.
HVBAY MIKLÓS

NÉQY
ÉRDEKES
FILMRŐL
Brüsszeli
tudósítónk
Jelenti
Beszámolómat Erskine
Caldwell könyvéből, az
-Isten földecskéjé—bői
készült amerikai filmmel kezdem. Mint Ismeretes, Caldwell egy ízben
mór
megbánta,
hogy filmre vitték regényét, ezúttal úgy egyezett meg Anthony Maiinel, a film rendezőjével, hogy ő maga ellenőrzi a forgatókönyvet.
Nos, ezek után nagy reményekkel eltelve néztük meg a filmet. Sajnos •— csalódás vár a
nézőre. A film alig hasonlít a könyvre. A makacs és kincset kereső
georgiai paraszt, aki állandóan ássa földjét, a
brutális ösztönű férfiak,
a szerelemre áhítozó
asszonyok, a gyöngédségnek, szemérmetlenségnek, szexualitásnak
és ártatlanságnak az a
különös
hangulata,
amely Caldwell regényét
átitatta
—
mindez hiányzik a filmből. S nincs benne az
író leleplező szándéka
sem: a szakszervezet által elárult munkások
csalódottsága, a georgiai
parasztok nyomorúsága.
A film csak azok számára jelent némi élményt, akik elfelejtették, vagy nem is ismerik a regényt. A szereplők közül Robert Ryan
az apa, Aldo Ray a vő,
s Tyna Louise a sógorOrton WeUea

t$ Akim Tamiroff
a »Boaax4isomj« c.
film fSaiaraplSl

nő szerepében kiválóak.
Orson Welles rendezte
s ő játssza ls legújabb
filmjét,
a
-Bosszúszomj-—at (Touch of Evil).
Játékáért díjat kapott a
brüsszeli
fesztiválon.
Nos, valóban, ez a ha' almás,
kellemetlen,
sánta amerikai detektív, akit ő a filmben
alakít, különös figura.
Egyébként
az
egész
filmre jellemző ez a különösség. Tulajdonképpen a kamera csodált
szemlélhetjük,
alulról
fényképezett
jeleneteket, amelyekben a személyek szörnyeknek látszanak; különös világítások, hirtelen csend és
zavaró zene, valóságos
varázslata a rendezésnek, amelyet olykor zseniálisnak tartunk. Józa-

nabb percekben azonban észrevesszük, hogy
a szereplőkből hiányzik
minden emberség, tulajdonképpen bábuk, amelyeket dróton rángatnak. A film különös -erkölcsi tanulsága-: a detektív afféle felsőbbrendű ember. Orson Wellesen kívül említsük meg
egy kis epizód szerepben a még mindig szép
Marlene Dietrichet.
Dürer és Holbein festmé.iyeire
emlékeztető
poézis és szépség árad
Ingmar
Bergman-nak,
ennek
a
tehetséges
fiatal svéd rendezőnek
legújabb
filmjéből,
amelyet nemcsak rendezett, hanem szokása
szerint ő is írt. A -Hetedik pecsét- a XIV. században játszódik, abban

Ing* GlU <« Max von Sydew,
a -Hetedik pecsét- című
ivéd (llm főszereplőt

a korban, amikor, a
rendező szavai szerint
-Az emberek úgy féltek
a pestistől, mint ma az
atombombától-. Választ
ugyan nem talál sem a
középkori ember rettegésére, sem a maiéra,
filmje mégis megrendítő. Sok benne a szimbolizmus, talán bizonyos
miszticizmus is. Az élet
és halál problémáját
veti fel, abból az alkalomból, hogy egy keresztesháborúban csalódott
lovag
hazatér
Svédországba, ahol a fekete pestis gyilkolja az
embereket. S mikor ez a
lovag szembe találkozik
a halállal, haladékot
kér, mert előbb egy jó
cselekedetet akar végrehajtani.
Bergman filmje bizonyítja, hogy sok igazság
van elvében, amely szerint -egy filmművész
csak úgy tudja magát
művészien
kifejezni,
csak úgy tud a közönség
— más országok közönségének is — szívéhez
szólni, ha szülőhazájához hű marad, s annak
sajátosságait
akarja
filmjében
ábrázolni-.
Az -Itten főldectkéje- című
(Ura főszereplői: Robert
Ry«n, Fay Spain, Tina
Louise éa Helen Westeott

Bergman valóban művésze, nem csupán technikusa a filmnek. A csodálatos felvételeken és
nagyszerű tömegjeleneteken kívül kl kell
emelni valamennyi szereplőnek nagyszerű játékát is.
A -Titkos ügynök Sz.című angol filmnek van
bizonyos
történelmi

alapja. A német fasiszták ugyanis huszonhárom
éves
korában
agyonlőtték
Violette
Szabót, aki titkos küldetésben járt a megszállt
Franciaországban, a aki
halála után megkapta a
legnagyobb angol kitüntetést, a György-keresztet. Lewis Gilbert, a
film rendezője bizonyos
elemekkel természetesen
kiegészítette az életrajzi
adatokat, s nem habozott az Intelligence Service-nek túl nagy szerepet tulajdonítani a náci
fasizmus elleni harcos
csoportok
kialakításában. Virginia McKenna,
aki a főszerepet játssza,
vonzóan alakítja ezt a
leányfigurát, a többi
szereplő is hitelesen játszik.
w. MICHAUX
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"^filntszerwájéf fi^oizjatimv
"VTéhány héttel ezelőtti -perlekedő
1 1 levelem-, amelyben megróttam
az egzótlkumnak félülő mozilátogatókat, váratlanul nagy visszhangot
keltett. A szerkesztőség számos —
állításaimmal vitába szálló — levelet kapott. E levelek jó része félreérti
az általam mondottakat, mindamellett. helyénvaló észrevételekre is bukkanhatunk bennük.
Hogyan is állunk hát az általam
elítélt, s másoktól megvédelmezett
egzótikummal? Mi fán is terem az?
Egzótükum: -a mi
környezetünktől
távoli, » így ismeretlen, vagy kevéssé ismert- — mondja az egyik
levélíró. Igaz, a köznyelv ebben az
értelemben nem használja a szót
(lásd pl. -egzótikus állat-, -egzótikus növény-). Én azonban — ha
szabad magam így kifejeznem —
esztétikai értelemben használtam,
vagyis olyan műalkotások jelölésére,
amelyek a távoliból és ismeretlenből
faji, vagy ethnikal misztikumot bontanak ki. Példát is hoztam — s hozhatok még esőstől — olyan, távoli vidékeken, számunkra ismeretlen környezetben játszódó filmekre, amelyek
— hangsúlyozom, a szó esztétikai értelmében — mégsem egzótikusak
(Rákhalászok, Maclovia, Zavarosan
folynak a vizek stb.). Magától értetődik, hogy egyetlen film sem marasztalható el az egzótikum bűnében
pusztán azért, mert távoli tájon
forgatták (még akkor sem ha a
köznyelv az ilyen filmet egzótikusnak nevezi).

ezen a tájon más az élet, mint nálunk, hanem azt is, hogy e specifikum révén a társadalom általános
törvényei az illető országra, népre
nem vonatkoznak. Ez rendszerint
együttjár azzal a kicsengéssel, hogy
ott, e különleges szokások földjén
az élet szebb, színesebb, kevésbé
unalmas és kevésbé leverő. Így jön
létre a csodasziget-ideológia.
Én egzotikumnak ezt tartom; s
hogy az ilyen értelmezésű egzotikum
káros, azt - gondolom — a levélírók sem tagadják.
A nézeteltéréseknek az egzotikum
problémájával összefüggő másik területe: a látványosság és az izgalom
kérdése. Teljesen igazuk van azoknak ai levélíróknak, akik a szórakozni
vágyó tömegek nevében állhatatosan
ragaszkodnak e kettőhöz. A film
sajátos nyelven, a mozgó képek nyelvén beszél. A látvány és a látványosság nem afféle dekórum valamely
filmben, hanem hozzátartozik kifejezésmódjához. Csak persze, az a
kérdés, hogy a film alkotói a látványt, mint eszközt alárendelik-e
mondanivalójuknak, vagy a mondanivalót pusztán külsődleges látványossággal helyettesítik-e. Ebben az
esetben — e ez ellen hadakozom én!
— ők maguk züllesztik a látványt
kifejező eszközből puszta dekórummá. A közönség gyanútlan, kritikátlan része pedig hajlamos rá, hogy az
Ilyen dekórum-látványosság tetszetős
voltán mérje le valamely film értékeit.
i

Renaud de Jouvenal francia Író
nemrég mutatta ki egy tanulmányban, hogy bizonyos ősi kínai, görög,
mezopotámiai, indokínai, perui stb.
művészeti motívumok (sírokon, templomokon stb.) megdöbbentő hasonlóságot mutatnak. A termelési viszonyok hasonlósága ugyanis a művészi
kifejezés rokonságához vezet. (Korántsem azonosságához, természetesen A más éghajlat, a különböző történelmi hagyomány mindenképp erélyesen érezteti hatását) Egzotikum
mármost — szerintem — ott lép fel,
ahol a különbözőséget abszolútizálják; ahol tehát az alkotás nemcsak azt sugallja, hogy ezen meg

M

l a helyzet mármost a filmbeli
izgalommal? Ugyanez. A mozgó
képek nyelve — mint ahogy erre
már Balázs Béla is ráeszmélt —
ősibb rétegeket mozgat meg bennünk,
mint a fogalmi közlés. Ennélfogva a
filmnéző inkább átélhet valamit,
mint más művészeti ágak élvezője.
Az állandó jelenlét, sót néhol a cselekményben való részvétel illúziója
folytonos feszültségben tartja —
vagy kellene, hogy tartsa. Az izgalmat ság a filmszerűség nélkülözhetetlen alkotóeleme. Igazuk is van a
mozilátogatóknak, ha igénylik az izgalmat, a különleges érzelmi-indulati
hatásokat s ha e hatásokat már

a film cselekményében is szeretnék
biztosítva látni.
Csakhogy izgalmasság is kétféle
van. Engem — bevallom — nemigen érdekel, vajon Athos, Porthos
és
Aramis
visszakaparintják-e
D'Artagnan vezérletével a királyné
nyakláncát az ármányos Richelieu
bíboros és a gálád De Vardes
gróf minden cselszövénye ellenére,
avagy sem Ami a cowboy-filmeket illeti, ezeket sem Gary Cooperrel, sem nélküle nem tudtam élvezni. De a lélek izgalma annál
inkább magával ragad. Tévedés ne
essék: korántsem baj — sőt! — ha a
jellemés
társadalomábrázolás
mélységének izgalmát a cselekmény
izgalma is kiegészíti, mint például
a -Félelem bére- esetében. Ez a film
egyébként arra is kitűnő bizonyíték,
hogy az izgalom nem okvetlenül jár
együtt valamiféle salto mortale-s,
tarzani dzsungelindákon lengő, vágtató paripák hátán párbajozó látványossággal. A -Félelem bére- rekvizitumai: két teherautó, néhány
-Nitroglicerin- feliratú láda — és
négy ragyogó színész. Csakhogy itt
még az országút mindennapos látványa is a legfeszültebb izgalom
forrásává válik, a négy fej -közelijei pedig a zsebkendőt-szétrágató
Izgatottság közben is az emberi lélekről vallanak.
lyik levélíró szerint filmen éppen
a különös téma, a mi környezeO
tünktől, szokásainktól elütő világ le-

het csak érdekes, mert — úgymond
— aki egész héten szenet fejtett, az
unja még vasárnap is ezt nézni a
moziban. Azt hiszem, ez meglehetősen elterjedt tévedés. Nem a témában
van a hibal Szívesen megnézi a munkás ember a saját világát ábrázoló
filmeket; unatkozni csak ekkor tog,
ha a film készítői nem látnak meg
ebben a világban többet, mint amenynyit ő maga is lát. Emlékezzünk csak
Lenin szavaira az életnek az átlagtapasztalatokon túlmutató -ravaszságáról-. s tüstént megértjük, hogy az
unalom nem tematikai, hanem szemléleti és ábrázoláebeli probléma.
Vajon — hogy példánknál maradjunk — a sofőrök, akik egész héten
a kormánykeréknél ültek, nem szíves-örömest nézték-e meg a -Félelem béré—t vasárnap?

M

égis: a -különös téma- pártján
állók szavaiban — ha tévedések
mögé dugva is — van igazság. Igaz
ugyanis, hogy a mindennapos átlagtörténetek filmre még kevésbé kívánkoznak, mint az irodalomba. A
néző csakugyan valami különös, a
szokványtól elütő cselekményt vár.
S mert az életben a törvényszerűség
sosem jelentkezik tiszta alakjában,
a szórakozni vágyó néző és a törvényt
kutató filmalkotó okkal osztozik a
különösség igényében. Csakhogy itt
is kétféle felfogás áll szemben egymással. Az egyik — szerintem téves
és veszedelmes — nézet szerint a
mindennapok sodrásától eltérő cselekmény már eleve érdekes, sőt izgalmas. A másik véleményen levők
viszont — köztük magam is — azt
vallják, hogy a cselekményben különösség csak annyiban lehet művészi
eszköz, amennyiben az élet mély
törvényszerűségeit segít feltárni. Az
-Átkelés Párizson- nem csupán egy
átkelés a sok közül; a -Félelem
bére- autóútja nem csupán egy
autóút a sok közül; a -Betörő az albérlőm- cselekménye pedig végképp
nem sorolható a szokványos történetek közé. Sőt: aligha is fordulhatott elő a való életben. S mégis:
ez a történet nem egyszerűen csak
mát, mint az élet tömérdek megszokott fordulata: itt valamiféle kiélezéssel, valamiféle túlzással állunk
szemben. Mégpedig az ábrázolt társadalomban valóban létező jelenségek és fordulatok kiélezésével és eltúlzásával. Erre a különösségre, erre
az élezésre és túlzásra az alkotóknak nem afféle öncélú szórakoztatásvágytól, hanem elsősorban azért van
szükségük, hogy kifordítva a kívülről már unalomig ismert kesztyűt,
elénk tárják a látszat mögötti lényeget, jelen esetben a nyárspolgáriságnak az édeskés törvénytisztelet ájtatossága mögül is gyilkoló morálját.
Az esztétika nyelvén szólva: a törvény csak a különösség prizmáján
keresztül válik láthatóvá. Hogy minden egyéb út csak közhelyhez vezethet, azt Gorkij is jól .tudta, s meg ls
fogalmazta: - A művészeti mindig túlzés.— No de kérem! — hallom az
epés ellenvetést. — ön elszakadt az
élettől, ön kiélezésről meg törvényszerűségről papol, mély társadalmi

összefüggésekről meg karakterábrázolásról karattyol, s közben mi véresre harapdáljuk ajkunkat a -Robin Hood—nál. Hát hol vannak, tisztelt kritikus úr, az ö n követelményei
ebben a filmben? Vagy tán csak nem
állítja, hogy a -Robin Hood* rossz
film? Talán bizony ennél is unatkozott, minit saját állítása szerint a
-Tájfun Nagaszaki felett—nél?
em. Sir Robin of Locks ley kalandjai láttán csakugyan nem
unatkoztam; sőt. De ne feledkezzünk
meg, tisztelt vitatáraam, arról a kis
cinkos szemhunyorításról, amellyel
a film készítői elénk tárják vakmerő
Robinunk viselt dolgait. Ez a kacsintás azt mondja: -Mi is tudjuk ám,
hogy az életben mindez egészen
másképp fest —. de nem volna-e gyönyörű, ha a megnyomorítottak Igazának bajnokai valamennyien olyan
sebezhetetlenek volnának, mint ez
a Robin Hood?* Ha csak kicsit
ls érezné a néző, hogy a film verejtékes komolysággal igyekszik elhitetni vászonra vitt eseményeinek realitását — egyszeriben oda lenne a
varázslat
Milyen varázslat? Egyesek szerint
a Walter Scott-í romantikáé. De
én azt hiszem, mélyebbre kell nyúlnunk: a népmesék világáig. Csak a
népmesék -legkisebb fiú—i ismerik
ezt a sebezhetetlenséget, a tárgyi

N

világ minden!! rontásai alól való
mentességnek e varázspáncélját. A
-Robin Hood": mese, s a mese műfaji
törvényeinek tesz eleget, még akkor
is, ha a romantika a népmesék fizikai csodáinak helyére a fantasztikus
személyi képességek csodáit rakta. E
kacsintó meseszerűség következtében
hisszük el (mégpedig szívesen!), hogy
a szóban forgó fantasztikus képességek kivétel nélkül csak a nép ügyét
szolgáló hősökben lelhetők fel Ez a
meseszerűség
(amely,
mondom,
lépten-nyomon érezteti: lehetetlen,
amit itt látunk) —, épp ez a meseszerűség hiteti el a maga paradox
törvényeivel velünk, hogy Robin
egyszál maga állít be ellenségei lakomájára,
bejelenteni:
felkelést
szít az áruló zsarnokság ellen. Ez a
meseszerűség teszi, hogy lelkesen
tapsolunk a nyílba nyilazó -üstfoltozó—nak, ahelyett, hogy megmosolyognák a romantika gyermeteg naivitását S e népmese-jelleg ad feloldást azokra a követelményekre,
amelyeket Joggal támasztunk a
-komoly* (értsd: a realitásukban
meggyőződött) filmekkel szemben.
agyis hát ne a kivételekből
ítéljük meg a szabályokat. Es ha
V
Izgalmasságról szólunk, semmiképp
se adjuk fel a
igényét.

lélek

izgalmának

TÍMÁR GYÖRGY

Elsa Triolet, • nevet francié Irónó Konssiantyln Szimonowal, * kiváló tsovjet
Íróval ót C bariét Spaaic-kal, az la mert forgatókönyvi róva! kótóten kóezfttk el as
eltő francia—tsovjet kooproduclói film, a - NormarxIU-Nyeman-clmO nim forgatókönyvét. A fUm annak a francia repülőegységnek történetét metéli «L amely a
tsovjet hadsereg kötelékében harcait a Nagy Honvédő Háború idején s német
faslsmue ellen.

KeJc^dfUv^Jc A MÉRLEGEN
liobin Hood, Xoraneslca és l aclac Muiy
A -Robin Hood—hoz azért tódul- méltatások egyöntetűen megállapínak az emberek, mert tele van Izgal- tották — ma is ugyanúgy magóval
mas kalandokkal, a -Fekete zászló- ragad, mint a két évtizeddel koalj* azért tetszik, mert az egzotikus rábbi ősbemutatón. Mivel? Mindemiliőben a tegnap és a ma egyik nek előtt a romantikájával, azzal,
igen mély társadalmi problémája hogy az első pillanattól szívünkbe
tárul izgalmasan elő, az -Üzenet férkőző átlagon felüli hőse van. Ezt
érkezett* viszont annak ellenére, az embert szorongó szívvel követhogy sem a kaland, sem a társa- jük vakmerő útjain, féltjük a vedalmi mondanivaló nem hiányzik szélyben és ujjongó lélekkel! fogadbelőle, csalódást okoz. Nem keresett juk a sikereit. Valami hasonlót kelez az összevetés: a felsorolt filme- lene éreznünk az -Üzenet érkezett*
ket csaknem egy időben láthattuk,
hőse iránt is. Hiszen átlagon felüli,
párhuzamosan feltáruló erényeik és bátor és kitartó ember, aki utolsó
hibáik valósággal ösztökélnek az csepp véréig tud küzdeni az igazáért.
összehasonlításra. Tekintsük tehát És lám, csaknem közönbösen fogadvéletlennek, hogy éppen egy ameri- juk a legvakmerőbb vállalkozásait
kai, egy csehszlovák és egy jugoszláv is, pedig igazán nem kell bizonyfilm a példa (lehetne a Királylány gatni, mennyivel közelebb áll a ma
a feleségem, a Bátor emberek és haladó emberéhez a fasiszták ellen
mellettük -A 11 l-es sas*, vagy meg- ,küzdő partizán, mint az erdőkben
annyi más) és ne szalasszuk el bújkáló rablólovag, aki a trónt
emiatt a kínálkozó alkalmat arra, igyekszik királyának visszaszerezni.
hogy a kalandfilm néhány szembe- A filmvásznon nem a róluk alkotott
ötlő sajátosságát megvizsgáljuk.
társadalmi érték-ítélettel jelennek
A -Robin Hood* — ezt a kritika he- meg a hősök, jelentőségük aszerint
lyett
megjelent
kisebb-nagyobb nő vagy csökken, hogy alkotóik
mennyire tudják elhitetni fontosságukat. A -Robin Hood* írója úgy
sokszorozza meg a hős tetteinek jelentőségét, hogy sikereivel az elnyomott nép érdekeit hozza szoros öszszefüggésbe, az -Üzenet érkezett* alkotói viszont majdhogynem leplezik ezt a magától értetődő kapcsolatot, a partizánok harcónak össznépi
jellegét. Robin Hood, a lovagkor
eszményeinek megfelelő rendkívüli
hős úgy ragad igazán magával, hogy
harca egybekapcsolódik a tömegek
reményeivel, Narancsics, a Jugoszláv film hőse viszont, aki vállalt
feladatából következően milliók vágyainak letéteményese, úgy veszti el
fokozatosan küzdelmeinek jelentőségét, ahogy — helytelen dramaturgiai
megoldással — mindinkább magányos harcosként kell egy egész fasiszta hadsereggel szembeszállnia.
A -Robin Hood* alkotói nem sajnáltak mindjárt a film elején néhány percet arra szánni, hogy tiszRobln Hood

tázzák a kort és a környezetet, a
szembenálló felek erkölcsi színvonalát és erőviszonyait. Jellegzetes képek, tömör párbeszéd és egy-két felirat segítségével ezt az elkerülhetetlen feladatot meg is oldják oly anynyira, hogy aztán már nem kell
apró-cseprő
magyarázkodásokkal
megszakítaniuk a kalandok felfelé
ívelő sorát. Az -Üzenet érkezettben, sajnos, nem ez történik, boszszantó tisztázatlanságok vonják el
ezért nemegyszer a figyelmünket a
pergő cselekményről. Amit nem értünk, azt nehéz rokonszenvvel kísérnünk, az pedig nem megoldás, hogy
újabb és újabb lapos párbeszédek,
erőltetett visszapillantások elkésett
mozaikdarabkáival egészítgetik ki
szinte még a film második felében is
a homályos expozíciót
Ha a -Robin Hood- cselekményét
szerkezetileg elemezzük, igen egyszerű sablonhoz jutunk: a hős előbb
a trónbitorló egyik alvezérével, aztán magával
e
trónbitorlóval
szemben mutatkozik be izgalmas
körülmények között. Ezután mindkét oldalon készülődnek. Az ellenfél első cselvetésén Robin úrrá lesz,
a második azonban célhoz ér. De ekkor már Robin Hood nincs egyedül.
Emberei az akasztófa alól mentik
meg. Tehát egyre szélesebb körű,
nagyobb kihatású, fokozottabb lzgal-

mú a kaland. p e a kört most már
még tovább kel) szélesíteni, emelni
kell a kockázatot, növelni az izgalmakat. Az utolsó kaland sikerétől
ezért már Robin szerelmének élete,
a jó király trónja és ezzel együtt a
szászok szabadsága függ. Nagy a tét,
természetes, hogy feszülnek az idegek és a győztes vállalkozás után a
happy end már jóleső feloldásként
következik. Nagyon is" tudatos, rutinos klszámítottságról, ügyes szerkesztésről van szó tehát. Abban,
hogy az -Üzenet érkezett- nem éri
el a kívánt hatást, közrejátszik ennek a 'jól fokozó szerkesztésnek a
hiánya is. A nagyon izgalmas indító
jelenet — a szökés — után szinte az
egész filmben nem tudnak még egy
hasonlóan nagy feszültségű jelenetet
teremteni.
Robin Hood nem sokoldalúan jellemzett hős. Inkább csak néhány
általánosított nagy emberi jellemvonást testesít meg határozottan és
következetesen. Mindig azt teszi,
amit egy ilyenfajta embertől elvárhatunk. Az -Üzenet érkezett- hősét
bonyolultabb jellemflnek akarták,
ehelyett homályosabb lett és — megbízhatatlanabb is. A legfontosabb a
számára, hogy a becsületét visszaszerezze és mégis széttépi egy felháborodott pillanatában az okmányt,
amellyel ezt megoldhatná. Mit érez-

hetünk iránta ezekután? Az ostobán
indulatos ember nem lehet romantikus hős, elveszti a magát ily módon becsapottnak érző néző rokonszenvét, érdeklődését. A pillanatnyi
meghökkentésnek tehát, amelyet ez
a jelenet kivált, feláldozták a hőst
és vele együtt a további kalandok
hatását is.
Robin Hood leghihetetlenebb kalandjait ls szívesen elfogadjuk,
mert ügyesen felkeltett rokonszenvünk szuggerálja, hogy ennek a hősnek győznie kell. A másik filmben
viszont éppen mert ez a rokonszenv
az alkotók hibájából csorbát szenved, a legkisebb irrealitásra is roszszallóan kapjuk fel a fejünket.
Mondhatják természetesen, hogy
ez az összevetés nem mindenben indokolt, hiszen egy lényegében modernebb mondanivalójú filmtől kérem számon egy erősen romantikus
alkotás ismérveit. Meg hogy a témák
különbözősége sem engedheti meg
az ilyenfajta hasonlitgatást. Valóban nem az a szándékom, hogy a
-Robin Hood- erényeit állítsam példaként egyszer s mindenkorra a kalandíilm-alkotók elé. De ebben az
esetben, amikor egy régi tipusú új
kalandfilm azért nem ér el sikert,
mert alkotói nem éltek a -Robin
Hood—ot húsz év után is frissen
tartó, jól bevált módszerekkel, talán mégsem indokolatlan felhívni a
figyelmet ezekre a módszerekre.
Hogy egyébként nem ez az egyetlen üdvözítő út, azt a -Fekete zászlóalj- megérdemelt sikere bizonyít-

ja. Hőse nem átlagon felüli ember,
nem visz végbe hatalmas tetteket s
amikor cselekedne, akkor is csak
egyéni bosszúra gondol. Nincsenek
nagyszabású céljai, nem a népéért,
vagy az emberiségért küzd, hanem
csak önmagáért. Csakhogy itt — az
alkotók világosan megértetik — ö
nemcsak önmaga, hanem a nép is,
az emberiség, vagy legalábbis annak
az a fele, amely önmaga fölé emelkedik, amikor a gyilkosaival szembe kerül. Ebben a filmben az eszmeiség oly erős, hogy pótolni tudja
az eredeti kalandfilmek másfajta
erényeit. A kalandfilm egy új, érdekes és sok tekintetben magasabbrendű típusát sikerült a csehszlovák
művészeknek
megteremteniük,
amelyben a kaland — ha mégoly izgalmas is — csak másodrendű tényező, csak eszköz a mély társadalom- és lélekábrázoláshoz, a kaland
itt csupán az a sűrű vegyület, amelyben egyre jobban kikristályosodik a
minden kalandnál izgalmasabb általános emberi mondanivaló. Nagyon szerencsés találat ez: nem
fosztja meg a -magasabbrendű műfaj- ürügyén a nézőt a kalandfilm
izgalmaitól, inkább magát a kalandfilmet emeli fel a jó társadalmi filmek színvonalára. Nyilvánvalóan
nem marad követők nélkül ez a sikeres kísérlet, mint ahogy feltételezhető az is, hogy még sok kalandfilmet készítenek majd a jól bevált
régi módszerekkel. Az igény nagy
és nemcsak az ifjúság körében.
KÜRTI LÁSZLÓ

HAROLD

LLOYD;

N E H É Z MESTERSÉQ
Harold Lloyd lBíS-ban született
Burchardban
(Egy.
All.)
Már
tizenkét
éves korában
fellépett
színpadi bohózatokban. Később a
San Dtego-t szintiskolában
tanült.
Húszéves korában került a filmhez. Karaktere zzertnt a hiszékeny,
naiv,
s
mindenekfölött
ügyetlen,
szerelmes
fiatalember
modern típusát alakítja ki magában, s ezt a szerepet játssza rengeteg változatban. Bizonyos tekintetben Chaplin tanitványa, de elütő egyénisége és művészi tudatossága megóvja, hogy
epigonná
legyen. Számos
fUmövrleszkjének
sikere után nagyfilmekbe is belefog, ezek közül nálunk a
Nagymama
talizmánja
tette emlékezetessé félszeg, szerényen törtető szemüveges figuráját. Alábbi
Írása részlet
visszaemlékezéseiből
művészi
pályájára.

A komikum jellege ma egyre inkább fogalmivá válik, ellentétben a
régi időkkel, amikor egyszerű fizikai
mozgásokra, meglepő helyzetekre lehetett visszavezetni. A néző beérte
azzal, hogy a szereplök habostortát
vagdostak egymás fejéhez, i a hősöket végtelen hajszákban üldözték.
Ma már a közönség szeret eredeti
komikus ötleteket látni; szereti, ha
a rendkívüli alakok hozzá hasonló
hétköznapi emberré alakulnak át, különösen akkor, ha a szóban forgó
történet vele Is megeshetik.
Az, aki lebecsüli a közönség értelmi képességeit, vaskos hibát vét.
Mert a moziközönség minden más
közönségnél jobban képviseli a társadalmi osztályokat. Előadásain gazdagok és szegények, faluslak és városiak, értelmiségiek és munkások,
öregek és fiatalok vesznek részt. És
azt hiszem, ami felfogóképességüket
illeti, nincs olyan nagy különbség közöttük, mint ahogy azt egyesek hinni
vélik. Ha az. amit a művész játszik, a
valóság tükörképe, a közönség minden további nélkül megérti. Ha nem
értenek meg bennünket, mi követtük
el a hibát, nem ők. Ez esetben szellemünk nem fejtett ki eléggé közvetlen hatást, valamilyen mesterkéit
elem csúszott Játékunkba.

lyen végleges forgatókönyvet nem
használtunk. Azt akarom ezzel mondani. hogy rendszerint egy általános elgondolásból indultunk ki, s a
! r í ^ < ; i < V , o l y a m á n lépésről lépésre
építettük fel az anekdotát és a bonyodalmat. Példaként hadd említsem
a Gratuina's Boy-t (Nagymama talizmánja).
Csaknem két éve foglalkoztatott
az a gondolat, hogy egy olyan filmet
kellene készíteni, amelynek főszereplője egy ! kétbalkezes fiatalember, akinek semmi sem sikerül,
mert nincs önbizalma. De egy szép
napon, bizonyos okból, arra a meggyőződésre jut, hogy hatalmas, csalhatatlan erő vette pártfogásába.
Adott esetben egy nyomorúságos
esernyőnyél, amelynek mágikus erőt
tulajdonít. Ettől kezdve nem hátrál
meg semmilyen nehézség előtt s
minden alkalommal győzedelmesked j
Később aztán rádöbben, hogy
hite csupán illúzió volt. és csak azért
kerekedett felül, mert meg volt győződve feltétlen sikeréréi.
Nagy vonalakban így festett az elképzelésem, de kéthónapmyi időt vett
igénybe, amíg mindent alaposan végiggondoltam, összefűztem a jelenetsort, megalkottam a komikus hatásokat.
Két hónap... g ezután jött a közönség. A közönség, amely az egyedüli és legavatottabb bíró. amely
megítéli, ml mulatságos, mi nem.
Többhónapos elmélyült munka után
ugyanis a rendező és a színész rendszerint elveszti tisztánlátását. Fáradozásének csalhatatlan erőpróbája az
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Ml. a filmkomédiák alkotói, a többi
filmproducerrel ellentétben, semmi-

Harold Lloyd,
a -Ctóktanár—
ban

Harold Lloyd a -Safety Lait—ban

ezerötszáz-kétezer néző előtt tartott
vetítés. Mert a közönség senki iránt
sem táplál indokolatlan elnézést.
Sose fogom elfelejteni az egyik
esetet a sok közül. Miután jódarabig
kétfelvonásos filmkomédiákat készítettem, kedvet kaptam egy nagyobb
film készítésére. I do — ez volt a
címe. Munkatársaim véleménye szerint különösen sikerült filmet alkottunk, s épp ezért valamennyien
nagy önbizalommal
mentünk el
Glendale-ba — egy Los Angeles
melletti kisvárosba —, hogy a bemutatón részt vegyünk. De alighogy a
film vetítése elkezdődött, önbizalmunk szertefoszlott. Az első felvonás
alatt, a várt. általános, szakadatlan
nevetés helyett, csak elvétve hallottunk egy-egy rövid, hamarosan elnémuló kacajt. Egy darabig semmit
sem írtettünk: úgy véltük, hogy az
első rész csak úgy hemzseg a gagektől. S jóllehet a második és harmadik felvonás alatt a nevetés fokozódott, az előadás nem hagyott kétséget
bennünk — megbuktunk.
Aznap úgy éreztük, mintha fejbe
vertek volna bennünket. Aztán másnap reggel megtartottuk szokásos tanácskozásunkat a műteremben, részletesen megvitattuk és klveséztük a
filmet, hogy rájöjjünk, hol követtük
el a hibát.
Végül úgy tetszett, tudjuk, melyek
a gyönge részek. Az első felvonás —
a cselekmény elnyújtott expozíciója
— alaposan lerontotta a másik két
felvonás hatásosságát. Elhatároztuk,
hogy az első részt, újravágjuk, s
mindössze körülbelül száz métert tartunk meg belőle. Ezekután újabb próbát tettünk a közönséggel. Az eredmény még nekünk, szakembereknek
is meghökkentő volt: a terem szinte
szünet nélkül harsogott a kacagás-

tói. Megoldottuk a problémát, amelyet egyszerűen az aránytalanság
hozott létre, hogy az első rész semmit
sem mondott, sőt, ami még ennél Is
rosszabb, csaknem teljesen megsemmisítette a következő felvonások gagjainek hatását.
*
Munkatársaimmal együtt éveken
át tanulmányoztuk a közönséget, és
rájöttünk arra, hogy a sikernek van
néhány nélkülözhetetlen tényezője. A
közönségnek például rokonszenvet
kell táplálnia a film hőse iránt. Ha
azon nevet, akit nem szeret, akkor
nem örül, hanem egyszerűen csak
apró bosszút áll; ez nem komédia,
hanem kegyetlenség.
Még valami: a nézők szeretik, ha
meglepetés éri őket. A váratlan felkorbácsolja képzelőerejüket. Valamit
azonban nem szabad szem elől téveszteni. Ha úgy cselekszünk, hogy a közönségben várakozást keltünk, meg
kell adnunk neki azt. amit vár. Ha
nem kapja meg a közönség, becsapottnak érzi magát, csalódik bennünk.
Persze, legajánlatosabb, ha Jobbat
adunk, mint amit várt. Én például
igyekszem a nézőben azt a benyomást
kelteni, hogy rövidesen valamilyen
bonyodalom kellős közepébe keveredem. Azután — amikor rokonszenvét
már megnyertem és sajnálja, hogy
kellemetlen helyzetbe kerülök —,
úgy Intézem, hogy mulatságos módon
kivágjam magamat a kalamajkából,
s ezzel kétszeresen is megnevettetem.
Mert a komikumnak van egy furcsa
sajátossága: a közönség képtelen
hosszabb ideig egyfajta jellegű feszültséget elviselni. Párhuzamoson
néhánv komoly és patetikus jelenetet Is kell -adagolni- neki. Mindez
a már fentebb elmondottakra utal. A
közönség szeret olyan hiteles embereket látni, akik azokat a tapasztalatokat élik át, amelyeket — ha
valójában ritkán is és semmiképpen
sem Ilyen töményen — ő is megszerezhetne. Más szóval: a közönség
szokványosra vágyik, de úgy. hoey a
szokványost a szokatlan kiemelje
hétköznapi jellegéből.
Oav kell tehá* cselekednünk, hogy
a közönség diadalunkat " kívánja.
Aztán lepjük meg. s állítsuk a helyzetet a feje tetejére Ez a legjobb
módszer, hogy a nézőteret magunkkal ragadjuk.
GERA GYÖRGY FORDÍTÁSA
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_ Vito Pandolfi
filmtörténeti
kísérletéről —
A szerzőt, Vito Pandolfit, jól ismerjük a haladó olasz napi- és filmlapok kritikai és filmtörténeti rovataiból. Írásai mindig átfogó műveltségről, s igen magas színvonalon álló
esztétikai és kritikai érzékről tanúskodnak. Most megjelent könyve (II
cinema nella storia — Sámsoni, Firenze, 1958.) módszerében újszerű.
Pandolfi ugyanis elveti a hagyományos országonkénti, kronológiai csoportosítást és tárgyalást, s nem választja el egymástól a néma- és a
hangosfilm korát - A film napjaink
művészete- — vallja — -tehát napjaink problémáiról beszél-. Épp ezért
filmtörténetét a filmek témája szerint
állította össze. A filmeket az emberiség legújabbkori történelmének sorsdöntő eseményei köré csoportosította,
s az egyes tematikai csoportokon belül gondosan vigyázott a filmek keletkezésének időrendi sorrendjére. —
Íme a módszer a gyakorlatban.
A 348 oldalas könyv három részre,
tíz fejezetre oszlik, amelyek a következők:
I. Altalános bevezetés (13 oldal)
II. Filmtörténeti rész
1. Tartósan a háború szennyében
(46 oldal)
2. Egy nemzet szellemének eredetéről (30 oldal)
3. A forradalom parabolája (23
oldal)
4. Az első világháború után (54
oldal)
5. A nagy világkrízis árnyéka a
vásznon (18 oldal)
6. A második világháború után
7. A dokumentarizmus reménye
III. Függelék
1. A maszkáktól Calveróig (28
oldal)
2. Szabadságot a filmnek! (összegezés) (36 oldal)
Pandolfi érdekesebb gondolatait az
alábbiakban foglalhatjuk össze. (Egyegy bekezdés — egy-egy fejezetnek
felel meg.)
A filmművészet a második világháború után a mind élesebben felmerülő szociális kérdések következtében jelentősen átalakult. A szociális

téma politikai és üzleti okokból nem
konveniált a tőkés gyártás vezetőinek, ezért előtérbe tolták a z - ú j csodák-, a széles vászon, a plasztikus, a
kísérleti, a szagos-filmek kérdését, s
ezek elterjesztése érdekében átalakították a filmgazdaság és filmipar
struktúráját. Megpróbálták befolyásolni a filmtörténet-írást is — de kevés sikerrel. Ekkor a művészek személyes szabadságát és művészi lehetőségeit kezdték korlátozni, a művészek tiltakoztak, harcoltak a korlátozások ellen, s ez a harc most is
folyik.
A háborús filmek — Pandolfi
szerint E. S. Porter 1905-ös -Nagy
vonatrablás—ával kezdődtek — a
kém-, gengszter- és cowboy-filmek
ugyanis szellemileg készítették elő a
háborút (ölésre szoktatták az embereket; nacionalizmusra, sovinizmusra
neveltek). A kimondottan háborús
filmek propagandafilmek sorozata
King Vidor 1924-ben készült -Nagy
parádé—jávai ért véget, s az 1930—
37 között készült háborús filmek már
a harcból következő emberi problémák és ellentmondások felé fordultak. A második világháború filmjeiben már nagy szerepet kap az ellenállás témája, s a győztesek becsülésének gondolata.
A forradalom paraboláját a szovjet
film mutatta meg a világnak, elsősorban Ejzenstein és
Pudovkin,
akiknek az egész világ filmművészete
szempontjából kiemelkedő jelentőségük van.
Az első világháború utáni francia
filmművészetet Pandolfi kevéssé értékeli — s könyvének egyik jelentős

hibája, hogy a franciákról szólva
nem tud tárgyilagos macadni. A két
világháború között — írja Pandolfi
— a nyugat-európai avantgardizmus
összefonódott a kelet-európai realizmussal, ez visszahatott a Nyugatra,
s ebből született az -Aranypolgár-,
a -Que viva Mexico!- és az -Umberto D-.
A nagy válságokat is ábrázolta a
film. Az első válság-film Chaplin
-Aranyláz—a (1921), amely magát a
válságot mutatja be. Később azonban
már a krízisnek az emberekre gyakorolt hatását mutatták be, amit
Pandolfi a -szociális lelkiismeret ébredésének- nevez. (Érik a gyümölcs,
Dohányföldek. Éhség, Csendes ember stb.)
A második világháború után felbukkanó neorealizmust -váratlanul
jelentkezett objektivitás—nak tartja,
amelynek legfőbb alakja — témái
miatt — Zavattini. és amely Antonioni: -Kiáltás- című filmjével ért
véget A szovjet film a háború után
az érzelmek nevelésére törekedett, s
a -legnagyobb pudovkini műnekaz -Aratást- tartja. Pandolfi szerint
most megújul az amerikai film is,
(W. Wyler, E. Kazan) a haladó amerikai művészek az -igazság keresésénél- tartanak. A szerző szerint a
japán, hindu és kínai filmművészetnek óriási hatása van már ma Is a
világ filmművészetére és ez a hatás
a jövőben még nőni fog.
Végül a mese- és rajzfilmek át-

alakulásáról beszél, amelyek szerinte
előbb-utóbb teljesen eltűnnek és Lamorisse -Piros léggömb—jéhez hasonló alkotásokban nyernek majd
folytatást.
A könyv néhány népszerű filmfigura (Keaton, Buffalo Bill stb.), s
néhány népszerű film (Szerelmek
városa. Koldusopera stb.) elemzésével és a filmművészet kötelességeinek és lehetőségeinek összefoglalásával fejeződik be.
Pandolfi könyve az utóbbi években megjelent legérdekesebb és legtöbb gondolatot felvető filmtörténetek egyike. Sadátos módszere (amelynek előzményeit Jacobs, Kracauer,
Chiarini munkáiban már láttuk)
azonban nem vezet teljes sikerhez. A
háború utáni filmművészet sok eseménye, alakja és alkotása nem fér
bele ebbe a csoportosításba, s ezeknek
külön fejezetet kellett szentelnie, ami
megtöri a mű egységét, s nem igazolja
a módszer következetes helyességét
Mégis Pandolfi munkáját értékes
félsikernek könyvelhetjük él; a mű
egyszerű stílusa, ügyes csoportosítása
még a nem politizáló olvasót is rávezeti az egymással szembenálló társadalmi erők harcára a filmművészetben, s bemutatja e harc főbb
okait és formáit.
Célszerű lenne magyar nyelven is
közreadni Vito Pandolfi Igényes és
korszerű munkáját.
FENYVES GYÖRGY
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Ü D Ü L É S PÉNZ N É L K Ü L
Rövidesen a budapesti mozik is bemutatják Mario Camerini szines filmvígjátékát, egy tengerparti nyaralás vidám, kalandos történetét, az -Üdülés
pénz nélkül«-t.

