


Tyimofejev nem éri meg a teljes dia-
dalt. A Téli Palota elfoglalására 
éjszakáján meghal, de e történelmi 
órákban megszületik a fia s a gyá-
szoló felesége az események láttán 
megérti, hogy Nyikolaj áldozata nem 
voh hiábavaló. 

A két főszereplő fiatal színész. 
Tyimofejev alakítója: Eduarrd Bre-
dun, míg Kátyja poétikus figuráját 
Olga Petrenko, a Kievi Színművé-
szeti Főiskola növendéke formálja 
meg bensőséges átéléssel. 

CÍMKÉPÜNK: Simoné Sltnoret u -Ot ortUf, Bt eeiiony- címO NDK film 
ecytk IBsierepiöJe 

01|< Petrenko 

Bredun és 
Naurov 

Az első nap 
Legutóbb a leningrádi Lenfilm 

Stúdióban Fridrich Ermler készített 
filmet a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalomról Konstantin Iszajev 
forgatókönyve nyomán. A kitűnő 
rendező ezúttal sajátságos szemszöget 
választott Tyimofejev viborgi mun-
kás és felesége, Kátyja személyes él-
ményében tükröződik a forradalom 
lázas, diadalmas első napja. Maga 

Eduárd Bredun 



AZ OROSZ FILMRŐL 
A szinház, építészet, festészet történetét évszázadokban, évezredekben 

számlálják, de a művészetek legfiatalabb hajtásának, a filmnek históriája 
évtizedekkel is felmérhető. Am ez korántsem jelenti azt, hogy a film tör-
ténete kevésbé változatos ét gazdag; e néhány évtizednek szintén megvan-
nak a maga remekel és örökbecsű alkotásai, forradalmárai és halhatatlanjai. 

Az immáron hagyományos Szovjet Film Ünnepe alkalmából röviden 
összefoglaljuk az orosz és szovjet filmművészet sokszínű, érdekes történetét. 

1895 december huszonnyolcadikán 
mutatta be Lumiére Párizsban ciné-
matographe-ját, s alig néhány hó-
nappal később már Pétervár, Moszk-
va és más orosz városok érdeklődő 
közönsége is megismerte a francia 
mozgóképeit. Nyizsnyij-Novgorodban 
Makszim Gorkij szintén megtekin-
tette a néhány perces előadást és a 
különös élményről tüstént beszámolt 
az egyik helyi lapban, Az árnyak bi-
rodalmában címmel. 

S alig telik el néhány esztendő, 
Lumiére-nek követői akadnak 
Oroszországban. Már a XX. század 
legelején 100—200 méteres filmeket 
készítenek, többnyire katonai pará-
dékról, felvonulásokról. 

És 1908 őszén — sok nyugati álla-
mot megelőzve — bemutatják az 
első orosz játékfilmet, a -Sztyenyka 
Razin—t, melynek elkészítése O. 
Drankov nevéhez fűződik. A 224 mé-
ter hosszúságú produkció hat jele-
netből és közbeiktatott feliratokból 
állott; a vetítés tizenegy percig tar-
tott. A népes közönség előtt leperge-
tett film -szcenáriuszának- szerzője 
— az orosz filmgyártás egyik úttö-
rője, V. M. Goncsarov — a mon-
dáikban megénekelt kozák népi hős 
lázadásának történetét dolgozta fel. 

A következő évben két filmgyártó 
cég ragadta magához a kezdeménye-
zést: a francia Pathé-fivérek moszk-
vai képviselete és A. Hanzsonkov 
vállalata. A katonatiszti élettől meg-
csömörlött Hanzsonkov, otthagyva a 
hadsereget, nagy lelkesedéssel és ér-
deklődéssel fordul az éppen születő-
ben levő orosz filmgyártás felé. Kül-
földre utazva kapcsolatot teremt 
több ottani filmcéggel, majd haza-
tér és vállalatot alapít. A forradalom 
előtti orosz film egyik legjelentő-
sebb alakjává növekedő Hanzsonkov 
hazája történelméből és klasszikus 
irodalmából merít témát produk-
cióihoz. Filmreviszi többek között 

Gogol, Lermontov, Tolsztoj és mások 
irodalmi alkotásait. 

A tízes évek elejét élénk fejlődés 
jellemzi. Űjabb vállalatok alakul-
nak, megindul a konkurrencia. A 
fellendülést e néhány érdekes adat 
is bizonyítja: 1909-ben 19, 1911-ben 
73, 1913-ban pedig már 129 filmet ké-
szítettek Oroszországban. A szám-
szerű emelkedéssel párhuzamosan a 
filmek hossza is növekszik. Mint 
említettük, az 1908-ban bemutatott 
-Sztyenka Razin- szalagja mind-
össze 224 méter volt; az egy évvel 
később készült -Nagy Péter- című 
produkció hossza elérte az 590 mé-
tert, és 1911-ben megszületett az első 
teljes hosszúságú film, a -Szevasz-
topol védelme-, melynek hosszúsága 
meghaladta a 2000 métert. 

Érdekes sajátsága ezeknek az 
éveknek, hogy a film — nyugati 
országok filmgyártásához hasonlóan 
— a színház felé fordul. Egyre gyak-
rabban vesznek fel részleteket a pé-
tervári és más színházak, sőt az 
opera előadásaiból is. Csakhogy a 
színpadi produkciók vajmi kevéssé 
felelnek meg a film követelményei-
nek. Ezért a vállalkozók jobbnak 
látják a színház színészeivel és dísz-
leteivel külön filmrevinni az elő-
adást, hogy a hiányzó hangot élén-
kebb gesztikuláció és kifejező mi-
mika pótolhassa. 1909 és 13 között 
ilymódon megfilmesítik Leo és Alek-
szej Tolsztoj több színművét, Oszt-
rovszkij Viharát, Maeterlinck Kék 
madarát, s a nálunk is ismert ope-
rák közül az Anyegint, a Ruszalkát, 
a Pique dame-ot, továbbá a Cop-
pelia balettet. 

Klasszikus irodalmi alkotások fel-
dolgozása tehát közel negyven esz-
tendővel ezelőtt is kedvelt módszere 
volt a filmgyártásnak. Érdekes meg-
jegyezni, hogy már akkoriban film 
készült a Karenina Annából, a 
Kreutzer-szonátából, a Bűn és bűn-
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Jelenet ez eUő orosz játék-
filmből. a -Sztyenk* Razln— 

bői (1908) 

hődésből, a Félkegyelműből, Csehov: 
A hatos számú kórterem című no-
vellájából és hasonló örökbecsű al-
kotásokból. 

De az effajta filmeken kívül si-
lányabb produkciókat is készített a 
kapitalizálódó filmgyártás. Akárcsak 
Franciaországban, Angliában és más 
nyugati államokban, Oroszországban 
is megszületik a hivatásos rablógyil-
kosoktól, lezüllött színésznőktől és 
nagystílű kalandoroktól hemzsegő 
bűnügyi dráma, a -lélektani- sza-
lonfilm s a kezdetlegesen humori-
záló burleszk. Annál figyelemremél-
tóbb kezdeményezés volt azonban 
Hanzsonkov népszerű tudományos 
filmsorozatának kibocsátása. Az 
ügyesen összeállított rövid produk-
ciók a technika legújabb vívmányai-
ról, ismeretlen tájakról, egészség-
ügyi kérdésekről és egyéb hasznos 
tudnivalókról tájékoztatták a kö-
zönséget. (-A telefon-, -A Fekete-
tenger-, -Az iszákosság következ-
ményei- stb.) 

A továbbiakban vizsgáljuk meg 
röviden, kik s hogyan alkották ak-
koriban az orosz filmeket. 

Elsőnek természetszerűen az ope-
ratőr professziója körvonalazódott. 
Kezdetben szinte kizárólag külföl-
diek — franciák, olaszok, svédek — 
álltak a felvevőgép mögött, de már "a 
tízes évek elején fiatal, tehetséges 
hazai operatőrök bukkannak fel — 
Levicki), Frolov, Giber és mások — 
akik csakhamar átveszik a vezető-
szerepet az idegenektől. (Levickij 
például hat év alatt mintegy száz 
fűmet forgatott, többek között a Ka-
renina Annát és a Háború és békét.) 

Rendező már jóval kevesebb 
akadt. Kezdetben eléggé tájékozat-
lan embereket szerződtettek, mivel 

nemegy színházi rendező lenézte a 
gyermekcipőben járó filmgyártást. 
Az első két hivatásos orosz film-
rendező Goncsarov és Csardinyin 
volt, de jelentőségben túlszárnyalta 
őket a nagy színházi tapasztalattal 
rendelkező újító: E. Bauer, a tehet-
séges színész-rendező: V. Gargyin és 
e korszak legjelentősebb orosz film-
művésze: J. Protazanov. Ez utóbbi-
ról a későbbiek során még megem-
lékezünk. Most pedig idézzünk né-
hány sort Hanzsonkov visszaemlé-
kezéseiből, mely híven tükrözi az 
akkori rendező előtt álló feladato-
kat: -Ami a forgatókönyvet illeti, az 
bizony alig hasonlított a mai szcená-
riumhoz. Akkoriban a forgatókönyv 
nem volt más, mint a jelenetek idő-
rendi listája. Valamennyi beállítás, 
magyarázat a rendező dolga volt, aki 
felvétel előtt maga mutatta meg 
minden egyes színésznek, mit ho-
gyan kell csinálnia.-

S hogy a közönségről is essék szó, 
hadd idézzük a népszerű író, A. 
Szerafimovics néhány sorát: -Amint 
bepillantasz a nézőtérre, tüstént sze-
medbe tűnik, hogy mindenki itt 
van . . . Diákok és zsandárok, írók és 
prostituáltak, munkások és dámák, 
szakállas kereskedők és hivatalno-
kok, egyszóval mindenki...- Ehhez 
még csak annyit tegyünk hozzá, 
hogy 1913-ban mór sok vidéki város-
nak volt mozija, s ebben az eszten-
dőben 1400 -filmszínházat- tartottak 
szómon Oroszországban. 

A világháború kitörésével — a 
külföldi produkciók kiesése miatt — 
jelentős fellendülés mutatkozik az 
orosz filmgyártásban. A -kisüzemek-
csakhamar kapitalista nagyvállala-
tokká fejlődnek — Hanzsonkov film-
gyára például 500 ezerről ugrássze-
rűen 1250 ezer rubelre emeli alap-



Kép s -Szevasitopol vé-
delme- című filmből (1911) 

tőkéjét —; a verseny egyre heve-
sebbé válik. -Mikor az igazgatóm 
megtudta, hogy riválisa hozzálátott 
a Háború és béke filmreviteléhez — 
írja később Gargyin —, azonnal ki-
adta az utasítást: Megelőzni! Pa-
rancs, parancs: hat nap és hat éjjel 
elkészítettük az 1600 méteres filmet, 
néhány héttel megelőzve a konkur-
rens vállalatot.-

A filmgyártás fejlődésével a szín-
házak színészei egyre többen és egy-
re nagyobb kedvvel vállalnak film-
szerepeket. Jónéhányuk így bukkan 
fel az ismeretlenség homályából s 
később országszerte ismert, népszerű 
-filmcsillaggá- válik. Egyik legérde-
kesebb művészegyéniségként emle-
gették kortársai 1. Pevcovot, aki 
színpadi sikerek sorozata után ke-
rült a filmhez. Pevcov kitűnő érzék-
kel ragadta meg az akkori forgató-
könyvek vázlatosan ábrázolt figurái-
nak lényegét; minden alakítását ala-
pos kidolgozottság jellemezte. (Egyik 
legfigyelemreméltóbb alakítását az 
-Akit arculütöttek- című filmben 
nyújtotta.) 

Igen népszerűek voltak akkortájt 
az ún. rablófilmek, melyek hőse, az 
ügyes, bátor, talpraesett betyár túl-
jár a gazdagok és kopók eszén s 
megsegíti a szegényeket. A kalandos 
történet nem csupán a szórakoztatás 
célját szolgálta: e sajátos orosz 
Robin Hood-filmeken keresztül til-
takozott a filmgyártás a fennálló 
társadalmi rend ellen. 

A forradalom előtti orosz film leg-
érdekesebb irányzata kétségkívül az 
úgynevezett -feltételes realizmus-. 
E különös maghatározás mögött a 
már említett igen tehetséges rendező, 
Protazanov pszichológiai realizmusa 
rejlik. Protazanov az ember belső 

világát állította filmjei középpont-
jába. Természetesen nem realista 
lélekábrázolásról van szó, (hiszen a 
némafilmek korában vagyunk), ha-
nem egyfajta pszichologizáló való-
ságkeresésről, az akkori orosz szín-
játszás modorában. E fáradhatatlan 
útkereső a rendelkezésére álló színé-
szekkel és kellékekkel nem mindig 
tudta megvalósítani elképzeléseit, de 
az vitathatatlan, hogy az ő irány-
zata közelítette meg legjobban a 
mai értelemben vett filmművészet 
fogalmát. 

Eljött az 1917-es esztendő. A feb-
ruári forradalmat lelkesülten kö-
szöntötték az orosz film alkotói. 
Hanzsonkov így ír e napokról: -Oly 
boldogok voltunk, hogy először el 
is feledkeztünk a történelmi esemé-
nyek megörökítéséről. Jártuk az ut-
cákat, magunkba szívtuk a szabad-
ság levegőjét és együtt kiáltottuk: 
Éljen a szabad Oroszország!- Ké-
sőbb, 1917 tavaszán sok híradófilm 
készül a forradalom eseményeiről, 
hőseiről, a május elsejei felvonulás-
ról. 

Végig tekintettük — ha csak váz-
latosan is — a film kezdeti korsza-
kát Oroszországban. A művészet ter-
mészetesen csak elvétve csillant meg 
ezekben az alkotásokban, de a meg-
annyi próbálkozás, kísérlet, útkere-
sés mégsem volt hiábavaló. Hiszen e 
kezdeti időszak tapasztalataiból, fel-
bukkanó tehetségeinek tudásából, 
alkotásaiból az októberi forradalom-
mal újjászülető szovjet filmgyártás 
is merített. 

RADVÁNYI ERVIN 



^ ázlksLálc alctbb 
Valamit kurtán, kizárásos mód-

szerrel, előre kell bocsátani. 
Bizonyos, hogy a Ház a sziklák 

alatt dolgot adhat a kritikának. Sok 
minden van ebben a filmben, van-
nak azonban dolgok, amelyek, sze-
rencsére egyáltalán nem fordulnak 
elő benne. Ilyenek: szánalmas szín-
dilettanda, szorgoskodó fél dilettan-
cia, felszínes-felemás fuserálás, ve-
rejtékesen kiagyalt mache, szepegő, 
magát mórikáló érzelgés, giccs. 

A Ház a sziklák alatt mindenes-
tül a művészet körébe tartozik. Min-
den elismerés, amely elhangzik fe-
lőle, mint ilyet illeti meg, ha mind-
ez nem is jut kifejezésre minden el-
ismerésben. És minden kritikai 
elemzés művészetként veheti vizsgá-
latba a filmet: a jogos kifogások, 
az adódó tanulságok, az értékes mű-
vészi kérdések határain belül fog-
nak felsorakozni. 

Erős hangulatú, tisztán és ponto-
san formált képek, merészen meg-
lendített, nagyvonalúan vezetett cse-
lekmény — ezzel köszönt a nézőre 
a Ház a sziklák alatt. A képek, a 
vágások mindig tartalmasak; sűríte-
nek, kiemelnek és értelmeznek, nem 

csupán mutogatnak valamit. Magas-
fokú, feszültséget sugallmazó ben-
nük már a puszta megjelenítés. A 
cselekmény indítása, fogottan-oldot-
tabban kialakuló ritmusa is céltuda-
tos művészi akaratot — a fegyelem 
és az ökonómia mértékeit követi. 
Nem holmi jól-rosszul lefényképe-
zett sztori billeg és ballag a vász-
non; élet születik, sorsok bomlanak 
ki, hevük és valóságuk megcsap, és 
rögtön, hevesen rászomjaztat a drá-
mára. Felkelti a kívánságot, hogy 
szemtől-szembe láthassuk azt a fel-
sőbb, tiszta és szigorú rendet, amely -
lyel a dráma világa a köznapok fölé 
magasodik. 

Mégis, a Ház a sziklák alatt nem 
használja ki eléggé a fogékonysá-
got, amelyet kitűnő eszközökkel ki-
váltott, nem szabja ki a nézőre a 
dráma igazi, nemes és nemesítő te-
herpróbáját. A filmben a film ma-
gasabb igényeket támaszt, mint ami-
lyeneket a dráma kielégíthet; az 
folytonos telítettséggel pereg, emez 
nem kristályosodik eléggé. 

Honnan és hogyan adódik elő az 
eltérés? — amely azonban hibának 
is többet ér, mint háromszor ennyi 
híg siker. Ami hibázik, az főképp a 
tudatosság a drámában. A tudatos-



Ság és a szenvedély, de a kettő tu-
lajdonképpen ugyanaz. Ezek a mű-
vészi elvek, amilyen villogóan ki-
fejtik magukat a kifejezés zónájá-
ban, valamiképpen elbizonytalanod-
nak és elerőtlenednek újra és ismét, 
ha a dráma belsőbb köreiben kelle-
ne munkálkodniuk. A képeket te-
remti valaki, formáló akaratát, mű-
vészi invencióit mindvégig érezzük 
és látjuk — a dráma csak van. Lát-
hatók a lehetőségei, de a kínálkozó 
fordulatok valahogy elmosódnak, a 
kívánatos következményeik fokról 
fokra kioldódnak, egy szinten és egy 
hőfokban marad meg minden, és a 
törvényszerű helyett, amit a dráma 
adhatott volna, végül csak a hihe-
tőt kapjuk. 

Felmerül rögtön a kérdés: milyen 
lett volna az a dráma, amely most 
elbizonytalanodik a filmben? És ki-
nek, minek lett volna a drámája? 

Hagyjuk el mindazokat a kombi-
nációkat, amelyek hol az időtlen-
kötetlen sorstragédiák mumusát szó-
longatják perbe a film miatt (vagy 
esetleg a sorstragédiát keveslik: ha 
már lúd, miért mem kövérebb!). 

A nagy drámák, az igazi tragédiák 
csak idővel válnak időtlenné; ezt a 
bűnt nem lehet szándékosan elkövet-
ni, és a film megalkotói nyilvánvaló-
an nem is szándékolták elkövetni. 
(Hogy a púpos lány -sorstragédiás-
figurája ránőtt a térben és időben 
meghatározott történetre, ez viszont 
szintén a drámai tudatosság tartozik-
rovatát terheli.) • 

Itt van azonban a főhős passzívságá-
nak a kérdése; ez már jobban figyel-
met érdemel De ugyancsak nem azért, 
mintha ez a passzívság, ez a sod-
ródó és sodortatott jellem akadá-
lyozná a dráma kibontakozását. El-
lenkezőleg. Éppen ennek az erőtlen 
embernek a drámáját kellett volna 
erősebben, teljesebben megkapnunk. 
Ez az ember: van. Ügy általában is 
szépen megvan az életben — de 
nem ez a fontos. Ez az ember, úgy, 
ahogy van, súlyos örökség, súlyos 
valóság, és még inkább az volt a 
film lejátszódásának időpontjában. 

Ez itten Joó György, a szegény, 
szorgos, szomorú, boldog ember, 

1945 nyarán, a történelem roppant 
fordulatában, aki az új feleséghez 
majd összerakna jövőre valami ú j 
vityillót, mikor új életet, új sorsot, 
új valóságot kellene neki felraknia. 
Vagy — ha merészebben akarom 
agnoszkálni a figurát — ez a me-
sebeli János, a legkeserűbb, legfá-
jóbb Ady-versek jelkép-hőse. Haza-
jött a gyűrkőzésből, mert ha már 
állta, hát kiállta, és most, amikor 
merhetne, amikor mernie kellene ki-
lépni a meséből, csak gunnyaszt a 
sziklák alatt — a Füredi úr gyáva, 
balek cselédje . . . (Ady: .. meg-
bénultan gunnyasztani fogsz, ha 
merhetsz, öreg bűnödön, a Múlton.«) 

Túlzás volna ezt a valóban —nem 
puszta külsőségekben, nem a Rigó 
Jancsi sallangos ümögjében — nem-
zeti jellegű, történelmi súlyú és ta-
nulságú drámát .a filmben meglátni, 
és attól magasabb fokon számon-
kérni? . Semmiképpen sem. Ez az a 
dráma, amely a Ház a sziklák alatt-
ban adva van, és amelynek a mon-



danivalója így is, most is át-áttetszik 
a képeken. És amely, nem utolsó 
sorban, adva volt a filmben együtt 
munkálkodó tehetségek potenciája 
szerint is. 

Ezt a drámát kellett volna telje-
sebben megkapnunk; éppen ezzel a 
tehetetlen-szerencsétlen főhőssel, és 
ezekkel a hősökkel. A katonatárssal, 
aki a szabadulástól lázasan-meré-
szen már kilép a meséből, a púpos 
lánnyal, aki mintegy a testi mivoltá-
val teszi szorongatóan jelenvalóvá a 
Múltat, és az új feleséggel, aki nem 
akar többé boldogtalan lenni, de a 
férje mellett, a férje miatt, a szik-
lák aljának nyomasztó világában, 
nem törhet ki a boldogtalanságból. 

De a középpont: a főhős, az esett-
sége, az öntudatlansága, Ez az ön-
tudatlanság is nagyon szükséges: 
Kós Ferenc — és a hozzá kötődő 
sorsok — tragédiájának éppen az a 
lényege, hogy ő öntudatlan a saját 
tragédiája tekintetében. Csakhogy 
más és más dolog a tragédiát élő hős 
— és a drámát megteremtő művész 

. öntudatlansága. Az öntudatlan ság 
ábrázolásához éppenhogy kétszeres 
tudatosság szükséges a művészi rész-
ről. Fokozott hangsúlyozása az áb-
rázolásban. a kifejtésben annak, ami 
a jellemanyagból fokozottan hiány-
zik, különben az író. a rendező 
egybeesik a hősével. Csak a történetet 
lehet különben -behozni- a filmbe, 
dráma éles vonalait, törvényszerű 
menetét, kérlelhetetlen logikáját és 
végső igazságát már csak kevéssé. 
Ahogy ezt a Ház a sziklák alatt 
nagy drámai lehetőségei és cseké-
lyebb drámai valósága tanúsítják. 

Kós Ferencet elviszik végül a rend-
őrök, mert megölt valakit, ami ugyan 
szomorú, de mégiscsak rendben levő 
dolog — ez van most a filmben. 
Holott annak kellene bent lenni: 
hogy Kós Ferencnek el kellett 
pusztulnia, mert a számára sors-
döntő pillanatban ő maga a pusztu-
lást választotta. Emlékezzünk csak 
az A boldog ember befejezésére. 
-Ezen a Joó Györgyön nem lehet se-
gíteni, ez az ember mégsem volt 
hős...- — írta Móricz a regény vé-

gére. ö tudta, amit a filmben meré-
szebben meg kellett volna valósítani, 
hogy Joó Györgynek, Kós Ferenc-
nek él kell pusztulnia. Ha ez volna 
a filmben, ha ez benne volna éleseb-
ben és határozottabban, akkor talán 
nem sajnálkoznánk olyan rossz-
kedvűen és szánakozón Kós Ferenc 
esetén, de annál inkább megrendül-
nénk a sorsától, és könnyezve-fel-
szabadulva búcsúznánk tőle magától. 
És akkor nem lehetne a filmet a 
nyomasztó voltában elmarasztalni; 
akkor tisztító erejű volna, eszméi-
tető. tragikusan felemelő hatású. 

* 

Olyan filmről beszéltünk, amely 
még a kifogásoknak is rangot ad. 

Tatay Sándor emberteremtő ereje, 
szűkszavú, erős realizmusú meseszö-
vése kitűnően mutatkozik meg a 
filmben; a dráma új műfaj a szá-
mára, szépprózától eltérő, erősebb 
kötöttségeit nem alkalmazta eléggé a 
forgatókönyvben. A rendezést, ma-
gasfokú biztonságát. megvalósító 
erejét, eredeti és teli művészetét 
már jellemeztük az eddigiekben: 
külön ki kell emelni azt a finom, 
erős ízlésű és fegyelmű mértéktar-
tást, ahogyan Makk Károly sem a 
táj, sem a könnyen romantikussá 
billenő mese ábrázolásában nem en-
ged a felesleg csábításainak. (De ta-
lán ennek a nagyszerű mértéktartás-
nak volt valami öntudatlan szerepe 
a dráma bizonytalanságában is: a 
mértéktartás abban a vonatkozásban 
túl sokat kíván a nézőre bízni.) Illés 
György képei erőteljesek, emlékeze-
tesek. egyes jelenetekben — mint a 
pálinkafőzés vagy a lakodalom eseté-
ben — egészen remeklőek. Hadd 
idézzük fel Psota Irén rendkívüli 
alakítását, és hadd mondjunk vétót 
Görbe János játéka ügyében: aho-
gyan ő a figurát, ezt a szegény 
-gyűrkőzz-jánost- megteremtette, az 
mélyen hiteles volt. Bara Margit, 
egyebek mellett éppen azért, mert 
filmbeli útját nem szabta meg a 
dráma egy erősebb koordinátája, a 
közhelynél alig tudott többet átvenni 
a szerepéből. Bihari József, Orbán 
Viola kitűnőt nyújtottak; a régi világ 
egész hátterét a főhős mögé vará-
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TRAQIKWS VÉTSÉQ 
Gondolatok a „Ház a sziklák alatt" c. filmről 

Tatay Sándor műve filmrevitelé-
nek ötlete már 1954-ben felvetődött. 
Most, hogy közönség elé került a 
film, érdemes pár szót szólni az ál-
tala felvetett társadalmi, lélektani 
és esztétikai problémákról. A téma 
röviden megfogalmazva ez: valaki a 
háborúból visszatérve számára ú j 
körülmények közé kerül, s elbukik, 
mert nem találja meg a kivezető 
utat. Ferencet a körülmények gyil-
kossá teszik — ezt mutatja a film, s 
ezt mondja ki zárójelenetben maga 
Ferenc is. A film alkotói a jelensé-
get tragikusnak tartják és tragédia-
ként ábrázolják. 

A probléma itt vetődik fel. He-
lyes-e ennek a jelenségnek tragédia-
ként való értékelése? Természetesen 
nem általában, hanem úgy, ahogy a 
filmben ezt mutatják és értékelik. 

Tehát Ferencet a körülmények 
gyilkossá teszik. De milyen körülmé-
nyek? Mik ezek a körülmények? Há-
zasélete, s élete lehetetlenné válik 
elhalt felesége nővérének, Terának 
jelenléte miatt. Az együttéléssel járó 
kisebb-nagyobb kellemetlenségek 
felhalmozódnak és összesűrűsödnek, s 
feszítésük elvisz a végső tetthez. 

Ahhoz, hogy a tragédia valóban 
tragédia legyen — a hős bukásának 
szükségszerűnek kell lennie. Szük-

ségszerű-e Ferenc gyilkossága és bu-
kása? Rögtön felmerül a kérdés: hol 
lakott Tera akkor, amikor Ferenc 
még az ő húgával élt a közös ház-
ban? Az is nyilvánvaló, hogy Tera 
vonzódása Fernchez nem új, s most, 
Anna halálával ú j tüzet kapott. En-
nél azonban lényegesebb kérdés: 
miért ragaszkodik Ferenc annyira a 
szikla alatti házhoz, hiszen nem ő 
született ott, hanem Tera. Felesége 
halálának emléke a távozást indo-
kolná. S végül: Miért nem él az át-
település lehetőségével? Ragaszko-
dik a szikla alatti házhoz, s Tera 
problémáját tavasszal akarja megol-
dani egy újabb ház felépítésével. De: 
A temetés után azt mondja — tavasz 
van, s Terát azon a fakitermelésen 
löki le a szikláról, amelyről az épí-
tendő házhoz szereznek anyagot. 

A gyilkosságot a film eleve meg-
fontoltnak ábrázolja: A hármuk közt 
kirobbanó veszekedéskor — a kotlós 
tyúk behozása alkalmával — Terka 
a dobolásra kilép a házból, s Ferenc 
kezébe veszi az asztalon fekvő kést. 
Zsuzsa rávetett pillantásában akkor 
nincs ellenkezés. De Ferenc jellemé-
ből következőleg legfeljebb csak 
mély felindulásában követhetne el 
gyilkosságot: hiszen vad — jellemé-
hez képest csak így is túlontúl vad 



— kifakadására is csak részeg álla-
potában kerül sor. 

Az alkotók mindent megtettek, 
hogy ilyen egymásra halmozott epi-
zódokkal hitelessé tegyék a gyilkos-
ságot, de nem adnak időt Ferencnek 
arra, hogy belsejében is gyilkossá 
váljék. S ezek az epizódok sem min-
dig szerencsések. Pl. Tera citerán 
játszik, Zsuzsa kenyeret dagaszt. 
Megérkezik Ferenc anyja s minden 
indok nélkül, eddigi magatartásától 
eltérően, nem Tera, hanem Zsuzsa 
ellen fordul, alkalmat adva ezzel 
kettőjük összetűzésére. Másik példa: 
Füredi a nádvágó jelenetben azért 
nem jön kocsival — az egyébként 
folytatódó és szabad dűlőúton — 
egészen Ferencékig, hogy amíg az-
után Ferenc a kocsijára viszi a nád-
kévét, addig ajánlatával Zsuzsa ha-
ragját szitsa, s ezzel a feszültség nö-
vekedjék. De a forgatókönyvileg, 
illetve rendezőileg szerencsésebb epi-
zódok sem mindig elég súlyosak, 
még a legkényesebb, az éjszakai za-
varást mutató képek sem. Zsuzsa 
múltja nem hitelesíti Ferenc iránti 
gyorsan megszülető odaadó szerel-
mét, ha nem is teszi lehetetlenné. 
Viszont elfordulása Ferenctől, a gyil-
kosság után, igazán váratlanul hat, 
nemcsak — sőt nem is elsősorban — 
a mór említett kés-jelenet miatt, ha-
nem az alak egész beállítása követ-
keztében. 

A film tehát képeivel szuggesztíven 
tragédiát mutat be. A gyilkosságot 
maximálisan igyekszik igazolni. Iga-
zolja a szituáció teremtésével Fe-
rencnek a film végén elmondott sza-
vaival, hogy: őt a körülmények 
tették gyilkossá; a Ferenccel szembe-
állított alakokkal — főleg Terával, 
de egy szaggatott -misztikus- vonal-
lal ls — -Jó vagy hozzám Tera, az 
isten büntessen meg, ha elfelejtem-
— mondja az ápolása idején Ferenc. 
-Valaki meg fog halni- — ezek Tera 
szavai a széttört lámpaüveget kö-
vetően. S a kijátszott ravatal. Mind-
ez a gyilkosság tényét igazolja. De 
a gyilkosság mégsem volt elég szük-
ségszerű. A hős így hiába vált tragi-
kus hőssé, hiába kelt a tragikus hős-
nek kijáró rokonszenvet és együttér-
zést, bukása nem eléggé indokolt. S 
ez azt jelenti, hogy az alkotók, ami-
kor tragikusnak ábrázolták ezt az 
embersorsot, engedményt tettek a 

szubjektivizmusnak a realizmus ro-
vására. Együttérzést ébreszt a képi 
ábrázolás erejénél fogva, annak 
szuggesztív hatását felhasználva, egy 
olyan ember iránt, aki gyilkol, holott 
ez számára nem szükségszerű. Ha a 
gyilkosság szükségszerű lenne, akkor 
ténylegesen mint bukás jelentkezne, 
s a részvét akkor jogos lehetne. 

A hősnek ilyen — alaptalanul — 
rokonszenves beállítása a sorsára 
mélyebben ható Tera helytelen áb-
rázolásával egészül ki. Tera szerel-
mes és nem gonosz. Az alkotók egy-
szerű megoldást kerestek, — ha nem 
nyomorékot választanak, akkor a Fe-
renccel való kapcsolata bonyolultabb 
lett volna — így viszont a hősre ható 
tényezőként -feketére festettek- egy 
olyan alakot, aki nem az. Ez még 
csak növeli Ferenc tragédiájának a 
misztikus vonal és képi ábrázolás 
által amúgyis hangsúlyozott sorssze-
rűségét. 

A film persze tartalmazza a tragé-
diának bizonyos reális mozzanatait 
is. Az a történelmi idő és hely, amely 
a jelenség koordinátáit adta, hor-
dozta és hordozhatta volna a film-
ben is Ferenc sorsának tragikus vo-
násait. A felszabadulás utáni szi-
tuációban sok becsületes, rokon-
szenvünkre méltó ember sem találta 
meg a helyét. Erősebben kötözte őket 
múltjuk, semhogy a frissen taposott 
ösvényeken megtalálták volna a ki-
vezető utat. De a filmnek a húszas 
évek német kamaradrámáira emlé-
keztető zártsága, sőt nyomasztó volta 
lehetetlenné teszi, hogy e szituáció 
elemei nagyobb erővel játszanak 
közre Ferenc sorsának és jellemének 
alakulásában, ami viszont magával 
hozta volna a film mélyebb társa-
dalmi hitelességét is. Sőt, a konflik-
tus valódi lét, nem lét jellege fokozta 
volna a kifejező művészi eszközök 
szerepét is. 

Az itt elmondottak nem a teoreti-
kus tanácsa, hanem az élet követel-
ménye. Az élet e követelményét kell 
követnie a művészi ábrázolásnak — 
mint például a modern regényben a 
sokoldalú, mozgásban való megraga-
dása a jelenségeknek, a társadalmi 
és pszichológiai összefüggések feltá-
rása — és ezt a követelményt a mo-
dern film sem kerülheti meg. 

NEMES KÁROLY 



A RENDEZŐ 
A F I L M R Ő L 

Kevés magyar film tűnt értékeivel 
egyetemben is annyira problemati-
kusnak a kritikák tükrében, mint a 
-Ház, a sziklák alatt-. A recenzió-
ban, ismertetésekben — akár a 
filmben — bonyolult módon keve-
redtek az ideológiai, lélektani és 
dramaturgiai kérdések. A kritikusok 
már elmondták a véleményüket. 
Nyilván nem érdektelen, ha ezúttal 
a film rendezője is beszél a filmről 
— és a kritikákról is. Makk Károly, 
beszélgetésünk kezdetén mindjárt 
elmondta, a kritikákat túlságosan 
óvatosaknak, csiszoltaknak tartja. 
Véleménye szerint nem elemzik elég 
élesen és bátran a filmnek sem a jó, 
sem pedig a rossz oldalait. 

— Egyes kritikusok logikai töré-
seket, lélektani következetlenségeket 
látnak a film cselekményében. Sze-
retném, ha válaszolna néhány ilyen 
problémára. Hogy egy példát említ-
sek, hogyan éltek együtt a kis házi-
kóban Ferenc első házassága idején, 
iüetve amennyiben nem laktak együtt, 
hol lakott akkor Tera (Psota Irén), 
és miért költözött húga halála után 
a sziklák alatti házba? 

— Valahol a faluban lakhatott, 
rokonoknál, — akikhez egyébként 
sógora második házassága után is 
költözik . . . Azért települt át a kis 
házba, mert húga meghalt, mert félt 
őrizetlenül, gondozatlanul hagyni és 
mert ott maradt anyátlanul Ferenc 
gyermeke.. . Azt hiszem, az is vilá-
gos, hogy Tera, aki szereti Ferencet, 
ezt a szerelmet teljesen reményte-
lennek érezte, amíg a húga volt a 
férfi felesége. Saját testvére ellen 
meg sem próbált áskálódni. 

— Mások kissé praktikusan köze-
lednek a film problémájához. Ferenc 
második házassága, szerelmi élete 
csak azon múlik, hogy nem tudják 
elkülöníteni magukat Terától, hogy 
— triviálisan szólva — az ajtó nincs 
kulcsra zárva. Miért nem zárják be 
az ajtót? 

— Ne haragudjanak a válaszomért 
azok, akik ezt a kérdést felvetik. Én 
kicsit primitívnek tartom. A szerep-

Makk Károly 

lók jelleméből, úgy vélem, elég vilá-
gosan kitűnik, hogy nem a kulcson 
múlik a házasélet zavartalansága. 
Tera lesni akar, kellemetlenkedni. 
Ha az ajtót zárva találná, zörögne, 
benézne az ablakon, százféle más 
módon tudná lehetetlenné tépni az 
életüket. A -Ház a sziklák alatt-
ízeiben naturalista, de egészében 
nem az. Az ilyenfajta kívánság: 
kulcs az ajtóra, — véleményem sze-
rint megengedhetetlenül naturalista... 

— Mi motiválja Ferenc (Görbe Já-
nos) görcsös ragaszkodását ahhoz a 
házhoz, amelyben nem is 6, hanem 
elhunyt felesége született? 

— Erre a kérdésre azzal a jelenet-
tel próbáltunk válaszolni, amikor a 
gyerek fürdik a hordóban, a szikrázó 
fényben fénylenek a sziklák, zöldell 
a szőlők levele . . . Ferenc szereti ezt 
a tájat. Csak ezt szereti . . . Különben 
is: a forgatókönyvíró és a rendező 
olyan jellemeket alkotnak, amilyene-
ket akarnak. Ferenc afféle tehetet-



len, cselekvésre képtelen ember. 
Nem tud elindulni, nem tud akarni. 
Tragédiája az akarati impotencia 
tragédiája. Vannak ilyen emberek. 
Ismerek magam is, nem egyet, aki-
nek például az is probléma, hogy 
telefonáljon valahová. Az ilyenfajta 
emberek aztán olykor, az élet rend-
kívüli pillanataiban cselekvésre ha-
tározzák magukat. . . Ezt látjuk Fe-
rencnél is, amikor gyilkol. 

— Vannak, akik elnagyoltnak, ki-
dolgozatlannak érzik az erdész figu-
ráját. 

— Valóban, ez a figura sem úgy 
sikerült, ahogyan szerettük volna. A 
filmen — sablon. Szakállas szoknya-
vadász, nincs sok értelme, hogy van. 
Helyette egy életerős, egészséges, vi-
dám, problémátlan fickó kellett 
volna, aki szereti az elejtett vadat és 
szereti a nőket i s . . . 

— Egyes kritikák nem látják 
eléggé hitelesnek Zsuzsa (Bara Mar-
git) alakját sem. 

— Ebben is van némi igazság. 
Zsuzsa alakja homályos. Mi egy tisz-
taságra, új életre, becsületre vágyó 
nőt akartuk megrajzolni. Zsuzsát, a 
kulák szeretőjét, aki szívesen hagyná 
ott ezt a viszonylagos jólétet, új 
lapot akar kezdeni az életében. Nem 
sikerül, mert Ferenc nem elég erős 
hozzá. S Zsuzsa végülis visszakerül 
oda, ahonnan elindult. 

— Mint a film sejtetni engedi — 
például az a jelenet, amikor Ferenc 
a kést az asztalba vágja — Zsuzsa 
látta milyen indulatok forrnak Fe-
rencben és bár szó nem esett kö-
zöttük róla, gyanította a készülő 
gyilkosságot és hallgatólag helye-
selte is. Miért tagadja meg mégis a 
férjét, aki miatta lett gyilkossá? 

— Mert Zsuzsa nem tragikus hős. 
Átlagember, nem tud az általános 
erkölcsi normák fölé emelkedni. Mi-
kor lélekben helyeselte a gyilkossá-
got, maga sem látta előre, milyen 
hatással lesz maid rá. • Az ember 
lelke nem egyszerű, s rezdülései nem 
is mindig következetesek. Ügy ér-
zem, ha Zsuzsa alakját nem is sike-
rült teljesen ábrázolni, ebben a mo-
tívumban — a gyilkosság utáni, fér-
jétől való menekülésben — nem té-
vedtünk. 

— Ezek szerint Ferenc tragikus 

hós? Vagy más szóval: Makk Ká-
roly, a rendező, Ferencet nem tartja 
bűnösnek? 

— Nem. Csak szerencsétlennek. A 
tételes törvény szerint bűnös, de a 
lelkiismeret nevében felmentését 
kérném. 

— Milyen indokok alapján? 
— Mikor az utolsó jelenetben, a 

bárkán, János, — akinek élete jóra 
fordult, földet kapott — meglátja 
barátját bilincsbe verve, nyilvánvaló, 
hogy nem akar hencegni, nem akar 
a maga akaratára, erejére, ügyessé-
gére hivatkozni, egy kicsit vigasz-
talásul is mondja a másiknak: gazda 
lettem, így hozták a körülmények. A 
körülményeknek valóban volt szere-
pük — Ferencnél. János aktív, erős 
akaratú ember, Ferenc passzív, 
gyenge. S a főmotívum, amiért fel-
menteném: mert nem tudja elviselni 
a gyilkosságot. Lelkiismeretfurdalása 
van, megrendül egész valójában. El-
bújhatna, hiszen senki sem tud róla, 
senki nem vádolja. Élhetne ezután 
békében, nyugalomban. De nem 
tudja megtenni. Éppen azért nem, 
mert nem gonosz, nem kegyetlen. 
Azonnal ráébred: vége mindennek, 
így nem lehet az életet tovább élni, 
nem lehet ott folytatni, ahol abba-
hagyta, új lapot kell kezdenie. Az ő 
tragédiája: — és ez a film mondani-
valója — nem ismeri fel a lehetősé-
geket, amelyeket az élet ád, s emiatt 
saját maradiságának áldozata lesz. 
Ferenc boldog akart lenni, — nem si-
került neki. János is boldog akart 
lenni. Neki sikerült. Tera, Zsuzsa, a 
maguk módján ugyancsak boldogok 
szerettek volna lenni, nekik sem si-
került. Ez a boldogságkeresés az, ami 
a filmben általános, ami nemcsak 
ma, hanem mindig, az emberiség 
nagy hányadának problémája. Örök-
érvényű téma, amelyet mi edott 
helyzethez, adott körülményekhez 
kötöttünk. Talán hibát követtünk el 
ott, hogy a filmben túl sok helyet 
adtunk ennek az általános emberi 
mondanivalónak s túl keveset a 
konkrétumnak... De azt hiszem, 
mégis ezen az úton kell tovább men-
nünk, ha azt akarjuk, hogy kilép-
jünk a magyar film érzelmi szegény-
ségéből . . . 

PONGRACZ zsvzsa 



A filmen látható opeiatui egy re-
pülőtéren találkozik a -Tesngerész-
re vü« főhősével, Szergej Csajkin 
matrózzal, aki sok-sok dallal, s szí-
vében egy kis féltékenységgel uta-
zik Moszkvába, a Világifjúsági Ta-
lálkozóra. A sok-sok dalt a ten-
gerészek ajkáról leste el, vagy maga 
szerezte — a féltékenység ördöge 
meg néhány nappal előbb a pálya-
udvaron szállta mgg. Szerelme, Léna, 
akkor indult Moszkvába — de 
mással . . . Perszé ennek is törté-
nete van, s épp ez magyarázza Szer-
gej féltékenységét. A fiatal matróz 
ugyanis kissé félénk a lányokkal 
szemben, s bár már két éve tetszik 
neki Léna, a tehetséges műugrónő, 
nem mert neki szólni, addig a bizo-
nyos napig, mígnem egyszerre csak 
bemutatkozott és mindjárt meg is 
kérte a kezét. Léna azonban barátai 
szemeláttára kicsúfolta, s kosarat 
adott nek i . . . És aztán ott a pálya-
udvaron, ugyancsak a tengerészek és 
a barátok szeme előtt egy másik fiú-
val szállt a kocsiba és azóta mindig 
felhős Csajkin matróz szemetája, 
meg homloka. . . 

Csubarik operatőr minderről sem-
mit sem tud. ö, a mindig, és min-
denkivel szemben szolgálatkész fiú-
ról készít filmfelvételt, amikor az 
egy gyerekes anyának segít beszállni 
a repülőgépbe. Oly szépen sikerült 
jelenet az egész! A férfi karján egy 
gyerek, belecsimpaszkodva az asz-
szony.. . 

Néhány nappal később a moszkvai 
moziban épp ez a híradó készteti 
szakításra a néhány perccel előbb 
megbékélt, és lassan-lassan már va-
lóban Szergej felé hajló Lénát — aki 
családos embernek véli lovagját és 
fut, menekül előle. Színházból, szín-
házba, rendezvényről rendezvényre 
üldözik egymást — s közben végig-
nézik a VIT legszebb műsorait. Vé-
gül is Léna egy bálterembe, a lá-
nyok báljára menekül, ahova első-
sorban csak szoknyát viselőket en-
gednek be. Szergej előtt azonban 
nincsen akadály. Lánynak öltözik, s 
véletlenül, épp a szemfüles operatőr-
rel a karján vonul be a bálra ahol 
némi húza-vona után minden tiaz-

tázódik és a két szerelmes immár 
végleg egymásra talál . >. 

A revüfilm értékét látványossága, 
gazdag kiállítása, zenéje, ötletei és a 
szereplők éneke, tánca és alakítása 
határozza meg, — s mindezek leg-
java részében a -Tengerészrevü-
megfelel a követelményeknek. 

A -Tengerészrevü- szerzőinek 
(Gradov, Minc, Pomjescsikov, Roma-
nov) és rendezőjének (Ennyenszkij) 
érdeme, hogy a látványos kiállítást 
indokolttá, sőt dramaturgiailag nél-
külözhetetlenné tudták tenni. Léna 
és Szergej szerelmének történetében 
a legdöntőbb állomás a Világifjú-
sági Találkozó, ahol harminc ország 
többezer fiatal művésze mutatta 
meg a színpadokon, karneválokon, 
nemzeti műsorokon — -oroszlánkör-
meit-. És ebben a még alig látott 
pazar körülmények és külsőségek 
között fellépő művészgárdában 
állja meg Szergej a helyét. O lesz a 
Moszkva-folyón rendezett -Ten-
gerészrevü- sztárja, s művészete 
nemcsak a nézőket győzi és ragadja 
meg, hanem Lénát is. 

Kár, hogy a film dalai (zeneszerző: 
O. Felcmann) mind egy zenei formá-
ra készültek, s npm elég melódia-
gazdagok. Maga a zene mégis szóra-
koztató — s ennek magyarázata az, 
hogy a legtöbb helyen a VIT műso-
rokban fellépő együttesek nemzeti 
dalait, népi zenéjét halljuk. 

Szergej Csajkint Gleb Romanov, 
az ismert szovjet dalénekes alakítja, 
sok tehetséggel, ügyesen. Lenocskát 
Bjesztajeva játsza — s talán az ő 
helyzete a legnehezebb a filmben. 
Az írók gyakran hallgatásra, s a 
cselekmény menetében passzivitásra 
késztetik, noha a történet érzelmi 
szála körötte forog. Az operatőrt, 
aki az egész történetben ludas — 
Kolin formálja meg nagy kedvvel és 
sziporkázó ötletességgel; míg az 
epizódisták közül kiemelkedik a már 
sok filmből ismert és kedvelt 
Krjvcskov aranyszívű fedélzetmes-
tere. Dicséret illeti viszont a film 
operatőrjét, Brovint, aki, különösen 
a revüjelenetekben remekel. 

FENYVES GYÖRGY 



Az ISZKUSSZTVO KI-
NO legutóbbi száma 

érdekes tanulmányt kö-
zöl A. Rumnyevtől, a 
szovjet filmművészek 
pantomim oktatásáról. A 
cikk bevezetőül elméleti 
megállapításokat tesz a 
pantomim és a filmmű-
vészet kapcsolatáról. Ki-
fejti, hogy a film egyik 
alapvető kifejező eszköze 
a pantomim. A néma-
film korszaka bizonyos 
szempontból a panto-
mim fejlődésének is te-
kinthető, amikor a film-
technika tökéletesedésé-
vel — mozgó felvevőgép, 
a premier plan, a mon-
tázs stb. — a filmszíné-
szek kezdetben jelképes, 
teátrális taglejtése mind 
egyszerűbbé, tömörebbé, 
természetesebbé vált, s 
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kialakult a filmjátszás 
mozgásművészete. A film 
újjászülte a maga szá-
mára a pantomimet és 
ez jótékonyan hatott fej-
lődésére. A filmművé-
szet és a pantomim fej-
lődésének kölcsönhatása 
jól megfigyelhető Chap-
lin példáján. Chaplin 
szerint elképzelhetetlen, 
hogy igazán jó színmű-
vész vagy filmművész 
lehessen az, aki nem sa-
sajátította el tökéletesen 
a pantomim művészetét. 

A hangosfilm betöré-
sével úgy látszott, hogy 
az emberi beszéd háttér-
be szorítja a plasztikus 
kifejező eszközöket. 
Azonban a filmművészet 
további fejlődése bebizo-
nyította, hogy a film 
szintetikus művészeté-
ben továbbra is a vizuá-
lis érzékelés az elsődle-
ges, tehát a filmszínész 
mimikája, plasztikus já-
tékának ereje nélkül a 
dialógus is értelmét 
vesztené. Nem is szólva 
azokról a jelenetekről, 
amikor az erős felindu-
lás, a borzalom, a fájda-
lom, az öröm, a csodál-
kozás stb. pillanataiban 
a szó a néma képnek ad 
helyet. Ezek a szöveg 
nélküli, zeneileg aláfes-
tett képek a legjobb je-
lenetei számos szovjet, 
francia és különösen az 
olasz filmeknek, állapít-
ja meg a tanulmány. 

A továbbiakban a 
szovjet Filmművészeti 
Főiskola pantomim ok-
tatásával foglalkozik, is-
merteti elméletét és ti-
zenöt éves múltra visz-
szatekintő gyakorlatát. 

A pantomim oktatása 
a harmadik évfolyamtól 
kezdődik és két évig tart. 
Felhasználja és összefűzi 
a színészi mesterséggel 

P A N T O M I M E S 
mindazokat az ismerete-
ket, amelyeket a növen-
dék eddigi tanulmányai 
során a tánc, a torna, az 
akrobatika, a ritmika, 
valamint a zene, a kép-
zőművészet és az iroda-
lom terén szerzett Meg-
követeli a növendéktől, 
hogy éppoly súlyt fek-
tessen mozgáskészségé-
nek kifejlesztésére, mint 
az egyéb tanulmányok 
során hangja művelésé-
re, a helyes kiejtésre, a 
kifejező szövegmondás 
elsajátítására stb. Ráne-
veli a növendéket, hogy 
mozdulatai logikusak, 
következetesek, kifeje-
zők és zeneiek legyenek, 

A zene szerves része 
a pantomim oktatásnak. 
A gyakorlati órák kivé-
tel nélkül zenei kiséret 
mellett folynak. A zene 
megkönnyíti a növen-
déknek az idő, az erő, a 
mozgás hangsúlyának és 
lendületének érzékelte-
tését. Meghatározza a 
pantomim gyorsaságát, 
ritmusát, emocionális 
felépítését. 

Üjabb feladatot jelent 
a növendék számára a 
képzőművészeti hatások 
alkalmazása a pantomim 
ábrázoló formáira. Ez 



FILMMŰVÉSZET 
lehetővé teszi a térben 
való mozgás kidolgozá-
sát, a kompozíció érzé-
kelését, a környező tár-
gyakkal, a kosztümökkel 
való bánni tudást. 

A pantomim oktatás 
első félévének anyaga 
csoportos mozgásgyakor-
latok valóságos vagy 
képzelt tárgyakkal. Az 
egyes gyakorlatok foko-
zatosan bizonyos témát 
kifejező darabokká fű-
ződnek és ezek már 
megkövetelik a növendé-
kektől a mondanivaló lo-
gikus kifejtését, a part-
nerrel való kapcsolatot 
stb. A második félévben 
nagyobb lélegzetű szóló 
vagy csoportos panto-
mimjátékok bemutatásá-
ra kerül sor. A játékok 
együttese az oktatás so-
rán állandó. Megtanul-
ják az egyes korok stí-
lus-sajátosságait is, az il-
lető kor irodalmi és ze-
nei alkotásai alapján. A 
pantomim játékok té-
máinak kiválasztásában, 
a forgatókönyvek kidol-
gozásában, a megfelelő 
zenei részek összeállítá-
sában részt vesznek ma-
guk a növendékek is. 

A harmadik és negye-
dik félév diploma-mun-

kóra való felkészülés je-
gyében folyik. A vizsga-
tétel négy-öt különböző 
stílusú és műfajú na-
gyobb pantomim játék, 
amelynek minden egyes 
percében mintegy 20—30 
mozdulatot kell végezni. 
A darabok kiválasztásá-
nál, amelyek műfaja a 
tragédiától egészen a 
buffó-szerepekig terjed, 
figyelembe veszik a nö-
vendékek egyéni alkatát, 
színészi képességeit. 

A cikk felsorol néhány 
vizsgadarabot. 1949-ben 
például a legjobb vizsga-
darabok a következők 
voltak: -A kővendég-
Puskin szövegéből, Rah-
manyinov zenéjére, epi-
zódok a Nagy Honvédő 
Háborúból-Népi bosszú-
állók- címen Kabalev-
szkij zenéjével, valamint 
orosz népmesék Mu-' 
szorgszkij, Borogyin, 
Rimszkij Korszakov ze-
néjére és a -Phedra és 
Hyppolit- Euripides szö-
vegéből Beethoven zené-
jével. 

1952-ben a végzős nö-
vendékek többek között 
Mérimé -Mateo Falco-
na- c. darabját adták elő 
Liszt zenéjére, valamint 
Dante és Bocacdo szö-
vegéből a -Paolo és 
Franceska- c. feldolgo-
zásokat Csajkovszkij és 
Rahmanyinov zenéjének 
felhasználásával 

Jó eredménnyel zárult 
az 1956-os év. A legki-
emelkedőbb vizsgadarab 
Krilov -Kinek három fe-
lesége van- c. meséjéből 
feldolgozott pantomim 
játék volt Dragomizs-
szkij zenéjére. Ezzel a 
darabbal nyert ezüstér-
met a szovjet Filmművé-
szeti Főiskola a VI. Vi-
lógifjúsági Találkozó al-

kalmával rendezett nem-
zetközi pantomim ver-
senyen. 

Végezetül a cikk írója 
kifejti, hogy a filmmű-
vészeti növendékek pan-
tomim oktatása kihat 
egész színészi pályafutá-
sukra. Felkészíti őket 
arra, hogy mindig meg-
találják azokat a plasz-
tikus vonásokat, amelyek 
az általuk alakított hőst 
jellemezhetik, hogy belső 
átélésüket Sztanyiszlav-
szkij elképzelése szerint 
kifejezésre juttathassák 
a színész -testi megjele-
nésével-, amelyből a né-
ző már eleve képet al-
kothat a hős jelleméről, 
foglalkozásáról, gondo-
latairól, érzéseiről. 

A filmművészet fejlő-
dési lehetőségei végtele-
nek, s mind fokozottab-
bak a színészi munka 
iránti követelmények. 
-Minden módon fel kell 
készülni ró- — fejezi be 
tanulmányát A. Rum-
nyev. 

M. Zttrabetavttklj 
fUmfótakolat hallga-

tó rajtai 
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Halálának hire az egész francia — 
és nemcsak francia — filmvilágot 
megmozgatta. A Cahier du Cinema 
külön számot adott ki, amelyben a 
spanyol Bardem és Bunuel, az olasz 
Fellini és Lattuada, a lengyel Pla-
zewsky egyaránt lerakta a hála és 
kegyelet virágait, nem beszélve 
olyan honfitársairól, mint Jean Re-
noir — akiről utolsó munkáját ké-
szítette — Cocteau, Bresson, Abel 
Gance, Henri Langloís, Claude Roy, 
stb. Számunkra meglepő is a francia 
szellemi életnek ez a tisztelgése 
André Bazin előtt, aki nem volt sem 
sztár, sem rendező, sem forgató-
könyv-író — filmkritikus volt. 
-Csak- filmkritikus. Az -Esprit-, a 
-Párisién Libéré-, a -Rádió-Cinema-
Televisionn kritikusa* majd élete 
legtermékenyebb szakaszán a fran-
cia filmművészet tudományos szak-
lapjának, a -Cahiers du Cinéma-
szerkesztője és vezető teoretikusa. 
Összegyűjtött cikkei és fanulmányai 
most halála után jelennek meg 
köinyvalakban, -Mi a film?- címen, 
négy kötetben, amelyek -Ontológia 
és nyelv-, -A film és a többi mű-
vészet-, -Film és társadalom-, -A 
neorealizmus- kifejező címet vise-
lik. De amikor Jerzy Plazewski saj-
nálkozva jegyzi meg, milyen kár, 
hogy nem hagyta ránk gondolatai-
nak, esztétikájának olyan összege-
zését, mint Eisenstein, Arnheim 
vagy Balázs Béla — Eric Rohmer, 
ha talán túlozva is, de nem alap 
nélkül válaszolja a lengyel rendező-
nek: -Ezt az összegezést életműve 

egyszerű összesítésével megkapjuk, 
az egész olyan homogén, mint egy 
matematikai üevezetés.-

Valóban, Bazin kritikai tevékeny-
sége egy szerves egészt alkotó ho-
mogén esztétikai rendszer keretein 
belül maradt mindvégig. Rendszeré-
nek, szemléletének vannak vitatható 
tételei, állításai, életművét azonban 
értékessé teszi számunkra, hogy min-
den sorával — igaz meglátásaival és 
tévedéseivel egyaránt — a film de-
mokratizmusának és realizmusának 
nagy ügyét kívánta szolgálni. Szá-
munkra úgy tűnik, hogy a francia 
filmkultúrában betöltött helye va-
lamifajta sajátos megfelelése Osváth 
Ernő rangjának, a századeleji ma-
gyar irodalomban; hogy személyisé-
gének hatása életműve szerves ré-
szeként túlterjed azon, ami írásban 
maradt meg belőle. 

André Bazin esztétikájának alap-
vető — és vitatható — kiinduló-
pontja a film -objektivitása-, amely 
olyan helyet foglal el esztétikai 
szemléletében, mint a vizualitás Ba-
lázs Bélánál. Bazin abból indul ki, 
hogy a film — fénykép. Mintegy 
szellemes meghatározásában megfo-
galmazta: -A film úgy jelentkezik, 
mint a fénykép objektivitásának ki-
teljesedése az időben.- A fénykép 
pedig a művészetek történetében az 
első példa arra -hogy az ábrázolt 
tárgy és ábrázolása között nincs csu-
pán egy másik tárgy.- -Az első eset 
— írja —, hogy a külső világ vala-
mely képe automatikusan alkotó 
közreműködése nélkül alakítja ki ön-



magát. Minden művészet az ember 
jelenlétén alapul. Egyedül a fotog-
ráfiában profitálunk az ember hiá-
nyából.-

Bazin itt jó érzékkel tapint rá egy 
problémára, de a megoldása nem 
elfogadható. A fotográfiában sem az 
ember hiányából, jianem — éppúgy, 
mint a többi művészetekben — a 
jelenlétéből profitálunk, s ugyanez 
vonatkozik a filmre is. Az alkotói 
szelekciónak — ha tetszik szubjek-
tivitásnak — minden művészet, s 
így a film is szükségszerűen nem-
csak nagy lehetőséget, hanem döntő 
szerepet biztosít, ha ennek a sze-
lekciónak, a művészi szubjektivitás 
megnyilvánulásának gyökeresen új-
fajta lehetőségeit és módszereit — 
képkivágások, képtársítások; felna-
gyítások, lekicsinyítések stb. — te-
remtette is meg. Ami a problémá-
nak igaz magva, az a Balázs Bélá-
nál is felmerülő gondolat, hogy a 
filmstilizáció nem a valóság térbeli 
formáinak stilizálása, hogy ezekhez 
így vagy úgy, ilyen vagy olyan szög-
ből, nagyításban, de objektíve hű a 
felvétel. A stílus, a művészi egyéni-
ség és mondanivaló éppen ennek a 
viszonylagos objektivitásnak fel-
használásával nyilvánul meg, a 
filmteremtette korlátlan tér és idő-
kihasználás keretein belül. Egyéb-
ként Bazin filmszemlélete megegye-
zik Balázs Béláéval abban, hogy sa-
játos nyelvnek, öntörvényű, önálló 
művészetnek tekinti a filmet. De 
amíg Balázs Bélánál — ebben bizo-
nyos történelmi szükségszerűség is 
közrejátszik — a film sajátosságá-
nak, önállóságának, elkülönülésének 
problémája foglalja el a központi 
helyet, Bazin a filmművészet és a 
többi művészetek rokonságát, kap-
csolatait, kölcsönös befolyását állí-
totta kritikai tevékenységének kö-
zéppontjába. Különösen értékes szá-
munkra Bazin harca, amelyet a 
-tiszta filmművészet- mithosza esl-
len folytatott, állandóan elemezve a 
film kapcsolatait a regénnyel, a szín-
házzal, a festészettel, különböző 
konkrét alkotások (Bresson: A falusi 
plébános. Clement: RipoLs úr, Lau-
rence Olivier: V. Henrik, Hamlet, 
Cocteau: Rettenetes szülők, Clouzot: 
Picasso titka stb.) tükrében. Bazin 
tisztában volt azzal, hogy a film. 

Bazin az n u - i i cannes-t filmfesztiválon 

mint semmilyen más művészet sem, 
nem élhet és nem fejlődhet izolál-
tan a többiektől. A -cinema pur- a 
tiszta filmművészet jelszavával 
szemben a -pour un cinema impur-, 
a -tisztátlan- filmművészetért jel-
szót írta a zászlajára, egy olyan idő-
szakban, amikor a francia filmesz-
tétika uralkodó irányzata Louis Del-
luc nyomán a -magánvaló film- izo-
lált és absztrakt felfogását hirdette. 

Bazin számára a film és a többi 
művészet kapcsolata mint a film és 
az élet, a film és a valóság kapcso-
latának sajátos részletproblémája je-
lentkezett. Egész munkásságát átha-
totta az a meggyőződés, hogy a film 
népi művészet, a tömegek művésze-
te, amely az anyagi és szellemi élet 
minden területével kapcsolatban 
áll, amelynek feladatkörét semmi-
lyen irányban sem szabad leszűkí-
teni. Figyelmét éppúgy nem kerülte 
el a film ismeretterjesztő funkció-
jának a kérdése, a különböző művé-
szetek, film népszerűsítésének prob-
lémája. mint ahogy a legsajátosabb 
filmműfajok: a filmregény, a film-
dráma, sőt filmplasztika kérdése. 
Csak ezzel a sokoldolúsággal, ezzel 
a széleskörű esztétikai tudással, a 
művészetek egész világát átfogó fi-
nom intuícióval magyarázható, hogy 
tevékenysége egészen különböző al-
kotók és művészi irányzatok számá-
ra hatott serkentőleg A modern 
francia, a modern olasz, a modern 
spanyol film értékes, maradandó 
realista igényű alkotásiad és irányza-
tai megszületésénél egyaránt bábás-
kodott. Nem kétséges, hogy — ha 
megfelelő kritikával közeledünk fe-
léje — életművének, esztétikájának 
tanulmányozása számunkra is sok 
értékes tanulságot nyújthat. 

GYERTYÁN ERVIN 



i FII L i I P 8 5 
Nevüket nem hirdetik a plakáv 

interjút velük, s a kritikák sem e < 
a film iparművészei — a Hunnál 
asztalosai és más szakemberei — is 
galmukkal, tehetségükkel a készülii 
tatunk be néhányat olvasóinknak. 

A trükkfelvételekhez szükséges maketteket, Házakat, 
hidakat, egész falvakat, sőt városokat Lévai Lajos 
készíti. Most éppen a taksonyt hld kicsinyített má-

sán dolgozik 

Juhász Sándorné — a ruhaféléidé. A Jel» 
kutatja fel a korhű kosztümöket, ruhák" 
s a Bizományi Áruház raktáraiban. O > 

J f e f h műnk* 

ZOlley Gyula asobriazmavésx nem k8»J 
•alt. Al 8 anyaga a ftpax, aa agyag. M» 

as utókor • 

A Filmgyár varázslója — Vető György > 
készül a filmekben látható fűst, köd, 
lattűz, bombazápor. Képűnkön egy üj ' 
képzd patron hatását figyeli ( G / 



. . rve»í skiccel, vázlatai alapján 0 
'híftaiezkellékeket a múzeumokban 
g W l l * a Filmgyár Jelmezvarrodá-

t la 

)>rpníba, márványba véal alkotá-
»2jMpaak a celluloldazalag flrzl meg 

l^áechnlkua. Boszorkánykonyháját 
szlkraesó, robbanás, ttrko-

""ntészetesen vesiélvtslon — fütt-
T«mda át Inkev Tibor riportja) 

Koleszár Gybrgy ás Pregát Oszkár ecsetje alúl ke-
rülnek ki a magyar filmek illúziót keltó tzép, szín-
pompás díszletei. Most éppen a -39-e« dandár-

egyik hátterén dolgoznak 

í l f f l i W É S Z E I I 
i'-ofc, a riporterek nem készítenek 
nüékeznek meg róluk. Pedig ők. 

a Filmstúdió festői, szobrászai. 
i hozzájárulnak tudásukkal, szor-
11 filmek sikeréhez. Közülük mu-



Ha az irodalom önmagát kezdi 
ábrázolni — írót alkotás, téma-

keresés közben vagy akár a magán-
életben, irodalmi szalont, kávéházat, 
szerkesztőséget, esetleg magát az al-
kotótevékenységet — a festészet pe-
dig az egyes képek megfestésének 
pillanatát rögzíti akár külön kiemelt, 
főtémájú önarckép, akár pedig mel-
léktémaként szereplő, állványa előtt 
ülő művész alakjában: az alkotás-
mód nagyfokú tudatosságáról be-
szélhetünk. Hosszú fejlődés eredmé-
nyeként általában a reneszánsz ide-
jén és az utána következő századok-
ban bukkannak fel ilyen tenden-
ciák. A filmművészet fejlődésében 
is megfigyelhetjük, hogy egy bizo-
nyos fokon már önmagát kezdi áb-
rázolni, mégpedig többnyire kari-
kírozva, finom gúnnyal, ami megint 
csak tudatosság — és önérzet! — 
jele. Mikor a hangosfilm beköszön-
tése és a legfontosabb problémák 
tisztázása után pontosan, minden ár-
nyalatot kifejező formanyelv birto-
kába jutottak a legjobb rendezők, 
elérkezett az ideje, hogy a filmet, 
annak gyártását, vetítését, a rendező 
tevékenységét megfigyeljék, bemu-
tassák és ha kell, bírálják, éppúgy, 
mint a környező világ egyéb jelen-
ségeit. A film — filmtémává vált. 

Lássuk vázlatosan ezt az érdekes 
és eddig figyelemre nem méltatott 
folyamatot. 

Először a mozi jelenik meg a 
filmvásznon; vagyis a vetítőhelyiség, 

tehát a kész mű bemutatásának szín-
tere. Hol mulatságos bonyodalmak 
előidézője a mozi és a benne vetí-
tett film, mint például a Filmmú-
zeumban nemrég játszott Esős dél-
utón-ban: itt Rowland Lee rendező 
még arra is módot talált, hogy a 
hollywoodi sablon-filmeket finoman 
karikírozza; hol pedig drámai fe-
szültség megteremtését célozza a 
mozinak és közönségének bemutatá-
sa, mint Fritz Lang ragyogó ötlete 
A hóhér halálá-ban: egy híradót ad-
nak, a naposcsibék vidáman csipog-
nak a felvevőgép előtt, mikor vala-
melyik későnjövő odasúgja szom-
szédjának — Heidrichet megölték; 
száll a hír; mozgolódás, suttogás; és 
kitör a fergeteges taps, mintha csak 
a keltetőgépet ünnepelné a nézőse-
reg. 

A fejlődés következő fázisa magá-
nak a filmgyári műteremnek, tehát 
az alkotás színhelyének beépítése a 
cselekménybe. Az ilyenféle ötlet első 
megvalósítói közé tartozik például 
Eddie Cantor, aki Modern Ali Baba 
című filmjében pontosan bemutatja, 
ahogyan egy hollywoodi film a har-
mincas években készült, kifigurázza 
a futószalag-rendszert, az ötletek 
sivárságát, sőt még a film főszerep-
lői is háromszorosan láthatók: mint 
magánemberek; mint egy bizonyos 
szerepet éppen játszó színészek; és 
mint a film-mese hősei. Ennél is to-
vább lép az olasz Carlo L. Bragaglia, 
aki Mesél az élet című filmjében be-
mutat három forgatókönyv-írót, akik 
-valami életszerűt- akarnak filmjük 
számára elcsípni, s miközben az élet 
a legfantasztikusabb kalandokat 
hozza sorra elébük, nekik az ég vi-
lágon semmi nem jut az eszükbe, 
csak egymást idegesítik, és isszák a 
feketéket; már vége van a filmnek, 
mikor berohannak, hogy -megvan a 
téma!-. De még mindig nem ez a 
háború előtti filmművészet csúcsa e 
téren, hanem Grenville-nek, az ö r -
vény rendezőjének egy mindmáig 
egyedülálló vállalkozása, a Férfi-

A hós férfiú SS utolsó pillanatban érka-
cllt, hogy esúiüjával megmentse a Rítt 
Hayworthot parodlsAló hajadont. (Millio-

mos úr ssérelmes) 



Chevalier. mint 
rendező Bené 
Clair filmjében. 
(Hallgatni arany) 

sors. Ez a film egy rendező életét és 
tragédiáját mutatja be; látjuk ma-
gánéletében s látjuk rendezni, még-
pedig: először úgy látjuk a tájat, 
vagy miliőt, amilyen az a -valóság-
ban-; azután, ahogyan a rendező-
főhős látja; végül ahogyan a kamera 
nyomén a közönség elé kerül a kép-
sor. Sőt: látjuk a hős sikereinek 
csúcspontján a publikumnak készült, 
üzleti siker-filmeket és a stáb han-
gulatát a forgatáskor; de látjuk az 
igazán nagyot akaró, de sokak által 
meg sem értett filmet is és tanúi 
vagyunk a rendező bukásának. Gren-
villenek ez a filmje a legjelentősebb 
kísérletek közé tartozik. 

A második világháború után foko-
zott szerepet kapott a film — a 
filmen. Ezt nem csupán a filmmű-
vészet fejlődése magyarázza, hanem 
irodalom és film Igen bonyolult és 
eddig nem nagyon vizsgált kölcsön-
hatása is. Az irodalom ugyanis egyre 
többet foglalkozik a filmmel, több-
nyire szatirikusán, gúnyosan, de 
emellett mint egyenrangú féllel; 
megjelennek az első filmrendező-
regényalakok, akiket többnyire 
nyughatatlan, sokat izgő-mozgó, ki-
számíthatatlan, de intelligens és jó-
szemű megfigyelőknek rajzol az író. 
(Thornton Wilder: Heaven's my des-
tination; Eric Knight: Kalifornia; 
Isherwood: Bécsi ibolyák.) 

A filmrendező alakját ilyen ro-
konszenves szatírával ábrázoló film 

Alekszandrov Hurrá tavasz-a. Ez a 
ritkán emlegetett vígjáték tartalmaz 
egy ragyogó képsort: a hősnő, afféle 
szobatudós, meglátogatja a film-
gyárat. A rendező — Cserkaszov — 
kalauzolja; séta közben elébük ke-
rül egy-egy éppen akkor forgatott 
film hőse, amint életéről morfon-
dírozik, úgy, hogy végül nemhogy a 
film hősei, de már mi sem tudjuk; 
most Puskinnal, Lermontowal, Go-
gollal találkoztunk-e, vagy csak ala-
kítójával? Valóság és álom, élet és 
ábránd csodálatosan keveredik s 
mikor már beleringattuk magunkat 
az önfeledt álmodozásba, hirtelen 
kigyúlnak a reflektorok s az addig 
árnynak tűnő két alak lesz a való-
ság, cigarettafüst kúszik az álom-
világba és a gyakorlati élet ritmusá-
val lendülnek bele a képbe merész 
diagonálisként a felvevőgéptartó 
daruk karjai. 

A dolog érdekességét csak fokozza, 
hogy valamennyi -megjátszott-film 
el is készült, tehát a felvételek -köz-
ben- (persze nyilván szünetében) 
készültek az egyes filmekről olyan 
belső felvételek, melyek együtt egy 
újabb, másik film fontos alkatrészé-
vé váltak, sőt dramaturgiai funkciót 
töltöttek be. 

Pár évvel ezután készült René 
Clair Hallgatni arany-a, melyet szin-
tén nemrégiben vetített a Filmmú-
zeum. René Clair mintha csak Gren-
ville komor tragédiáját kívánta 



volna humorossá oldani: a story 
csaknem ugyanaz, de a fölfogás 
szatirikus és a színhely: a néma-
filmek korának műterme. íme, a 
film már odáig fejlődött, hogy ön-
magán, saját gyermekkorán is fölé-
nyes biztonsággal mosolyoghat és a 
rendező kuncogva kacsint ki a ka-
mera mögül a kacagó nézőre: ki 
hitte volna akkor, hogy mindebből 
három évtized múltán ilyen komoly 
dolog lesz. . . Ettől kezdve sok ko-
moly rendező becsvágya lett ilyen 
René Clair-fölfogású szatíra elkészí-
tése. Ezt a fajta szatirikus szemléle-
tet képviseli a cseh Martin Fric 
Milliomos úr szerelmes-e, mely 
azonban a gúnyt még azzal is tetézi, 
hogy híres filmek paródiáit adja, 
afféle -így rendeztek ti--ként. Az is 
jól szórakozik, aki csak magát a 
filmet nézi, de az még jobban, aki 
ezenfelül felismeri a kigúnyolt fil-
meket. A gúny persze itt elismerés 
is. A filmművészet Fric alkotásával 
nagyot lépett előre a tökéletes tuda-
tosság felé. Orson Welles Arany-
polgára, Michael Powell Diadalmas 
szerelem című filmje, Rita Hay-
worth tánc-revüje, régi híres néma-

filmek mind felvonulnak a Mil-
liomos úr szerelmes-ben. Ehhez a 
műfajhoz tartozik az olasz Camillo 
Mastrocinque Emberek vagy őrmes-
terekbe is: a nálunk is nagy sikert 
aratott Oké, Néró-1 parodizálja 
egyik részlete, amikor a szerencsét-
len -embert- statisztaként ebben a 
filmben lépteti föl az -őrmester-, a 
rendező. Hogy milyen eredménnyel, 
azt láthattuk . . . 

Nekünk magyaroknak is vannak 
ilyen kezdeményeink: a háború 
alatt Apáthy Imre rendezett egy 
szellemes kisfilmet Pethes Sándor 
főszereplésével, melyben amerikai 
gengszterfilmeket és francia -kül-
városi- témákat parodizált ügyesen, 
ötletesen. (Így játsztok ti, ezt is a 
közelmúltban játszotta a Filmmú-
zeum.) A felszabadulás utáni film-
jeink közül Máriássy Félix Egy 
pikkoló világos című filmjéből kell 
megemlítenünk azt a képsort, ami-
kor a híradó kimegy a gyárba él-
munkásnőket fotografálni és a kis 
munkáslányok boldogan mosolyogva 
szoronganak a fontoskodva intéz-
kedő filmesek előtt. 

Mind időben, mind pedig színvo-



Tékozolj . . Job-
ban tékozolj t — 
ordítja az izga-
tott rendezd a 
kép bal zárkából 
Za L'Amournak. 
aki voltaképpen 
nem más, mint 
a hajdan híres 
EmlUo Glone ka-
rikatúrája. (Régi 

Idők mozija) 

nalban két olasz film jelnti a leg-
újabb és legjobb eredményeket. 
Szatírában, humorban Steno (6 ren-
dezte többek között a Hűtlen asszo-
nyokat és az Egy nap a biróságont 
is) Régi idők mozija című alkotásáé 
a pálma. Ez a színes film, mely már 
azzal is karikírozza a némafilmeket, 
hogy azokat fekete-fehér változatban 
adja, egyrészt hallatlanul mulatsá-
gos, másrészt pedig minden csípős-
sége és sok telitalálata ellenére sem 
tiszteletlen a film pionírjaival szem-
ben, sőt, Stenónak sikerült elérnie, 
hogy vígjátéka őszinte tiszteletet éb-
reszt bennünk az első úttörők alko-
tásai iránt. Ráadásul Steno valóban 
létezett alakokat visz filmre: -Za 
l'amour- nem más, mint a kitűnő 
Emilio Ghione, színész és rendező, 
aki Za la mort néven játszott. 
Maszkja is Ghlonére emlékeztet, 
életsorsa és tragikus halála is. Kre-
tinszky pedig a híres Cretinettlvel 
azonos. Steno tehát egyszerre több 
érzelmi és gondolati szálat perget: 
mulattat; tanulmányt - í r - a néma-
film koráról; meghatározza a film 
lényeges dramaturgiai elemeit (moz-
gás, rendezői módszerek); végül élet-
rajzokat is ad. Filmen ez olyanféle 
szimultán teljesítmény, mint mond-
juk Szerb Antal valamelyik esszéje. 

A másik olasz mű: Blasetti egyik 
epizódja a Tempi nostri című film-
ből. Címe: Külső felvétel. Blasetti 
remekel ebben a negyedórás film-
alkotásban. Két -lecsúszott- öregedő 

ember találkozik egy film külső fel-
vételeinél, mint statiszta: a férfi 
(De Sica) és egykori szerelme (Elisa 
Cegani). Feladatuk, hogy a háttér-
ben kocsikázva mozgást vigyenek a 
képbe. Ugyanakkor régies ruhában, 
ugyanolyan kocsiban ülnek, mint 
akkor, amikor utoljára voltak együtt 
s amikor a férfi kényelemszeretetből 
és kicsit gyávaságból nem vallott 
szerelmet az asszonynak. Most, itt a 
külső felvételen felidéződik a múlt 
és fellobban egy életen át őrzött sze-
relmük. A férfi csettint a lovaknak 
és boldogan elhajtat, mint hajdanán; 
hiába rohannak utánuk a filmesek 
— ők kimennek a gépből, a saját 
életük f e l é . . . 

így ábrázolja a film önmagát ka-
rikírozva megint csak az életet; így 
lépdel fokról fokra a filmművészet 
szemünk láttára a tökéletesedés felé. 
Amiképpen Moliére frappánsan szel-
lemes Versaillesi Rögtönzésében 
maga a színtársulat jelenik meg 
előttünk, hogy egy királyi szóra hir-
telenében rögtönzendó előadás főbb 
mozzanatait a publikum előtt meg-
beszéljék, ilymódon pedig önmagu-
kat és magát az embert bemutassák 
s ez a megbeszélés egyben maga a 
darab is: olyanképpen a filmművé-
szet is általános emberi problémákat 
mutat meg a műterembe, a rendező 
gondolatvilágába vagy a mozi néző-
terére kalauzolva a közönséget. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 



A Midi-Minuit párizsi bulvármo-
ĈX zinak, amely a pornográfia ha-
tárán táncoló -sexy- és -tudomá-
nyos fikcióként- álcázott fantaszti-
kus rémfilmekre szakosította magát, 
törzsközönsége van: látogatottságát 
heti tízezerre becsülik. Ez az egyet-
len párizsi mozi tíz rémdrámát per-
getett 1958-ban. 

A rémület-filmek zömét Amerika 
szállítja. A Midi-Minuit legutóbb -A 
Teremtmény köztünk van- című 
művet tűzte műsorára. A Teremt-
mény teremtöimek egyetlen hitvallá-
sa: a borzalom kifizetődik. 

1955-ben az Egyesült Államokban 
25 borzalom-filmet, 1956-ban már 
30-at gyártottak és 1957 első hat hó-
napjában 27-et: a statisztika eddig 
szól, de kétségtelen, hogy az úgyne-
vezett -horror—filmek száma és jö-
vedelme azóta is egyaránt emelke-
det t 

Hollywood és az amerikai televí-

A L E G Y F E J O T U D Ű S : 
zió szinte szüntelenül termeli és új-
ratermeli a különböző szörnyeket, 
vámpírokat, emberfarkasokat. Az 
Express egyik legutóbbi ciikke sze-
rint ebben a műfajban 12 nagy ame-
rikai filmcég versenyez: a legújab-
ban feltűnt csillag, az American In-
ternational máris az élre tört. Ezt a 
filmgyártó céget James Nicholson és 
Sámuel Arkoff alapította, ö k csinál-
ták az említett -A Teremtmény köz-
tünk von- című újdonságot is. 

Nicholson és Arkoff háromezer 
dollár tőkével megalapította az em-
lített American International céget: 
vállalkozásukat ezen a szerény alap-
tőkén kívül arra a felismerésre ala-
pították, hogy a sikert biztosító két 
nevet — Drakuláét és Frankesteinét 
— az Egyesült Államokban nem vé-
di semmiféle copyright. Két e'ső 
filmjüknek így meg is volt a címe: 
-Drakula vére-, illetve az ifjú kor-
osztályok számára -Fiatal koromban 
Frankenstein voltam-. 

Csupán e két cím birtokában üz-
leti felhívást intéztek egy texasi 
filmforgatóhoz, aki 75 mozival ren-
delkezett. Az illető vállalta a két 
film pénzelését, azzal a feltétellel, 
ha megkaphatja őket november első 
hetére. Ekkor szeptember eleje volt: 
az idő sürgetett A két vállalkozó 
szerződtette Herman Cohent, azt a 
rendezőt, aki arról volt híres, hogy 
-ha reggel szólnak neki, még reggeli 
előtt képes leforgatni egy egész fil-
met—. Cohen a két filmcímet kapta 
és a már megindított reklámhadjára-
tot: a többi az ő dolga volt A két 
film szimultán-módszerrel készült 
el, és a határidőre nemcsak az emlí-
tett 75 texasi moziban, hanem az 
egész országban bemutatták. 

Az ifjúsági -Frankenstein-- fietven-
ezer dollárba került és eddig több 
mint kétmillió dollárt jövedelmezett. 

Arkoff és Nicholson természetesen 
rávetette magát a szédületes üzletre. 
Kezdetben mozi tulajdonosok előle-
geiből, kicsiben dolgoztak: most már 
stúdiókat, filmfélvevőket, díszlete-
ket, kosztümöket, autókat, szinésze-
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ket béreltek. Találmányukat, a ket-
tős forgatást kifejlesztették. A pár-
huzamos filmgyártás segítségével, 
amelyet sziámi iker módszernek ne-
veztek el, egyszerre két szörnyfilmet 
segítettek világra: ugyanazt a -stá-
bot-, ugyanazt a színész- és műszaki 
gárdát használták, sőt ugyanazokat a 
hangfelvételeket is. A legsikerültebb 
halálhörgést és halálsikolyt például 
nyomban alkalmazták az -iker-film— 
nél is. 

Ezzel a módszerrel a borzalom-
filmek forgatási idejét átlagosan öt 
napra szorították le. 

Arkofí maga jelentette ki: -A mi 
filmjeink meséjének nem szabad 
bonyolultabbnak lennie, mint a Pi-
roska és a farkas.« 

Visszatérve Nicholson és Arkoff 
Teremtményére, olyan hal-emberről 
van szó, amelynek-akinek egyik őse 
legalábbis a lochnessi szörny volt Ez 
alkalommal a hal-embert Florida 
partjainál ejti rabul egy tengeralatti 
kutatásokat folytató tudóscsoport. A 
tudósok olyan búvárszerkezetekkel 
rendelkeznek, amelyekről az igazi 
oceanológusók bizonyára csak ál-
modni mernek. A tudósok egy ször-
nyű operáció során igyekeznek a 
hal-embert emberré átalakítani az-
zal a céllal, hogy a kozmetikai mű-
tét a legmegrázóbb hatást gyakorol-
ja a nézőiközönség idegeire. 

Ami a Frankenstein-sorozatot il-
leti, sikerét mi sem jellemzi jobban, 
mint hogy az együk Frankenstein-
filmből készült regényt két hónap 
alatt több mint kétszázezer példány-
ban adták el. Ennek a szériának 
egyik filmjében, a WÜliam NeiU 
rendezte »Frankenstein és a vér-
farkas« címűben szerepelt a magyar 
származású Lugosi Béla és Ilona 
Massey (Hajmássy Ilona) is. 

Azt hinné az ember, hogy a régi 
és az ú j nlcholsonok s arkoflok 
már minden szörnyeteget kitaláltak. 
Buddy Adler, a Twentieth Century 
Fox egyik producere bebizonyította, 
hogy ez tévedés. A múlt év eledén 
megvásárolta George Langelaan »A 

légy* című könyvét és megbízta az 
egyik gyakorlott borzalom-rendezőit, 
Kurt Neumannt, csináljon belőle 
sürgősen filmet. 

»A légyc az 1958-as filmévad 
egyik legjövedelmezőbb üzlete lett. 
A film hőse egy fiatal tudós, aki el-
határozza, hogy élőlényátalakító ta-
lálmányát saját magán próbálja ki. 
De vele együtt véletlenül egy légy 
is bekerül a csodálatos gépezetbe. 
A tudós és a légy atomjai össze-
keverednek: a tudós a gépből légy-
fejjel és karjai helyén légylábak-
kal, a légy pedig emberfejjel és 
emberkarokkal távozik. Hogy ebből 
következően a filmművészet na-
gyobb dicsőségére, milyen meglepe-
tések és idegsokkok érik az embe-
riséget, el lehet képzelni... 

RVDNYANSZKY ISTVÁN 

SZÜr-Szabó József rajzai 



címen az elmúlt napok-
ban fejezték be a Pan-
nónia-filmstúdió műter-
mében a legújabb ma-
gyar bábfilm forgatását. 
A -Vetélytársak- azon-
ban csak néhány hónap 
múlva kerül a közönség 
elé, amikorra elkészül a 
baráti országok első kö-
zös báb- és rajzfilm al-
kotása. Ebben az egész 
estét betöltő alkotásban 
a magyar bábfilm-mű-
vészetet Imre István ren-
dező és Jávorszky László 
operatőr műve képviseli. 
A mintegy tízperces film 
egy kovács és egy szabó 
vetélkedéséről, majd 
megbarátkozásáról szól. 
A szellemes és fordula-

Az egyik vetélytárs: 
a kovács . • . 

tos történet feldolgozása 
és elkészítése 18 hetet 
vett igénybe, mialatt 
több mint 120 beállítást 
és sok ezer expozíciót 
kellett csinálni. A film 
zenéjét Ránky György, 
verses meséjét pedig 
Weöres Sándor írta. A 
bábszereplőket Foky Ottó 
tervezte. 

. • másik: a szabó 

S amikor foglalkozást cse-
rélnek, cérnával varrja (el 

a patkót a szabó 
(Jávorszky László ftlv.) 

V E T É L Y T Á R S A K 



^UDdiitií- pénsz, K,ébkííi 
A vándormadarak, kik lényegesen 

elmaradtak a technikai fejlődés te-
rén, elrepülnek Délre, ha jön a tél. 
Mihozzánk Dél repül el. Csodálatos 
olasz fürdőhely filmen, napfény, 
azúrkék tenger, fehér csónakok, 
fügefák, minden, amiről csak a tél-
ben vegetáló közép-európai ember 
álmodhatik. Üdülés pénz nélkül, egy 
mozijegy óráért. 

A szereplők ugyanazon a hajón 
érkeznek Ischiába. Az idegkimerülé-
sét kipihenni szándékozó idős ügy-
véd, aki a fedélzetről pénzt dob a ten-
gerben fickándozó kisfiúnak, indul a 
hajó, de nem látja felmerülni a gye-
reket, talán a hajólapát közé került. 
A bizonytalanság elrontja egész pi-
henését A négy barnára sült római 
fiú, kik bosszúból, mert elbocsátotta 
őket állásukból, megtréfálják a 
családi örömök elé néző Occhipinti 
mérnököt. Módszeresen rendítik meg 
hitét saját apaságában, a féltékeny-
ség legsötétebb kételyei közé taszítva. 
De maguk is pórul járnak, egy gaz-
dag amerikai hölgy véletlenül elviszi 
kevés pénzüket, kénytelenek titokban 
beköltözni egy üres villába, fügén 
élni és gyógyfürdőt alapítani. Csak 
a fekete hajú Antonio vonja ki magát 
a Jövedelmezőnek ígérkező vállalko-
zásból, inkább egy csinos ápolónőhöz 
jár szorgalmasan inhalálni. Ischiába 
érkezik a csinos Caterina is. kit egy 
öreg ezredes szeméremsértésért fel-
jelentett, mert éjszaka meztelenül 
fürdött a tengerben. És végül a jó-
módú francia házaspár, az álmos és 
hideg fiatal férj. a csendben szenvedő 
fiatalasszony, ki iránt hamarosan 
szerelemre gyullad egv szelíd te-
kintetű helybeli fiú. miközben mo-
toros alkotmányával fuvarozza őket 
a szigeten. 

A film mozgalmasságát az öt kis 
történet párhuzamosan egymás 
mellett futása, állandó váltakozása 
adja. amint elért egy fordulatra a 
cselekményszál, már a másikat lát-
juk. a harmadikat, negvedikat, 
ötödiket, egyenletes lüktetéssel. 
(Leo Benvenuti és Piero de Bernard! 
írták a forgatókönyvet.) A nyár. a 
könnyed, vidám hangvétel azonos 
közege fogja össze ezeket a külön-
ben széteső szálakat. Lehet, hogy az 

egyes történetek jelentéktelenek, sőt, 
bizonyára azok. Ha kiragadnánk őket 
ebből a meseszép tájból, ebből az 
éles itáliai napsütésből és áthelyez-
nénk más környezetbe, valószínűleg 
nyomban elszürkülnének, elveszte-
nék csillogásukat. De itt, a táj és a 
cselekmény vonzó egységében hely-
zeti energiát nyernek. 

Az emberábrázolás, elnéző, nyári 
emberábrázolás, a problémák nyári 
problémák. Mindenki jó és rokon-
szenves, vagy legalábbis a film vé-
gére — a francia férj kivételével — 
azzá lesz. A problémák nyárias 
magátólértetődőséggel oldódnak meg, 
Occhipinti mérnök jótáll a fiúkért a 
-gyógyfürdőt- leleplező rendőrtiszt 
előtt, a rendőrtiszt természetesen 
most az egyszer még megbocsát, a va-
gányokban feltámad a bűntudat, köz-
lik a mérnökkel, hogy ok nélkül 
féltékenykedett, mire az szívére öleli 
és visszaveszi őket az állásba. A 
szerelmesek az lnhalálókészüléken 
kívül is egymásra találnak, az ügy-
véd felismeri a halottnak vélt kis-
fiút, s hogy mégse legyen azért 
minden egyhangú, a francia fiatal-
asszony, és az olasz fiú szerelme ér-
zelmesen szomorkás véget ér. 

Mario Camerini. a rendező, mint-
ha egyetlen meleg, derűs napon for-
gatta volna le az egész filmet. Ez 
a hangulati töretlenség a legnagyobb 
rendezői érdeme talán. No, meg a 
színészi játék póztalan, egységes 
felfogása Is. Még az olyan kihívóan 
ellenszenves, komikus figurát, mint 
a spórolós francia férjet is (Ber-
nard Dheran kitűnő alakítása) csak 
finom gúnnyal jellemzi. 

Főszereplők még: Vittorio de 
Sica, Nadia Grey. Myriam Bru, Isa-
bella Corey. Antonio CifareUo, Pev-
pino de Filivvo. az operatőr: Otelló 
Martelli. de a főszereplő a hihetetle-
nül kék tenger, partján az elszórt 
fehér villákkal, a képeslevelezőlapok-
ról ismert elragadó délolasz táj. 

Télvíz idején nem lehet tárgyilago-
san kritikát írni. ilyen ízzig-vérig 
nyári filmről, melv nemcs9k külső-
ségeiben nvári. de könnvedségében, 
fiatalos pezsgésében és felületességé-
ben is az. 

LÉT AY VERA 



Bemutattak Budapesten egy szí-
nes, háromnegyedórás szovjet ter-
mészetfilmet. Olyan sikere van, hogy 
reggeltől-estig nem fogyott el a sor 
a Híradó mozi pénztára elől — 
mégis a többi filmszínházak vona-
kodnak műsorukra tűzni. Valószínű-
leg bevételi elgondolások okából; hi-
szen nem tarthat három órát egy elő-
adás . . . A közönség pedig bizonyo-
san örömmel fogadná, ha ezúttal ki-
vételt tennének, s akár még az elő-
adások megkezdésének szokott idő-
pontját is megváltoztatnák, —• olyan 
kitűnő ez a produkció. 

A szovjet Csendes Óceán Kutató 
Intézet tudományos expedíciójának 
hajóján utazó operatőr-különítmény 
izgalmas és szép tengermélyi felvé-
telekkel indítja a filmet. Az óceán 
sziklás fenekére leereszkedő búvár-
harang ablakain át a felvevőgép len-
cséje megörökíti a tengeri csillagok, 
zsákállatok, s a mélyvíz ki tudja 
még hányféle lakójának csodálatos 
színpompáját. 

Buja kolorittal, impresszionista 
könnyedséggel festett virágok hirte-
len mozdulattal ragadják meg áldo-
zataikat, az ezüstösen cikázó halakat 
— a hűvös mélység veszedelmes ra-

gadozóit láttuk vadászat közben. Az 
ezer egy éj szaka minden tündéri csil-
logása rebben a vásznon, színek or-
giájának pillekönnyedségű igézete: a 
tengeri férgek tapogató csápjai mű-
ködtek. 

Gyermekkori rémálmaink ször-
nyetegei: polipok bújnak a kövek 
között, s esti vadászatra indul a ra-
kéta-gyorsasággal úszó tigriscápa. 

Percenként izgalom: a felfedezés 
izgalma és ámulata árad a néző-
téren. A virágról kiderül, hogy 
voltaképpen állat, a mozdulatlan kő-
darabról, hogy apró lökésekkel ha-
lad előre titokzatos útján. És jóízű 
humor szövi át a filmet: a magá-
nyos, vadászterületét féltékenyen 
őrző öreg sügér olyan villámgyorsan 
s ugyanekkor olyan unott arckife-
jezéssel kapja el és nyeli le áldoza-
tait, hogy abban van válami ellen-
állhatatlan — és tudatosan alkalma-
zott — komikum. S a feledhetetlen 
látványt nyújtó fóka-szigeten, — 
amelynek partján tízezrével telep-
szenek le az oroszlánfókák, hogy fel-
neveljék kicsinyeiket, — az áhítat-
tal, szerelmesen olvadozó nőstények 
gyűrűjében méltósággal trónoló 
hímek magatartása meglepően em-



lékeztet a háremek uraira, ami me-
gint csak okot ad a felcsattanó ne-
vetésre. 

Es alighanem nyomós érv lesz az 
esztendők óta dúló -játék-elemek a 
tudományos filmekben- című vitá-
ban az a bűbájos képsor, amelyen 
az expedíció ládáit őrző kutyus 
kísértésbe esik, s feladatáról egy 
pillanatra megfeledkezve, sóvár te-
kintettel kerülgeti a pelyhes kis 
lumma-ludat, majd gazdájának 
rendreutasító pisszentése után bána-
tosan sompolyog vissza őrhelyére. 

Pergő ritmusban váltogatja egy-
mást az izgalom, tündéri szépség és 
jóízű nevetés: a fürdőnadrágos, szi-
gonnyal felfegyverkezett búvárok 
cápákkal vívott közelharca után a 
korálokkal, a tenger e bámulatos 
építőmestereivel ismerkedünk, s a 
támadó óriáskígyó sikeres elfoga-
tása után a banántolvaj makimajom 
rémült fintora oldja fel a feszült-
séget. 

A dokumentumfilmek dramatur-
giai szabályainak kialakításához a 
történésnek ez a ritmikus mozgáséi, 
a feszültségeknek és feloldásuknak 
e mesteri kezelése révén a -Tenger 
mélyén- alkotói értékes tapasztala-
tokkal járultak hozzá. 

Egyetlen pillanatra sem érzünk 
megrendezettséget (ez sem véletlen: 

időről-időre még azt is látjuk a vász-
non, hogy hogyan dolgozik az opera-
tőr), s csak szakember a megmond-
hatója, milyen hallatlan mennyi-
ségű munka eredménye e könnyed 
és természetes anyagkezelés. De a 
film minden kockája önmagáért be-
szél: a tudomány, s az egzoükum, 
az izgalom és szépség sikerült ötvö-
zetévé válik. 

A meghökkentően pompás tájfel-
vételek, s a képekhez pontosan si-
muló, hangulatos aláfestőzene méltó 
keretet ad a tudományos filmnek, 
amely a népszerűsítés fogalmát szó-
szeri nt értelmezve valóban az el-
múlt hetek egyik legnagyobb sikere 
volt a Híradóban, ahol elnézték azt 
a bűnét, hogy negyven percig tart. 
Ez a tény pedig arra figyelmeztet, 
hogy valamilyen módon megoldást 
kellene keresni a hasonló alkotások-
nak nagyobb tömegekhez való köz-
vetítésére: esetleg egy csak doku-
mentum és tudományos filmeket 
játszó mozi felállításával is. Az em-
berek érdeklődése elsősorban a tech-
nikai felfedezések következtében, az 
utóbbi esztendőkben hallatlanul 
megnövekedett a tudományos témák 
iránt. Ez az érdeklődés egymagában 
is biztosítaná egy ilyen mozi életre-
valóságát. 

G. P. 



V J V A L T O Z A T B A N 
A vezető nyugati film-

gyárak, -producerek-, 
rendezők és forgató-
könyvírók tevékenységé-
ről beszámoló hírek ér-
dekes irányzatra hívják 
fel a figyelmet. Mintha 
a ma, korunk eseményei, 
emberei, jelenségei és 
problémái nem nyújta-
nának elég alkotói sugal-
mazást — érdeklődésük 
a múltba fordul. Egyesek 
régi, már klasszikussá 
patinázódott írók művei-
ből merítenek témákat, 
mások a legendák bűv-
körében keresik az ihle-
tet, megint mások pedig 
a már annyi forgató-
könyvírót és rendezőt 
-kisegítő- bibliai törté-
netekből teremtik meg 
új filmjeiket. 

Ez a jelenség nem egé-
szen ú j A múlt, a tör-

ténelmi témák mindig 
is vonzották a filmalko-
tókat, mégis csak itt-ott, 
inkább alkalomszerűen 
készültek régi történe-
tekből új filmek. Az el-
múlt évek során azon-
ban a nyugati filmgyá-
rak egyre gyakrabban 
folyamodnak a múlthoz. 
Elég talán a Cecil B. de 
Mille rendezte -Tízpa-
rancsolat—ra, Stendhal 
-Vörös és fekete-, Verne 
-Utazás a föld körül 
nyolcvan nap alatt-
Dosztojevszkij -Fehér 
éjszakák- című művé-
nek megfilmesítésére 
utalni. És éppen jó né-
hány, most készülő, nagy 
nyugati produkció bizo-
nyítja, hogy a -régi- té-
mák felhasznál ;sa új fil-
mekben nem véletlen, 
hanem hovatovább tuda-

tos irányzatot jelez. Íme, 
egy csokor az ilyen fil-
mekből: 

Tolsztoj Leó -Feltáma-
dás- című művéből olasz 
—német koprodukciós 
filmet készített Rolf 
Hansen. A forgatóköny-
vet Renato Castellani 
írta. A két főszerepet 
Myriam Bru, illetve a 
nemrég feltűnt fiatal né-
met filmszínész, Horst 
Buchholz alakítja. 

Renato Castellani új 
filmje, a -Pakol a város-
ban- is sokszor megfil-
mesített témát dolgoz 
fel: női börtönben ját-
szódik a film cselekmé-
nye, s alapos betekintést 
nyújt Róma alvilági éle-
tébe. Anna Magnani, 
Giulietta Masina, My-
riam Bru játsszák a női 
főszerepeket, a fogház-
igazgatót, Saro Urzi ala-
kítja. 

Ha a külföldi filmla-
pok terjedelmes beszá-
molóinak hinni lehet, a 
háború utáni nyugatné-
met filmgyártás egyik 
legkiválóbb és legna-
gyobb alkotását fejezte 
be a napokban Helmut 
Kautner rendező. A -Der 
Schinderhannes- című 
filmet a külföldi szakem-
berek a német Robin 
Hood-nak nevezik. Tör-
ténete a XIX. század 
elején, a napóleoni meg-
szállás alatt élő Német-
országban játszódik; ki-
közösített, törvényen kí-
vül élő, összeverődött 
rablóbanda cselekedetei-
ről szól. Nem akármilyen 
rablókról van szó. A 
banda vezére, Schinder-

Glulietta Martna a -Pokol a 
városban- című filmben 



Anna Magnanl a -Pokol a 
városban- című filmben 

hannes (a Nyugat-Euró-
pában most különösen 
íelkapott filmszínész, 
Curd Jürgens alakítja), 
egy nyomorult falusi fol-
tozóvarga nevelt gyer-
meke, megesküdött, hogy 
a szegények bosszúálló 
ökle lesz, gazdaggá teszi 
neveló apját és felszaba-
dítja népét az urak el-
nyomása alól. Schinder-
hannes és a rablóbanda 
híres dalában az elnyo-
mott parasztok és mun-
kások szabadságvágya iz-
zik. A banda merész tá-
madásokat hajt végre a 
dúsgazdag urak ellen, a 
zsákmányt a szegények 
között osztja szét. Schin-
derhannes a hegyek kö-
zött közösséget szervez, 
amelynek tagjai boldo-
gan élnek, szabadok és 
egyenjogúak. Itt él 
Schinderhannes nagy sze-
relme, a fiatal Julchen 
— Maria Schell alakítja. 

Boldogságuk nem tart 
soká. A német arisztok-
raták és földesurak, szö-
vetkezve a francia meg-
szállókkal, hajtóvadásza-
tot indítanak a kiközö-
sítettek ellen. Julchen, 
aki új életet hordoz szí-
ve alatt, elbújdosík, 
Schinderhannes azonban 
nem hagyja el embereit. 
Az ellenük felvonuló 
túlerő bekeríti, majd 
megsemmisíti a kiközösí-
tettékét. Schinderhan-
nest és a banda más ve-
zetőit elfogják, Mainzba 
viszik és halálra ítélik. 
Kivégzésükkor sok tízez-

res tömeg gyülekezik 
Mainz főterén: a banda-
vezér és társai valóság-
gal diadalmenetben vo-
nulnak a guillotine alá. 

Zolának, a francia iro-
dalom nagyszerű regény-
írójának több regényét 
láttuk már filmen. Ez-
úttal Duvivier, a neves 
francia rendező -Tisztes 
úriház- című novelláját 
filmesítette meg. A film 
— akár a novella maga 
— leleplező krónika a 
második császárság bur-
zsoáziájának erkölcsei-
ről, tagjainak jelleméről. 
A cselekmény közép-
pontjában a Josserand 
család áll. Az asszony, a 

család parancsnoka, min-
den áron férjhez akarja 
adni lányát, Berthe-et. 
Ki is szemeli a jövendő 
férjet, Octave, egy pén-
zes, vidéki fiatalember 
személyében, aki párizsi 
üzletemberként akar 
karriert csinálni. Mouret 
a nők nagy barátja, a 
szép Hedouin asszony 
üzletében dolgozik. Jos-
serandné valósággal kar-
jaiba kergeti a leányát, 
aki szívesen fogadja a 
széptevését, — ám ké-
sőbb Octave kereken 
megmondja neki, hogy 
nem úgy szereti, mint 
jövendő férj. Josserand-
né ezek után leányát egy 

Gerard Philips — Octave, ét 
Danielle Darrleux — Mada-
me Hedouin szerepében 
Zola -Tisztes úriház- című 
novellájából készített ntm-

ben 



nála jóval idősebb, öre-
gedő üzlettulajdonoshoz 
erőszakolja. Rövidesen 
azonban ismét felbuk-
kan Octave, aki bánatos, 
mert Madame Hedouin 
ellenáll ostromának. Az 
öreg üzlettulajdonosnál 
kezd dolgozni és hama-
rosan elrontja az amúgy-
is rossz házasságot. A 
férj megtudja, hogy fe-
leségének viszonya van a 
szoknyahőssel. Üzleti 
hírnevét azonban félti a 
botránytól, ezért szíve-
sen szemet hunyna a 

történtek felett, annál is 
inkább, mert Octave öt-
letes üzleti támasz szá-
mára. Csupán, a látszat 
kedvéért legalább, sze-
retné, ha a csábító ki ma-
gyarázkodna. Octave 
azonban erre sem haj-
landó. Otthagyja inkább 
a házaspárt és visszatér 
Madame Hedouin-hez, 
aki ezúttal elfogadja kö-
zeledését . . . 

Ez a -Tisztes úriház--
ból készült film vázlat06 
tartalma. A fő alakokon 
kívül sok epizódfigura 

LoUobriglda, mint Sába ki-
rálynője 

járul hozzá a korabeli 
polgárság hiteles ábrázo-
lásához. Duvivier pará-
dés szereposztásról gon-
doskodott. Bert he-1 Dany 
Carrel, Madame He-
douin-t Danielle Dar-
rieux alakítja, a szok-
nyavadász fiatalembert 
pedig Gérard Philipe. 

Még Zolánál is régebb-
re, a bibliai Salamon és 
Sába királynőjének tör-
ténetéhez nyúlt vissza 
-Salamon és Sába- című 
új amerikai filmjének 
témájáért King Vidor. A 
film elkészítését szomo-
rú eset teszi emlékeze-
tessé. Az első, Spanyol-
országban forgatott fel-
vételek közben érte hir-
telen halál Tyrone Po-
wert, Salamon megsze-
mélyesítőjét. Szerepét 
Yul Brynner vette át. 
Sába királynőjét Gina 
I.ollobrigida alakítja. Sa-
lamon testvérét George 
Sanders, Dávid királyt 
Noel Purcell, a Salamont 
reménytelenül szerető, 
szépséges Abisag-ot Ma-
risa Pavan játssza. A 
film meséjének fővonala 
nagyjában a bibliai tör-
ténetet követi: Salamon 
— Izrael királya és Sába 
királynőjének viszontag-
ságos szerelmét eleveníti 
meg. 

* 
Nem a múlt századok-

ba fordult témáért Erich 
Maria Remarque, az első 
világháború után megje-
lent -Nyugaton a hely-
zet változatlan- című 
könyv világhírű írója. 
Remarque filmje a sze-

Marla Schell. a Schindar-
haane* című üj nyugatné-

met filmben 



Liselottt Pulver ét John 
Gavin Erich Maria Remar-

que új filmjében 

relémről és a halálról 
nem a máról, de a -
mának szól. A íilm tör-
ténete a második világ-
háború idején játszódik, 
a náci Németországban. 
Az SS-eknek és a háború 
haszonlesőinek kiszolgál-
tatott, bombazáporok 
pusztította Berlinben, 
ebben a gyűlölettel és 
rémülettel telített lég-
körben, mindent felej-
tető szerelem szövődik 
egy rövid szabadságra 
hazaérkezett német ka-
tona és egy a Gestapótól 
üldözött német lány kö-
zött. Aztán . . . a fiú visz-
szamegy a frontra s ha 
meg is kell halnia, mint 
Paul Baumernak, a 
-Nyugaton a helyzet vál-
tozatlan- főhősének — 
céltalan, értelmetlen ha-

lála előtt legalább meg-
tudja, hogy gyermeke 
lesz . . . 

Remarque filmtörté-
nete — mint a külföldi 
lapok írják — szenvedé-
lyes vádbeszéd a háború 
ellen, patetikus felhívás 
a világhoz a békéért, és 
a népek barátságáért. A 
filmet amerikai gyár ké-

szítette, Douglas Sirk 
rendezte. A szabadságos 
katonát John Gavin, a 
lányt Lisolette Pulver 
alakítja. Külön érdekes-
sége a filmnek, hogy éle-
tében először, írója, az 
ötvenéves Remarque is 
felvevőgép elé állt — egy 
tanár szerepét játssza el 
benne. _ r 



F I I T I L I K I F I I I L i J 
A Budapesti Filmstúdióban ké-

szülő Gebék és paripák című rövid 
játékfilmet a gyár fiatal művészei 
készítik, akiknek ez az első játék-
filmjük és akik alig egy éve fejezték 
be tanulmányaikat. A forgatóköny-
vet fiatal írógenerációnk egyik te-
hetséges tagja, Csurka István irta. 

Filmje Sajti Gábor parasztgazdá-
ról szól, aki mielőtt belépne a tsz-be, 
kitűnő paripáit elcseréli két csont-
bőr gebére. 

Nem sokkal ezután a tsz. tagjai 
cifra szerszámú fogatokkal hajtanak 
a lakodalomba és a jókedvű, boros 
hangulatú tréfamester, Cs. Varga, 
egész úton Sajti szánalmas gebéin 
köszörüli a nyelvét és vele együtt 
évődik a társaság is. Sajti p gúnyos 
kacajokat tovább nem állhatja és 
nagy dühhel visszafordul, pogy Kiss 
sógorral kicserélje a gebéket. 

A ravasz sógor erre a cserére csak 
akkor hajlandó, ha öt busásan kár-

talanítja. Sajti most már mindent 
vállal, fizet, ráfizet, de sikerül visz-
.szaszereznie, s most már nagy vág-
tában rohan a lakodalmas tanya felé 
és közben szorgalmaséin csókolgatja 
a demijon száját. Aztán a táncoló 
lakodalmas nép közé vezeti be gyö-
nyörű paripáit, bizonyságul annak, 
hogy igazán, szívvel is belépett a kö-
zösbe. 

A film rendezője, György István, 
nem könnyű feladatot választott, 
amikor ezt a történetet akarta filmre 
vinni. Hoffmann Vladimir, akinek 
ugyancsak ez az első játékfilmje, 
nagy tehetséget és gyakorlati tudást 
eláruló képeivel bizonyítja be, hogy 
művésze a filmnek. Az aszisztensek 
Lestár János, Rémiás Gyula, Sára 
Sándor, a díszletek tervezője Vajo 
András és Fakan Balázs, a drama-
turg a gyár legfrisebb generációját 
képviselik. Ezért a fiatalok filmje a 
Gebék és paripák. 
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A Ml KIS C S A L A D U N K 
A nyugatnémet filmvígjáték egy egyetemi tanár — a pedagógia profesz-

szora — és népes családja mindennapi életét örökíti meg. A professzor a gya-
korlati életben vizsgázik a pedagógiából, s bár az elmélet és a gyakorlat 
nem mindig fedi egymást, végeredményben jeles osztályzatot nyer a gyere-
keitől. 
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