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Fejér Tamás rendező elkezdte a Hunnia műtermeiben Moldova György 

és Gantner János mai tárgyú színes filmvígjátékának forgatását. Az új ma-
gyar film főszereplői: Pécsi Sándor, Somogyi Erzsi, Zenthe Ferenc és Takács 
Mária. Operatőr: Forgács Ottó. A fiím zenéjét Fényes Szabolcs szerezte. 



LENIN ALAKJA ÉS A FILM 

Alapok hírül adták, hogy a 
Lenin-díj Bizottság ebben 

az esztendőben, ezzel a legmaga-
sabb szovjet tudományos és művészi 
elismeréssel, a Lenin-díjjal jutalmaz-
ta Maxim Maximovict Strauh-ot, a 
neves szovjet színművészt az -Elbe-
szélések Leninről- című íilmben 
nyújtott kimagasló alakításáért. Ta-
valy a Karlovy Vary-i filmfesztivá-
lon ugyancsak ő kapta meg a kima-
gasló színészi teljesítmények egyik 
díját — mint az indokolás megfogal-
mazta — -Lenin alakjának jellegze-
tes lenyűgöző és mély emberségű 
megszemélyesítéséért-. 

Hogy egy szovjet filmszínészt ki-
váló művészi teljesítményéért ki-
tüntetnek — ez önmagában még nem 
emelné rendkívüli esemény rangjára 
a díjkiosztást. Strauh esetében azon-
ban többről van szó, mint egy színészi 
feladat kiváló megoldásáról. Maxim 
Maximovics Strauh ugyanis egész 
életét annak á feladatnak szentelte, 
hogy századunk legnagyobb alakját, 
a világtörténelem hatalmas láng-
elméjét, Lenint megmintázza. Húsz 
év óta, amióta Kornejcsuk -Igazság-
című darabjában először kísérlete-
zett ezzel a feladattal, színészi pálya-
futásának állandóan visszatérő állo-
mása, szinte azt mondhatnánk leg-
főbb tartalma, hogy filmen és szín-
padon életre keltse a szovjet állam 
megalakítóját, a világproletariátus 
vezérét, úgy, ahogy az a jobb éle-
tért küzdő dolgozó milliók lelkében 
és eszmevilágában él. Ez a feladat 
újtípusú vállalkozás mind a film, 
mind általában a színjátszás törté-
netében. A polgári kzéplelkek fanya-
logva fogadták a szovjet filmművé-
szet Ilyen típusú vállalkozásait, de 
az a szeretet és az a lelkesedés, 
amellyel a tömegek fogadták a Le-
nin-filmeket, s köztük Strauh alakí-
tásait, mindennél ékesszólóbban bi-
zonyítja, hogy — Majakovszkij kife-
jezésével — a szó legigazabb értel-
mében társadalmi megrendelést elé-

gített ki a szovjet filmművészet, 
amikor Lenin hiteles és művészi 
megjelenítésére vállalkozott. A film-
játszás hagyományos esztétikája ke-
vés útmutatást adhatott Strauhnak 
— és általában a szovjet filmművé-
szeknek — e feladat megoldására, 
hiszen olyan alakot kellett életre 
kelteniök, aki nem egy író, vagy 
rendező fantáziájának szülöttje, 
hanem milliók által ismert történel-
mi személyiség. Egyénisége, tettei, 
művei milliók szeretetének megvilá-
gításában kap újabb és újabb fényt 
esztendőről esztendőre. Testben és 
lélekben egyaránt hitelesnek kell 
megformálnia alakját, valahogy úgy, 
ahogy a nagy szobrászok mintázzák 
meg modeljeiket egyszerre fejezve 
ki a megmintázott objektív valósá-
gát és mindazt a szubjektív érzést, 
amely őket — s rajtuk keresztül 
milliókat — fűzi az ábrázolt alakhoz. 
Kissé bátor szóképzéssel portré-szi-
nészetnek nevezhetnénk a művészi 
alkotás eme módszerét. Lenin mű-
vészi filmportréi Strauh és társai 
nyomán — mert az általa vágott csa-
páson mások is nekiindultak a fel-
adat meghódítására — a szovjet 
filmművészet kimagasló alkotásai-
nak adtak eszmei és művészi súlyt 
és erőt. Ezek a filmek alapvetően 
különböznek a személyi kultusz je-
gyében fogant egyes alkotásoktól, 
amelyek hőseiket emberfeletti erő-
vel ruházták fel és ezzel mintegy be-
balzsamozták, az élettől fosztották 
meg az ábrázolt alakot. Strauh Le-
ninje eleven, küzdő, világot átfor-
máló eszmékkel és mindennapi ér-
zésekkel eltelt hős, akiben a mun-
kásmozgalom géniusza egy az élet 
gondjaival küszködő, melegszívű, 
harcos, megragadó lélekrajzával pá-
rosul. Ez a hagyomány az, amelyet 

— mint legújabban Vlagyimir 
Csesztnokovnak, az -Október nap-
jaiban- főszereplőjének Lenin ala-
kítása is bizonyítja — a szovjet 
filmművészet tovább szándékszik 
folytatni és amelynek megalapozi-



tóért — vágy abban való részvéte-
léért — méltán illette a nagy ki-
tüntetés a szovjet filmművészet e 
kiváló alkotóját. 

Minden valamirevaló író, művész, 
rendező vagy színész idővel szert 
tesz bizonyosfajta egyéni „archivum-
ra", melyben alkotásainak, szerepei-
nek dokumentumait őrzi. Szergej 
Vasziljev, a Nagy Októberi Szoci-
alista Forradalom 41. évfordulójára 
bemutatott új szovjet film, az „Ok-
tóber napjaiban" rendezője, joggal 
büszkélkedhet a maga „archívumá-
val". Hiszen az új világot teremtő, 

hatalmas történelmi fordulat filmre-
vitele rendkívül alapos előkészítő, 
kutatómunkát igényelt. 

A dramaturggal, N. Ottyennel két 
oldalról közelítették meg az „Októ-
ber napjal"-nak archívumait. A ren-
dező a korabeli dokumentumok be-
ható vizsgálata és nem utolsósorban 
egyéni élményei, visszaemlékezései 
révén ragadta meg a témát, a dra-
maturg pedig John Reed: „Tíz nap, 

mely megremegtette a világot" című 
ismert könyvét tanulmányozta. 

Aztán megtörtént a találkozás: a 
két kutató összegezte anyagát, és kö-
zösen hozzáláttak a forgatókönyv 
megírásához. Nem volt könnyű dol-
guk, mivel a Forradalom teljes 
ábrázolására, mindenütt a lényeg 
megragadására törekedtek. Hiszen 
azokban a történelmi napokban egy-
mást követték a legfeszültebb drá-
mai helyzetek, események. Hossza-
san el kellett időzniük olyan kérdé-
seknél, melyek a történészt talán 
nem is érdeklik: Milyen nyakkendőt 
viselt Lenin? Kik fogadták Petro-
grád pályaudvarán, s hová ment az-
tán? Világosak voltak-e a Téli Pa-

lota ablakai a támadás 
idején? Milyen volt a 
Szmolnij belső berende-
zése? És még sok száz 
„apróság", amelynek pon-
tos meghatározása nélkül 
a forgatókönyv fabatkát 
sem ér. 

A munka természet-
szerűen igen lassan ha-
ladt. Néha hetekig kutat-
tak egy-egy korabeli 
Jegyzőkönyv, hivatalos 
irat után. John Reed 
könyvén kívül — mely 
az -apróságok* felderíté-
sében is igen hasznos-
nak bizonyult — Vaszil-
jevék nemegyszer még az 
emigránsok emlékiratait 
is felhasználták. 

A f i lm rendezője és a 
dramaturg mellett Vla-
gyimir Csesztnokovot, 

Lenin alakítóját illeti a legnagyobb 
elismerés. Csesz tndkov sajátos hely-
zetbe került: miközben folytak a fel-
vételek a stúdióban, esténként szín-
padon is életre keltette Lenin alak-
ját egy hasonló témájú darabban. 

A két párhuzamos feladat meg-
oldása nagy erőpróbát jelentett az 
első jelentős filmszerepét játszó 
művésznek. A színházban egy-egy 
pontatlan gesztus, intonálás vagy 
mimika alig kelti fel a nézők figyel-



mét, de a filmen semmi sem marad 
észrevétlenül. Vasziljev, a rendező, 
néha tízszer is megismételtetett egy 
hosszú jelenetet egyetlen szó miatt. 
És Csesztnokov kitűnően oldotta 
meg nehéz feladatát. 

Az évforduló alkalmából bemuta-
tott film osztatlan sikere azt bizo-
nyítja, hogy az -Október napjaiban-
méltó emléket állit a Forradalonmak. 

RADVÁNYI ERVIN 



... Chaplin is, aki a gyengédség utolsó atyja e világon.. . 
PABLO SERUDA 

-Ritkaság, hogy tiszteljük azt, aki 
nevettet minket- — mondja La Bru-
yére. Talán, mert oly könnyű do-
log minket megnevettetni. Olyan 
nagy szükségünk van rá, hogy nem 
vagyunk benne valami válogatósak. 
Nemigen tudunk ellenállni neki. Pe-
dig nem mindig van köszönet benne. 
A lélek köszönete. Legtöbbször el-
szégyeljük magunkat a végén, mint 
valami méltatlan kaland után. A leg-
több nevettető úgy viszonylik az em-
ber méltó mulatságához, mint a bor-
dély az igazi szerelemhez. Kalapun-
kat mélyebben a szemünkbe húzva 
igyekszünk minél gyorsabban és mi-
nél észrevétlenebbül eltűnni a tett 
színhelyéről. És lehetőleg minél gyor-
sabban el is feledni az egészet. 

Chaplint a legszájrepesztőbb ha-
hota után se szégyelljük. És egyál-
talában nem akarjuk elfelejteni. Azt 
hiszem, az se felejti el többé, aki 
csak egyetlenegyszer látta. S mint-
hogy működésének fél évszázada 
alatt, a film népszerűségének jóvol-
tából, az emberiség jelentós része leg-
alább egyszer szemtől szembe látta az 
ormótlan fűzőscipő, görbe bambusz-
bot, trottyos harmonika-nadrág és 
kopott köcsögkalap ügyefogyott hő-
sét, akit saját elbeszélése szerint egy 

Kennington Road-i szegény öreg bo-
lond alakjáról mintázott, bízvást el 
lehet mondani, hogy nincs az egész 
világirodalomnak olyan alakja, 
amely nagyobb tömegeknek vált 
volna közeli ismerősévé, mint ő. 

Mert ez egy csodálatosan szeren-
csés művész; azon igen kevesek kö-
zül való, akik a népért és a néphez 
szólván, azonnyomban utat is talál-
nak azokhoz, akikhez szólni akarnak, 
sőt, ami csakis a mi korunkban 
történhet meg, és csakis a film jó-
voltából: nem is egy néphez, hanem 
egyszeriben a világ minden népéhez. 
Vagy, ha egészen pontosak akarunk 
lenni: minden néphez, amely az ipari 
civilizáció mai fokán álló országban 
él, mindenekelőtt a modern nagyvá-
rosok népéhez. 

De hát a népet más is meg tudja 
nevettetni. Nagyon is sokan és köz-
tük legtöbb olyan, akit vajmi -rit-
kán tudunk tisztelni- ezért. Miben 
különbözik tőlük Chaplin? Talán 
-ízlésesebb- és -mértéktartóbb- a 
humorban, hogy kényesb igényün-
ket kielégítse? Hiszen őt látva úgy 
-fogjuk a hasunkat-, úgy -gurulunk 
a nevetéstől-, hogy a legvásáribb 
bohóc, a legidiótább operett-figura 
láttán se különben. Nem, Chaplin 



nem finomabb eszközeivel vesz le 
minket a lábunkról. És egyáltalában 
nem tart mértéket. Mértéktelen és 
féktelen a kacagtatásban. 

A bohózat legdrasztikusabb — és 
látszatra legszokványosabb — eszkö-
zeivel dolgozik. Azokkal, amelyeket 
hosszú századok vásárterein, nép-
ünnepélyein, sebtében felvert pony-
vái alatt és csapszékeiben már any-
nyiszor kipróbáltak. Átöltözés, bú-
jócska, kergetősdi, szapora pofon-
csattanás és farbarúgás, személyek 
hasonlósága, összetévesztése — kis-
és nagy filmjeiben egyaránt a bohó-
zatnak ezekkel a hagyományos és 
untig ismert fogásaival találkozunk. 
A kérdés látszólag mindig egy esze-
veszett hajsza, vagy egy meglepő 
összetévesztés tengelye körül forog, 
sose szabadulva belőle, akár a szál-
loda forgóajtójába zárva annyiszor 
újra meg újra szegény hősünk. Néz-
zük csak ezeket a régi kis egyfelvo-
násosait, amelyeket Chaplin-parádé 
cimen egy év óta nálunk is perget-
nek a mozikban. Fegyőrök hajszol-
nak sziklás tengerparton egy szökött 
fegyencet; konkurrenciától felbőszült 
kávéházi zenészek rohannak a kávé-
házból újra meg újra ki-besurranó 
csavargó hegedűs után; szállodainas 
kergeti a forgóajtó szélsebes centri-
fugájában a vendéget; gengszterek 
üldözik a rendőrt, rendőr a gengsz-
tereket, és így tovább. S később, 
a nagy filmek, a legnagyobbak is 
ugyanilyen brutális helyzetkomi-
kumra épülnek, egészen a Diktátor 
fenségesen komikus metamorfózisáig, 
amely valószínűleg a világirodalom 
legnagyobb bohózati szituációja: 
mikor a kis gettóborbély a 
a világ leigázására készülő 
Hynkel diktátor helyében lép ki a 
politikai monstre-gyűlés emelvényé-
re, hogy a háborús uszítás és nép-
gyilkosság üvöltő .szavaira előkészí-
tett mikrofonba az emberi jóság és 
megértés, a béke és szabadság meg-
rendítően naiv szavait dadogja el. 

Azok a nevettetők, akiket -ritkán 
tisztelünk-, azzal mulattatnak, hogy 
megbarátkoztatják az embert saját 
alacsonyságával, sőt még jobban le-
alacsonyítják az embert; másról be-
szélnek; -kikapcsolnak- valódi éle-
tünkből; legalább egy-két órára va-
lami derűsebb világba repítenek; ol-
csó vigaszt kínálnak drága szenvedé-

seinkkel megfizetett emberi eszmé-
nyeink bukásáért kárpótlásul. 

Chaplin a saját sorsunkkal tud 
bennünket megvigasztalni. Nem tesz 
úgy, mintha mindig mások volnának 
nevetségesek. De úgy sem tesz, mint-
ha a mi életünk lenne derűs. Nem 
a más baján kényszerít nevetni, ha-
nem a magunkén; de azon se úgy, 
hogy semmibe vegyük, hanem, hogy 
közben még. jobban tudatára ébred-
jünk. Innen van a nevetés és sírás 
állandó hideg-melege, amiben meg-
íüröszt 

Nem valami nemlétező jónak az 
üres, kicsiny kis időre fenntartható 
ábrándjával nevettet meg. Nem is a 
mások ügyefogyottságának kárörö-
mével. A bennünk, magunkban levő 
szomorúságot váltja vidámságra. 
Legközelebbi rokonát e téren egy 
költőben lelhetjük fel, aki látszatra 
a legkevésbé hasonlít hozzá, hiszen 
senki sem áll olyam távol a mevette-
téstől, mint éppen ő; Paul Éluard-
ra gondolok. O vállalta azt a nagy 
költői feladatot Erkölcsi leckéi-ben, 
hogy átírja a javunkra azt, ami a 
kárunkra volt írva: - A rosszat át kell 
írnunk t óra. . . Mondjon a belenyug-
vás erkölcse, amit akar: mi széttép-
jük a fájdalmat és a tévedést. Mert 
mi bízunk.-

Chaplin csaknem minden film-
jének főalakja, a jólismert ügyetlen 
kis ember, az egyszerű ember boldo-
gulásának útját rajzolja meg korunk-
ban; pontosabban: a kapitalista 
nagyváros brutális viszonyai között, 
annak is legvégletesebb, amerikai 
formájában. De hogyan boldogul ez 
a modern népmesehős? Ez a közép-
korú, korántsem leányálom -legki-
sebbik fiú-? Nem úgy, mint a nép-
mesehősök — ezt már puszta megje-
lenéséből is világosan látni. Nem 
emberfölötti szépségével, okosságá-
val, ügyességével és hősiességével 
győz, egyszóval olyan rendkívüli tu-
lajdonságokkal, amire az emberek 
nagy tömege csak vágyni tud, de elér-
ni őket soha. És az sem derül ki róla 
sosem, hogy valójában elvarázsolt 
királyfi, vagy más előkelő szárma-
zék, aki csak — a végén szerencsé-
sen tisztázódó — fatális véletlenek 
folytán csetlett-botlott idáig olyan 
alacsony sorban. Nem, ő a maga, 
mindnyájunk alacsony sorával, ár-
tatlan ügyefogyottságával, gyönge-



Bégével és naivságával lesz győztessé. 
A szivével, amelyről, fájdalom, az 
a tapasztalatunk, hogy inkább csak 
veszíteni lehet vele ebben az élet-
ben. Chaplinnel a magunk legigazibb 
valójában leszünk győztesekké. Ez 
művészetének legnagyobb vívmánya. 
Az ember legcsodálatosabb remény-
ségét testesíti meg: az egyszerű em-
beri jóság győzelmét a földön. Igaza 
van Pablo Nerudának. Chaplin va-
lóban a -gyengédség atyja- a világon. 
Ha, remélhetőleg, nem is az -utolsó-. 

A maga módján Chaplin is a 
Bildungsroman és a karrier-regény 
hagyományait folytatja (hogy emel-
lett még az európai művészet szá-
zadaink hányféle hagyományából 
ötvözi egybe — Plerrot-ból és Figa-
róból, wagneri -Gesamtkunst—ból és 
londoni kabaréénekesekből, hogy 
csak néhány szélső pontot említsünk 
— egyedülállóan jellegzetes művésze-
tét, arról külön tanulmányt kellene 
írni). De teljes ellentéte mindannak, 
ami korunknak e legkényesebb és 
legnehezebb emberi témáját, az érvé-
nyesülését próbálja megközelíteni. 
Ellentéte annak az elkeseredett igaz-
ságnak, amelyet a Tojás-féle darabok 
példáznak, hogy érvényesülni csak 
úgy lehet, ha hozzáaljasodunk az al-
jas valósághoz. De ellentéte annak a 
cukros hazugságnak is, ami a becsü-
let és jóság könnyű érvényesülését 
szeretné elhitetni a gyengelelkűek-
kel. Chaplin hőse, legalábbis átme-
netileg, mindig -belekerül a tojásba-. 
De sosem elszánt karrierizmusból. 
S mikor már benne van, akkor sem 
lesz olyanná, mint akik benne van-
nak. Fantasztikus fordulatok — ál-
talában öeazetévesztések — juttatják 
odáig. De nem is az a fontos Chaplin 
számára, hogy hogyan ' kerül bele; 
hanem az, hogy hogyan viselkedik 
benne. S akkor kiderül, hogy ha 
egyszer a nép, a tömeg, az egyszerű 
ember meghódítja majd a hatalmat 
és a gazdagságot, ugyanaz marad 
majd, aki volt. Chaplin — illetve 
hőse — a legmesebelibb gazdagságba 
kerülve is (Aranyláz) olyan kedves-
ügyefogyottan, olyan taktikAŰanul-
nalvan, olyan önmagát adva-nyíltan 
viselkedik, mint mikor nem sokkal 
előtte még a saját ormótlan cipőjét 
ette meg, kifőzve, külön-külön szo-
pogatva le a szegeket, mint a csirke-
csontot; s éppen olyan Jó, vidor ée 

Szeretetre méltó a hatalmas eoboly-
prémes bundában, a luxushajó, iri-
gyelt utasaként, mint volt a hó-
mezők fakalyibájában. 

Egyik régi kisfilmjében egy kiván-
dorlóhajón valami hamiskártyás-
tól — megint csodálatos módon, 
mert egyáltalán nem tud kártyázni 
— hatalmas összeget nyer. Első 
dolga, hogy teljes nyereségével kár-
pótoljon egy hölgyet, akinek a pén-
zét ellopták (történetesen éppen az, 
akitől 6 a pénzt nyerte). S miután 
a pénzt észrevétlenül belecsempészi 
a hölgy zsebébe (akibe tetejébe még 
reméflytelenül szerelmes is), úgy, 
hogy az ne is tudja jótevője kilétét, 
egyszerre csak megsajnálja önmagát, 
hiszen egy garasa se maradt. Ojra 
benyúl a hölgy zsebébe, kiveszi a 
pénzcsomót, s komoly tusakodás után 
megtart magának belőle egy bank-
jegyet; aztán még egyet gondol, s 
még egy bankót visszavesz. Az előbb 
még könnyekig meg voltunk hatva 
Önfeláldozásán, amelyet oly szívesen 
érzünk magunkénak; most már a 
hasunkat fogjuk nevettünkbem hő-
sünk apró gyengesége fölött, amiben 
kénytelenek vagyunk magunkra is-
merni. De a magunk megismerésének 
szédítő gyorsan lejátszott érzelmi 
skálája még ezzel sem ért legvégső 
hangjára. Mert közben a hajó egyik 
tisztje figyelmes lesz erre az ágról-
szakadt utasra, aki egy hölgy zsebéből 
pénzt vett ki (hogy pénzt tett volna 
bele, arra igazán nem is gondolhat), 
s íme az önzetlen adakozó máris itt 
áll előttünk a tolvaj nehezen kima-
gyarázható helyzetében. S most már 
nem is gyors egymásutánban, ha-
nem egy időben kell sírnunk és ne-
vetnünk: hősünk megindító sutasá-
gán és az élet felháborító igazságta-
lanságán. Mindez pedig mindössze 
néhány percet vett igénybe. Nincs 
olyan zene, amely ennyi idő alatt az 
érzelmeknek ilyen skáláját tudná 
bennünk megszólaltani. 

És ez csak egyetlen régi egyfel-
voná sósának (az Emigráns-nak) né-
hány rövid métere; egész életművé-
nek sok tízezerméteres filmszalagja 
csupa ilyen találatból áll. Chaplin, 
mint a legeslegnagyobbak a művé-
szet minden ágában, kimeríthetetlen. 

Igyekezzünk belőlev minél többet 
meríteni. 

SOMLYÓ OYOROY 



CSODAGYEREKEK 
„A csodagyerekek" alkotói a német 

nép tragédiájáról készítettek filmet 
— az ostoba porosz militarlzmusról, 
a fasiszta kegyetlenkedésről. S eb-
ben a filmben (melyet Hugo Hal-
tung regényéből írt Heinz Pauck és 
Günther Neumann) nem kínoznak 
meg senkit; egyetlen „Stuka" se húz 
el az égen, bombák se hullanak; ki-
maradt a falhozvert csecsemő, a ha-
láltébor, az SS tiszt atb. stb. Ehe-
lyett, sőt épp akkor, amikor a fen-
tiekről „kellene" néhány montázs, 
előáll a keretjáték két szereplője: a 
mozizongorista és a magyarázó —és 
sanzont énekelnek, ha a cselekmény 
a II. világháborúhoz ér el időrend-
ben. 

S mindehhez a merész és furcsa, 
trükkös és bonyolult ábrázoláshoz, 
mely nagyvonalúan egy keret játék 
monoton visszatérésével érzékelteti 
az idő — elsősorban a történelmi idő 
— múlásét, a rendező Kurt Hoff-
mann és az operatőr Richard Angst 
a fantasztikum és a torz láttatás esz-
közeihez nyúl. Alig látunk „normál" 
beállítású képet. Mintha panopti-
kumban lennénk, vagy — a keretjá-
ték vurstli-figuráihoz stílusosan — a 
ligeti elvarázsolt kastélyban: a film 
alkotói Daumier karikatúra-szemével 

rendeztek és fényképeztek, megannyi 
kicsiny ítő-nagyí tó optikai tréfával, 
ferde szögekből, csupa túl-köizelivel 
és túl-távolival, torz kinagyítással, 
lélekzetáMító vágásokkal és képtelen 
zsúfolással. Már-már a filmparódia 
eszközei ezek, vagy tán a néma-film 
és Chaplin ihletését sugározzák. 

Állapítsunk meg tehát annyit, hogy 
ennek a filmnek egységes, új és me-
rész a formanyelve, sőt, minthogy 
elemei ilyen szépen illeszkednék: ez 
már filmbéli anyanyelv, melyhez új 
szótár és grammatika szükségeltetik. 

Irónia 
E film anyanyelvének kulcsszava: 

az irónia. Varázsszó, megváltozók tő-
le a világ, a lényegi ellentmondóso-
kat fedi fel. Ilyen ellentmondás, ki-
vált a német történelemben nem egy 
volt. Ennek a történelemnek nem-
csak tragédiája volt, hanem tragiko-
médiája: megmagyarázhatatlannak 
és kétségbeejtőnek épp az rémlett 
fel, hogy 1. a nácizmus pártrendsze-
rében és felépítésében kísértetiesen 
emlékeztetett egy gittegyletre és egy 
ostoba cserkészcsapatra; 2. hogy a 
nemzetközi finánctőke egy Célőrült 
mázolósegédet ültetett már-már a vi-
lág trónjára; ez a Führer dicstelen 



élete végéig sörszagú agyrémeket va-
lósított meg a technika legfejlettebb 
eszközeivel, a kannibál primitiviz-
mus és a hipermodern technika bá-
mulatos szövetségét hozva létre. 3. 
s ami a legnagyobb csoda: hagy a 
hitleni maszlagot (melyet filozófusok 
roppant munkával vezetnek le az ir-
racionalizmus történetéből, de mé-
giscsak maszlag) — bizony jóegyné-
hényan bevették, lelkesen hirdették. 

Az eddigi elemzések, sőt művészi 
ábrázolások mármost felderítették a 
kérdés egyik részét — leleplezték a 
kegyetlenség őrületét, a gázkamrá-
kat, az önkény uralmát. A parado-
xon másik felére, a nehezebb és bo-
nyolultabb tagjára most ébreszt rá 
„ A csodagyesekek". Eddig leginkább 
a nácizmus „eredményét" láttuk, a 
teljes dehumanizáltságot; veszett or-
dasok és megtlprotit hősök harcát. 
Most a genezisnek, a születésnek le-
hetünk tanúi, s ez a ritkább művé-
szi tett. csak alkalmanként történt 
rá néhány nagy kísérlet, mint az 
N. D. K. „Alattvalójában". „ A cso-
dagyerekek" is, mint a Heinrlch 
Mann regényéből készült f i lm a Vil-
mos császár Németországából indul 
el, annak pöffeszkedő, poros és filisz-
ter-szeüemét veszi célba, nagyzolá-
sát, önhittségét, milltarizmusát mu-
tatja be, görbe tükörben, a fonák és 
a groteszk elemeket kiemelve, s 

ahogy az időben előrehalad, ahogy a 
német tragédia történetét követi, 
egyre komikusabb fintorokkal há-
mozza ki a véres históriából a ször-
nyűségesen nevetséges, kétségbeejtő-
en kisszerű, monumentálisan ostoba 
s mégis kisvárosi mozzanatokat. 

A módszer 

Vagyis a módszer a következő. A 
főhős szállásadóját látjuk, aki az első 
világháborúban kürtös volt; mindig 
szívesen trombitál. Ez a megvénhedt 
egykori harcos most azért lép be a 
pártba, a nácik közé, mert ott alkal-
ma lesz kedvenc trombitáját fújni. 
A film nem árúi el többet. De mi 
tudjuk, hogy ez a trombita milyen 
harcok riadója ledz, tudjuk, hogy ezt 
a trombitát egykor a császári Német-
ország mólitarizmusa adta a német 
kispolgár kezébe, s hogy a dallam 
ugyanaz maradt. 

A film mondanivalója szerint ilyen 
trombitát mindenütt őriztek' Német-
országban, ezt a trombitát a nácizmus 
csak megfúvatta. A talajt, egy filisz-
teri életben, sokmlnden előkészítette 
arra, hogy a hitleri maszlagot elfo-
gadják. Az irónia és a groteszk en-
nek a trombitaőrző kispolgárságnak, 
a filiszteri életformának szói. A Cso-
dagyerekek kamerái mindenütt en-
nek a nyomait kérésük, ezt villantják 



fel kinagyított képekkel; s ez a na-
gyítás, a gyakori közeliek már sej-
tetik, hogyha ez a szellem megnő, 
felduzzad, egyszeriben félelmessé vá-
lik. A keret pedig ezt a gondolatot 
egy-egy sanzonban, bretliben jel-
zi — mintegy ellenpontként —, hogy 
a világméretűvé hízott ostobaságban 
egyszersmind egy müncheni kocsma 
gőze a feszítőerő, hogy a tömeggyil-
kos német katona valahol megma-
radt kisvárosi kuglizónak, lokálpat-
riótának. zsíroskenyeret zabáló va-
sárnapi kirándulónak. 

A Csodagyerekek alkotói, ezzel a kü-
lönös ellenpontozással, hogy a hősök 
magánéletét tükrözik félelmesnek és 
fenyegetőnek; a "történelmet'" pedig 
már-már a kabaréhumor eszközeivel 
egy keretjátékban vetítik — nagy 
művészi gondot vettek magukra. A 
nézőben mindennek úgy kell hatnia, 
hogy a kétféle ábrázolás kölcsönösen 
átsugározza egymást, majdhogynem 
megfordítódjék és helyére biliénjen 
az egyensúly; egy tűzhely füstjéből 
haláltáborokat lásson, egy sanzonból 
a világháborút — olyan áttételek és 
közvetettségek mechanizmusának 
kell itt működnie, melyre csak a mű-
vészet képes. 

Ennek a különös művészetnek, az 
Ironikus történelemszemléletnek, a 
tragikomédiának legnagyobb husza-
dikszázadi mestere nem véletlenül 
német. Brechtre gondolunk, akitől a 
f i lm alkotót a krónikaszerűséget 
éppúgy tanulták, mint a keret játék 
eszközeit, a -songok-, betétek ellen-
pont-módszerét, a sanzon-balladákat, 
a tényszerűség és jelképlség sajátos 
vegyítését. 

Egyet nem tanultak azonban 
Brechttől: következetességet és kí-
méletlenséget az eszmeiségben. Ez a 
film rendkívül haladó műalkotás. 
Korszerű a legjobb értelemben; 
nincs aktuálisabb feladat Németor-
szágban ma az érem -másik oldalá-
nak- megmutatásánál, annak feltá-
rásánál, miképp rejlik benne a -né-
met természetben- a -német mizé-
ria-, ml az a lelki állapot és maga-
tartás, melyből egy új porosz milita-
rizmus kinőhet. 

De a f i lm egy különös központi 
alakot állit elénk, egy fiatalembert, 

Johanna von Koezlan 

aki rendkívüli harcosság nélkül, be-
csületesen próbálja átvészelni a 
náci Időket. Inkább, diplomás létére, 
egy könyvkereskedés pincéjében dol-
gozik, semmlnthogy szellemileg kol-
laboráljon a fasizmussal. Am itt, 
hiányzik a merészebb, művészi-esz-
mei koncepció. 

A hős bírálata 
nem elégséges; őt mintha kiemelnék 
az alkotók Iróniájuk sugarából; a 
passzív, csak a háború után harcba-
szálló fiatalember sorsát halványan 
rajzolják; pályájának objektív buk-
tatóit sorscsapásként tükrözik s a fe-
lelősség gondját éppúgy nem vetik 
fel, mint ahogy mellőzik a tehetet-
lenség komikumának bemutatását. 
A kispolgári eszmények gúnyoló! va-
lahol benneragadtak önnön csapdá-
jukban, vagy Inkább a szentimenta-
lizmus lépében; a két szerelmi szál 
valószínűtlen és halvány kidolgozása 
köszönhető ez érzelmes tétovázás-
nak. 

Számításba vesszük azonban a 
f i lm születésének körülményeit. A 
revansista Nyugat-Németországban a 
-Csodagyerekek- — nagy tett. 

{ W G V A R I TAMÁS 



RETTEGETT IVÁN 
(Második rész) 

Az ember megáll előtte, mint egy 
középkori freskó, vagy egy Greco 
kép előtt és ha kérdik: tetszik-e, 
tétován felel és dadogva. És épp úgy 
nem mer ítéletet mondani felette, 
mimt a Shakespeare tragédiák felett. 
Leírom azért mindjárt ezt a szót, 
hogy remekmű, mert kár keresgélni 
a dicsérő jelzők között 

Szexgej Máhajlovics Bizenstein Ret-
tegett Ivánjáról van szó, erről a mo-
numentális — a középkori tripticho-
nok módjára tervezett filmkolosszus-
ról, amely így csonkán is lenyűgöz. 
A szokásos elemzések eszközeivel 
bármely oldalról belemélyedve csak 
a csodálattal vegyes elragadtatásig 
jutunk el. 

Kezdjük hát valahol: Iván cár, az 
orosz történelem egyik véres alakja, 
az európai közfelfogásban a véreng-

zés megtestesítője. Tegyük mindjárt 
hozzá, hogy nem ilyen egyszerű a 
dolog, mert épp ez a vérengző, ke-
gyetlen uralkodó bomlik ki előttünk 
emberré, a misztikus figurából plasz-
tikus hős lösz. Nem egyszerű törté-
nelmi tablóról van szó, nem látvá-
nyos „kosztümös" filmről. Szocialista-
realista, minden izében marxista al-
kotás ez, a szocialista művész tuda-
tos állásfoglalása a történelemmel 
szemben. 

Az egységes orosz államért folyó 
küzdelem, a széthúzás, árulás, ke-
gyetlenkedés elleni harc hőse Iván 
cár. Eizenstedn világosan indokolja a 
cár gyűlöletét: gyermekkorában meg-
gyilkolták anyját s azóta egyre csak 
telik, telik a pohár. Trónrajutása 
után is folyik a harc ellene és fele-
sége megmérgezése után szinte min-
denki elhagyja, menekülnie kell. Még 
legjobb barátja. Kurszki is árulóvá 
válik. És Iván most már csak a népre 
támaszkodva újra talpra álló Testőr-
séget szervez és megindul a harc az 
egyház és a bojárok ellen. Végül őt 
magát akarják eltenni láb alóli, de a 
cár helyett végül a bojárok trónje-
löltjét, Vladimírt ölik meg — téve-
désből. Ennyi a film, meet már kiegé-
szülve a posthumus második résszel, 
melyet Brüsszelben mutattak be 
múlt évben. 

Milyen hát ez a film? Tudatosan 
irtuk le az eledén Greco nevét. A 
Rettegett Iván figurái hasonlóak az 
ő alakjaihoz. Van bennük valami kö-
zépkori és ugyanakkor mérhetetlenül 
modern, tele fájdalommal és fen-
séggel. Felvetődik bennünk a kérdés, 
emberek egyáltalán ezek. Vagy csak 
szimbólumok, a történelem bábui csu-
pán. Dehát persze emberek. Úgy 
emberek, ahogy Shakespeare nagy 
alakjai, élők, és ugyanakkor stilizál-
tak. Ha önmagában néznénk például 
a színészek játékát színpadiasnak és 
túlzónak találhatnánk. De itt helyén-
való, sőt csak ez helyénváló: a felfo-
kozott történelmi tragédia általános-
sá növelésének ugyanúgy része, mint 
a kép, a zene, a vágás. Azt hiszem. 



még senki nem próbált filmen ennyi-
re sfcülzáini. Gondoljunk Iván beteg-
ségére, tetszhalálára és feltámadásá-
ra az első részben, vagy a cár Jele-
netére felesége koporsója mellett. 

Anál is inkább, mivel felhasználja, 
tudatosan vállalja ezeket az eszközö-
ket, A sötét, komor termek és szé-
kesegyházak falán ott sorakoznak a 
bizánci falfestmények és csodálatos 
képi merészséggel szerepet kapnak a 
drámában. Az eizensteinl beállítások-
nál sohasem tudni bizonyosan: a sze-

' replő nem egy freskóból kilépett fi-
gura-e. Iván szenvedő, diadalmas, sö-
tét alakja épp úgy, mint a záró Jele-
net sötéten előrenyomuló .testőrsége. 
Vagy a tatár harcosok kifeszített és 
halálra nyilazott teste, amely példa 
arra, hogy a rendező milyen bátran 
stilizál. Hiszen ezeknek a harcosok-
nak a teste már-már nem Is emberi 
mozgást végez. De a művész, a film-
művész tudatosan megkomponálja a 
mozgást, amely nem hasonlít ugyan 
a valóságra, de mégis tipikusabb 
mint az. 

Megérkeztünk ahhoz, ami a legfon-
tosabb Eisensteinnél. Bár természete-
sen dramaturgtailag <5 la tökélete-
sen építi fél filmjeit, a jeleneteket; 
ezen félül képel önmagukban Is min-
dig kifejezik a drámát. Ennek a képi 
kifejezésmódnak példájául hozhat-
nánk fel szinte minden beállítást A 
játékfilmek többségében a képek 
nagyrésze csak arra szolgál, hogy a 
játék Jól1 látszón és „minden rajta le-
gyen". Eizenstetn viszont minden be-
állítást előre megkomponál, lerajzol 
(sokszor hosszú hónapok alapos mun-
kájával). Zseniális operatőrjei — 
Tiasze és Motókvin — hűséges meg-
valósítói a rendezői elképzeléseknek. 
Itt ugyanazt elmondhatnánk a stili-
zációról, amit a színészi játékkal 
kapcsolatban már elmondtunk. Pél-
dáuH az első rész végén Iván cár el-
menekül Moszkvából egy kolostorba. 
De a nép felkerekedik és végelátha-
tatlan menetben közeledik a kolostor 
félé. A cárt mindenki elhagyta és fé-
lesége koporsója mellől lép a közele-
dő menet elé. És ekkor következik a 
kép, egy közeli, amint Iván cár elé 
tárul a végtelen hómező, a nép ka-
nyargó, végtelenbe vesző menete. A 

filmművészetben páratlen beállítás: 
együtt látjuk a képen Iván közelijét 
és a háttérben — de szinte eggyé-
íorrva vele — a népet. Még egy pél-
da: a második rész elején Iván cár 
az előtte felsorakozott bojárokhoz be-
szél. Látszólag bedamerően, békésen 
kezdi. Ügy tesz, mintha egyezkedne 
vélük, de a kép: a bojárok hosszú 
sora és előtérben föléjük magasodva 
fekete alakjával Iván cár, mégis 
győztesnek mutatja. Mint ahogy a je-
lenet folyamán ez be is igazolódik. 
Vagy gondoljunk az első részbeni je-
lenetre a földgömbbel. Az egész szo-
bán ott uralkodik Iván — Gserkaszov 
— csodálatos profilja és a földgömb 
árnyképe. 

Vagy nézzük az eizensteinl vágás-
technikát. A film úgy kezdődik, hogy 
a székesegyházban koronáznak. Fo-
lyik a szertartás. Hosszú perceken át 
A jövendő cár arcát még nem láttuk. 
A fejére helyezik a koronát Eddig 
csak a testetlen, uralkodásra született 
személyt a hatalom képviselőjét lát-



tuk. Most fordul csak meg Iván, fe-
jén a koronával és ekkor látjuk meg 
arcát, ekkor lesz emberré. És ékkor 
sejtünk meg valamit a bojárokkal 
együtt: ez az uralkodó nemcsak irá-
nyítható báb illesz a kezükben. 

Mondtuk már, hogy bármely oldal-
ról közelítünk a filmhez, csak a leg-
magasabb jelzőket érdemli. De alap-
jában nem is a részű etekről van szó. 
A katedráiisoknáű az összhatást szol-
gálják a részletek is. 

Wagner Richard álmodott a „Ge-
samtkunstwerk"-ről, arról a műalko-
tásról, amely egyesíti magában az 
összes művészetek eszközeit. Nos, a 
Rettegett Iván közel jár ehhez. Szer-
kezetében egyesíti a drámát és epd-
kát. A színészi játék és a képek ereje 
is ezt hangsúlyozzák. A zene — Pro-
kofjevé —, mintha a középkorból 
származna — van benne balett, árny-
játék, ha kell egész jeleneteket vé-
gigénekednek, misztériumjáték, szí-
nek (a második rész utolsó két te-
kercse színes, a színek és főleg a vö-
rös színek olyan felhasználása, ame-
lyet azóta sem próbált meg senki) és 

mindenekfelett mozgás, mozgás. 
Mindez valami magas hőfokú izzás-
ban összeolvasztva, egyetlen egységes 
tömbbé. Sháke&pearet és Grecot em-
legettem, mondhatnám a görögöket 
és Miohelangelot is. És mindez egy 
szocialista művész látásmódjával át-
hatva a „népről a népnek" eszméjé-
vel, és áthatva azzal a fenséggel és 
nagysággal, amely csak a nagy, élet-
erős és feltörekvő nemzetek sajátja. 

Sadoul Romáin RoUanclot idézi a 
filmmel kapcsolatban. „Jön a zseni 
és az őszes művészetek harmonikus 
egybeolvadása egyszerre beteljese-
dik." Azt hiszem, minden filmrende-
zőnek álma, hogy ezt az egységet lét-
rehozza egyszer. Sok minden szüksé-
ges ehhez, még talán a csillagok ked-
vező konstellációja is, de leginkább 
mégiscsak tehetség, sőt zseni, aki 
egyetlen akaratba tudja foglalni a 
sok-sok ember tehetségét, hogy létre-
hozhasson valami újat és nagyszerűt, 
valami időtálló remekművet — 
olyasmit talán, mint a Rettegett Iván. 

KEZDI KOVÁCS ZSOLT 



J^l haranqoli^ótnáka mentek 
Egyértelműen és minden kertelés 

nélkül le kell szögeznünk már elöl-
járóban: „A harangok Rómába men-
tek" nem tartozik a sikerült filmal-
kotások közé. Mind dramaturgiában, 
mind rendezésében elmaradt film-
művészetünk színvonalától, és azok-
tól az elemi, művészi-szakmai köve-
telményektől, amelyeket ma már jog-
gal támasztunk a bemutatásra kerülő 
magyar filmekkel szembea Mégsem 
volna helyes, ha gúnyolódó iróniával 
— hiszen a film magamagát kínállja 
erre — intéznénk el, vagy a másik 
végletet választva az alkotó fiatalsá-
gával — mind a forgatókönyvíró, 
mind a rendező debütáltak ezzel a 
filmjükkel — próbálnánk menteget-
ni. Méltatlan és méltánytalan lenne 
ez a szerzőkkél szemben, akik más-
jellegű munkáikban — Szilvásy és 
Galambos szép-prózában, Jancsó do-
kumentumfilm rendezésében — meg-
mutatták, hogy többre teüfk tőlük. 
Nyilvánvalóan nem volt szerencsés 
ez az elgondolás, amely a kezdő író-
kat kezdő rendezővel, operatőrrel pá-
rosította össze. És tágabb értelemben 
nem volt helyes — e filmen kívül a 
„Nehéz kesztyűk". a részértékeket 
ugyan felmutató „Razzia" bizonyít-
ják — az az elképzelés sem, hogy 
a dokumentum- és híradófilmek 
gyártására életre hívott Budapest 
Filmstúdió, megfelelő szakemberek-
kel, rendezőkkel, dramaturgokkal 
való megerősítés nélkül képes lesz 
játékfilmek gyártására. De hát nem 
akarunk nyitott kapukat döngetni, az 
illetékesek már levonták ezt a tanul-
ságot. A mi kérdésünk: milyen esz-
tétikai, szemléleti tényezők okozták 
ennek a filmnek a fiaskóját, mely-
nek alapgondolata — hogyan támadt 
fel egy kisvárosi gimnázium hetedik 
osztályában az emberi szolidaritás 
érzése, hogyan fordult szembe a ná-
cikkal és nyilasokkal —valóban szép, 
értékes mondanivaló. 

Akár a pszichológiai, akár a tár-
sadalmi vagy a történelmi hiteles-
ség, akár a dramaturgiai felépítés, 
vagy a filmszerű megjelenítés olda-
láról közeledünk — lépten-nyomon 
megválaszolatlan kérdőjelekbe ütkö-
zünk- A film hetedik girrmázlstákról 
szól — de a fiúik eszmevilága, pszi-

chológiája tizenkét-tizenhároméves 
gyerekeknek felel meg. A film a há-
ború végén; három nappal Magyar-
ország teljes felszabadulása előtt ját-
szódik, de a sáncásáson, a légiriadó-
kon, állandóan pattogó vezényszava-
kon, őrjáratokon kívül semmi sem 
mutatja a városka életében, hogy a 
fasiszták a háború immár nyilván-
valóvá vált elvesztése előtt állanak, 
amely kiábrándultságot, kételyt, esz-
mélést, a társadalom ezer ellentmon-
dásénak felíakadását hozza magával. 
A film a nyilasok kegyetlenségét, 
eszeveszett garázdálkodását akarja 
bemutatni, s közben együgyű naivi-
tás és gyermekes primitívség jellem-
zi módszereiket. (Hogy egy példát 
mondjak: valóban elhihető-e, hogy-
ha 'be akarnak hívni egy osztályt, ak-
kor az osztályfőnökkel tárgyalják 
meg, őt bízzák meg, hogy egyenként 
agitálja meg a szülőket, engedjék ki 
gyermekeiket a ftxxntivunalra?) És 
sorra vehetnénk az illegalitásban élő 
kommunisták indokolatlan, előkészü-
letlen, deus ex machina-szerű közbe-
lépéseit, tökéletes informáltságát és 
biztonságát. Csupa olyan mozzanat, 
amelyekről a magyar néző, aki át-
élte a második világháborút, tudja: 
nem így volt, nem Játszódhatott le 
így. Mindezt aláhúzza a rendezés stí-
lustalan harsánysága, örökös íortls-
simója tohuvabohuja, amely állan-
dóan zavarba hozza a nézőt, ki hogy 
és miért kerül oda, ahol van. 

Ha mind eme fogyatékosságok 
gyökeréig ásunk, akkor végső eredő-
ként azt az eklektikus szemléletet ta-
láljuk meg, amely a vélt hatásosság-
nak minden műfaji, tematikai, pszi-
chológiai és társadCQomrajzi igényt 
alárendel és különböző reminiszcen-
ciák felélesztéséből táplálkozik. Ezen 
az eklekticizmuson belül értékes 
mozzanatokat Is találhatunk — mind-
ez azonban nem áll össze sem stílus-
ban, sem témában egységes egésszé. 

„A harangok Rómába mentek" — 
ezt nyugodtan mondhatjuk - nem 
tipikus jelensége filmgyártásunknak. 
Meggyőződésem, hogy sem az írók, 
sem a rendező pályájában nem lesz 
az. Vonjuk le a tanulságokat belőle 
— és térjünk napirendre felette. 

GY. E. 
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FILMFESZTIVÁL 

TOrdcalk Man aa »td«s 
Anná—baa 

Jaaa BriJehova éa Jtrl vala 
a -Vágy- című cachazlovák 

filmben 

-Idegen gyermek—et és 
-Az apai ház—at nevez-
te be a versenyre. Ez 
utóbbit L. Kulidzsanov 
rendezte, a két főszere-
pet L. Marcsenko és V. 
Kuznyecova alakítja. 

Az Egyesült Államok 
szintén két filmmel je-
lentkezik. Az első Del-
bert Mann, a -Marty-
rendezőjének új fi lmje: 
-Az éj küszöbén-, a má-

A franciaországi Can-
nes-ban, ezen a világ-
hírű tengerparti luxus-
fürdőhelyen, április 
30-án, ünnepélyes kere-
tek között megnyílt a vi-
lág filmművészetének 
egyik legjelentősebb se-
regszemléje: a XII . 
Nemzetközi Filmfeszti-
vál. 

A játékfilmek verse-
nyén 24 ország 31, egész 
estét betöltő produkció-
ját mutatják be. A Szov-
jetunió — a korábbi je-
lentésektől eltérően — 
az 1959-es év elején be-
fejezett két filmjét: az 

A v i n u y t n kívül bemuta-
uUrt kerüld -Anna Frank 
oap jd j i - című amerikai 
f i lm két fdaaerepldje: Millie 
Parkin* ét klchard Beymer 



C A N N E S 

A szovjet filmművészet ú j fel fedezettje: L. Marcsenko 
- A z apai ház- cfmú filmben 

A -Fé l f inom- című osztrák fUm két főszereplője: Romy 
Schneider és Carlos Thompson 

sik film címe: - Á kény-
szer*, rendezte Richard 
Fleischer. Versenyen kí-
vül, de a fesztivál kere-
tében egy harmadik 
amerikai filmet is be-
mutatnak, az "-Anna 
Frank naplója* filmvál-
tozatát, George Stevens 
rendezésében, Millie 
Perkinssel a címszerep-
ben. 

Olaszország Mario Sol-
dati -Policarpo* és Re-
nata Castellani -Pokol a 
városban* című filmjét 
mutatja be. A fesztivá-
lon részt vevő két fran-
cia film közül a -Négy-
száz ütés*-t Francois 
Truífant, az -Orpheo 
Negro*-t pedig Marcel 
Camus rendezte. A nyu-
gatnémetek is két f i l -
met vittek Cannes-ba. 
A -Hősök *-et Franz 
Wirth rendezte, főszere-
peit O. W. Fischer és 
Liselotte Pulver alakít-
ja. A -Haditörvény-
szék*-ben, melyet Kurt 
Misei rendezett, Karl-
hednz Bőhm, Werner 
Peters és Sabima Ses-
selmann alakítja a ve-
zető szerepeket. 

Cannes-ban kerül elő-
ször a közönség elé Jiri 
Trnka most elkészült, el-
ső, egész estét betöltő 
alkotása, Shakespeare 
-Szentivánéji álom* cí-
mű művének bábfilm-
változata. A -Vágy* cí-
mű másik csehszlovák 
filmet az Állami-díjas 
Vojtech Jasny rendezte, 
a főszerepeket Jana 
Brejchova és Anna Me-
liskova alakítja. A film 
négy történetet mond el 
a gyermekkorról, az if-
júságról, az érett férfi-
korról és a legidősebb 
nemzedékről. A mexi-
kói filmgyártás is két 



8ascha Krushorska és Jürfen Frohrlep a -Csillagok-
cimfl bolgár-keletnémet koprodukcióban készült 

f i lm fóaxereplói 

Jelenei Benato Cesteli*ni -Pokol a váróiban- című ^ 
új f i lmjéből: Anna Magnani « • Glulletta Maiina ^ 

Sebina Seuelmann, Berta Drewi és Karlbelnx Böhm 
a -Haditörvényszék-- című nyufatnémet fesztivál-

filmben 

gyarorazág Fábri Zoltán 
legújabb alkotását, az 
-Édes Amná«-t nevezte 
be, Lengyelországot a 
-Miniatűr drámák-, a 
Kínád Népköztársaságot 
a -Haláazasszony-, Jugo-
szláviát pedig a -Vasút 
menetrend nélkül- kép-
viseli. 

produkcióval jelentke-
zik: a —La Cucaracha—-t 
és Louis Bunuel -Maza-
rin- című filmjét mu-
tatja be. 

A többi résztvevő or-
szág egy-egy filmet kül-
dött a fesztiválra. Ma-

C A N N E S 



szereplésével, Görögor-
szág pedig a -Véres al-
konyat- című produk-
ciót 

A bolgár filmgyártás 
a Német Demokratikus 

Köztársasággal közös 
produkcióban készült 
-Csillagok- című film-
drámával vesz részt a 
seregszemlén. Ebben a 
filmben, melyet Konrád 
Wolf rendezett, és az 
auschwitzi koncentrá-
ciós táborban, a máso-
dik világháború idején 
játszódik, Sascha Krus-
horska és Jürgen Froh-
riep játssza a két fősze-
repet. 

A spanyol filmgyártás 
a -Mézeshetek-, Portu-
gália a -Portugál rap-
szódia-. Hollandia a 
-Harsona-, Svédország 
az -Április kisasszony-, 
India a -Lajwanti-, Ja-
pán a -Fehér hernyó-, 
Venezuela az -Araja-és 
Argentína a -Zakra- cí-
mű filmmel vesz részt 
az idei cannes-i játék-
filmfesztiválon. 

G. T. 

Romy Schneider, ft 
népszerű nyugatnémet 
filmsztár az osztrák 
produkcióban készült 
-Félfinom* című vígjá-
ték főszerepét alakítja. 
Anglia Jack Clayton 
-Szoba a tetőn* című 
filmjét mutatja be, Lau-
rence Harvey és a fran-
cia Simoné Signorét fő-

C A N N E S 



AZ ÚJ FANTASZTIKUM 
ESSZÉ EGY DISZNÖFEIRÖL 

Claude Autant-Lara fonák törté-
nelmi realizmusa, amelyet a pesti 
mozilátogatók is érdeklődéssel jkisér-
tek az Átkelés Párizson című film-
ben, teljesen újszerű, fantasztikus 
elemmel lepi meg az embert. 

A filmművészet xAlágéletében sze-
rette a képtelen valóságot, a komi-
kusok egész sora alkalmazza a gro-
teszk csodákat. Gondoljunk Chaplin 
szakadék szélén ide-oda himbálódzó 
kunyhójára az Aranylázban, a felhő-
karcoló párkányán hanyag elegan-
ciával sétáló Buster Keaton-re vagy 
hazai példát véve, Latabár kivégző 
osztagot nevettető „csodájára" a 
Fel a fejjel-ben. A fantasztikum a 
tragikus színezetű filmektől sem 
idegen. A Metropolis gép-vámpirja, 
a Kék hold völgye öreggé varázsoló 
pillanata zord példái a hátborzongató 
költészetnek. 

Az ártatlan bájú vagy hajmeresztő 
képtelenségek fölött elszállt az idő. 
A hold felé süvítő rakétát 1902-ben 
Verne filmparódián láthatta a néző, 
ma híradóban. Egyre nehezebb dolga 
van a regényes képzeletnek, a való-
ság bravúrjai kiszorították a kép-
telenségekkel való kacérkodást. 
Milnchhausennek nem '-kell ágyú-
golyóbisra ülnie, gyorsabban közle-
kedhet bármelyik légitársaság Jára-
tán. Eltűntek volna a fantasztiku-
mok? Nem. Csak egészen más for-
mában jelentkeznek. Egyik példa 
erre Autant-Lara filmje, az Átkelés 
Párizson. 

E film fantasztikumának közép-
pontjában egy disznó áll. Egy disznó, 
amelyet szakavatott kezek feltran-

csíroztak a feketepiac részére, s csu-
pán a Ivágóhelyröl kell az elosztó-
hoz szállítani. A sertés'teteme négy 
bőröndbe kerül. Ezt a négy bőrön-
döt két francia állampolgár cipeli 
Párizson át a német megszállás ide-
jén. A kockázat rendkívüli, valósá-
gos haditett, keserűen groteszk új 
Odysseia. Két bőröndöt a kalandra 
kíváncsi festTT, kettőt a munkanélküli 
taxisofőr szállít. 

Micsoda torz kaland! A disznó 
sorsát, mint egy eposzban, úgy kö-
vetjük. Látjuk megöletésének utolsó 
pillanatait miközben a taxisofőr vad 
harmonikaszóval próbálja elnyomni 
az állat vlsitását. Utazását egészen 
a megszálló német parancsnokságig 
követjük, I ahol is kikerül a négy 
bőröndből s kirakják más elkobzott 
áruk közé. 

A disznó feje innen, a német fő-
parancsnokság egyik asztaláról me-
red ránk. 0 a bűnjel. V4 tett. A meg-
szálló főparancsnokság mártírja. 
Olyan, mintha aludna. Szemeit le-
hunyta és mosolyog, mintha valami 
nagyon szépet álmodna az új Euró-
páról, ahol a hitvány francia feke-
tézők nem vághatják le a németek-
nek hízó disznókat. Ez a mosoly a 
maga disznó módján erkölcsi fölényt 
mutat, mintha csak annak lenne az 
áldozata, hogy kevés a kollaboráns 
Franciaországban. Az egész filmben 
ez a disznófej az egyetlen teljesen 
közeli kép, csaknem olyan erős hang-
súlyt kap, mint Lawrance Olivier 
III. Richárdjában a királyi korona. 

Francia rendőrök és 'német járőrök 
veszélyeztetik a bőröndökkel küsz-
ködő festő és taxisofőr útját. A film 
éppen azt mutatja, hogy milyen mér-
tékben nő a veszély és ijesztően 
groteszk módon hősiessé növeli <a 
két francia cselekedetét. Jelenetről 
jelenetre szorítóbbnak érezzük a 
helyzetet és a történelmi képtelen-

ig 



iéget. Hát lehetséges ez? A XX. szá-
zadban, a világ egyik legmodernebb 
városában, az európai kultúra szivé-
ben, a forradalmak, a haladás Fran-
ciaországában egy levágott sertést 
titokban, halálra szántan kell hor-
doznia két franciának? El lehet hinni 
azt, hogy ez valóság? Nem hasonlít 
inkább <pz a történet valami kép-
telen mesére? 

Íme, az új fantasztikum. Meddig 
lehet megalázni az emberben az 
embert? Aymé, a film novellájának 
szerzője nemcsak ebben, hanem na-
gyon sok más írásában is azt mond-
ja, hogy az ember megaláztatásá-
nak nincsen határa. Élményanyagát 
mindenekelőtt Franciaország német 
megszállásának idejéből veszi. Az 
elgyávulásnak groteszk szélsőségeit 
ábrázoló novellái közül talán leg-
kegyetlenebb a Feleségbeszedő, 
amelyben az állampolgárok előbb 
vonakodva, majd belenyugodva, sőt 
egyesek lelkesen szolgáltatják be 
feleségüket az adóhivatalnak. Az 
Átkelés Párizson novellaanyaga ha-
sonló stílusú fantasztikumot jelez. 
A disznóhússal triegpakkolt bőrön-
dök szállítói szabályos ellenállási 
helyzetbe kerülnek, holott > igazán 
semmi közük nincs Franciaország 
nemzeti tragédiájához. A gazdag 
festőnek érdekes eset a disznó — 
kaland, az állástalan taxisofőrnek 
— pénzkereset. 

Claude Autant-Lara nem egy fan-
tasztikus komédiának t>olt már ren-
dezője (Sylvia és a fantom, A test 
ördöge stb.) a realitásból fakadó 
fantasztikum elsőül az Átkelés Pá-
rizson terméke. E filmben egyetlen 
irreális vagy költőlen önfeledt komé-
diai fogást nem alkalmaz, a film 
kockái hétköznapion igazak, a való-
ságot aprólékos közvetlenséggel áb-
rázolja s az egész mű mégis a hi-
hetetlenség szédületét kelti fel az 
emberben, i Ennek a hihetetlennek 
szimbolikus kifejezője a disznó-ügy, 
közelebbről a disznó feje a német 
parancsnokságon. 

A disznófej a film egyik nagy je-
lenetének középpontjában áll. A mű-
értő, előkelő német tiszt kecses moz-
dulatokkal, kiművelt udvariassággal 
tárgyal a festővel a művészetről ét 
a disznóról. Előzetesen láttuk a szim-
bolikussá nemesedett disznófejet 
buta konnektor-orrával, örök hallga-

tózásra hegyezett fülével. Most pedig 
ott lebeg emléke a német csevegé-
sében, udvarias mosolyában, a fran-
ciáknak szóló rajongó tekintetében, s 
a megszálló graciőz fölényében. A 
köszönésre lendülő karok, a felszür-
külő Hitler-kép, a tiszt mosolya, a 
főparancsnoki világ közepén ott ró-
zsáilik a disznófej, mint a történe-
lem groteszk emblémája. 

Csoda-filmek, mese-filmek, ex-
presszionista ábrándok, avantgár-
dista képi ritmusok, bűnügyi tündér-
játékok után a képtelenség új isko-
lája teremtődött meg az Átkelés 
Párizson-ban. Ebben a stílusban a 
valóság vált ki a nézőből olyan meg-
hökkenést, mint Gulliverből az első 
óriás megpillantása. Az Átkelés 
Párizson fantasztikus történet sza-
bályos termetű emberekkel, élethű 
házakkal ét utcákkal, mesebeli 
Griff madár helyett pedig egy disznó 
található benne. Nem is csoda-
disznó, hanem hétköznapion röfögő, 
amelyet azonban zeneszóval kell le-
vágni, életveszélyben lehet szállítani 
és deportálással kell fizetni ' érte 
abban a világban, amelyet a rosen-
bergi felsőbbrendűség akar teremteni 

a mindennapi franciáknak. 
* 

A komédia sem színpadon, sem 
filmen nem tud meglenni fantaszti-
kum nélkül. A szenvedélyesen reális 
McAiére, a képtelenség magasába rö-
píti jellemeit, a fösvénység, a hiszé-
kenység, a magateltség felhőövezte 
régióiba. A filmkomédia nagy mes-
terei Chaplintől René Clairig a bá-
jos és mulatságos csodák segítségé-
vel mentik a nagyrahivátott bukdá-
csolókat. A hagyományos komédiái 
fintorok leggyakrabban a fantasz-
tikum tükréből verődnek vissza. Az 
Átkelés Párizson ban csak az képte-
lenség, ami igaz. A megszállt Párizs 
utcáin, bisztróiban, s a házak lég-
oltalmi papírral fedett ablakai mö-
gött látjiuk a csodákat, a megalázott 
emberi élet fantasztikumait, melye-
ket a rendező végül is egy disznófej 
létentúli mosolyában foglal össze az 
utókor tanulságára. 

GYÁRTÁS MIKLÓS 



rbesino 

.Vines új téma a Nap alatt... 

Sergio Amidéi, A harmadik liceum 
forgatókönyvíró ja öt lány, három 
fiú meg egy tanár három, összefüg-
gő történetét mondja el filmé-
ben. Érdekes azonban — jegyezzük 
meg mindjárt itt elöljáróban — a 
szerelmi históriákat nem az élet, ha-
nem a drámatörténelem ihlette. Az * 
első történetben a gazdag Lucia 
beleszeret a szegény Andreába, de 
szüleik kölcsönös ellenzésére szét-
válnak útjaik. A második történet-
ben a két osztálytársnő, (Maria és 
Giulia szerelmes Carlo szigorló épí-
tészmérnökbe. A harmadik történet-
ben Camilla és Bruno szerelmét el-
lenzik szüleik, minthogy inkább — 
tanulniuk illene. 

Nem kell hozzá semmi különös 
éleslátás, hogy fölismerjük e három 
történet sokszáz éves családfáján a 
legsikeresebb őst, a -Romeo és Jú-
liát- (az 1. és a 3. történetben) és a 
-Szentivánéjl álomból- a Hermia— 
Lysander—Heléna-motívumot (a 2. 
történetben). (Nem akarom azonban 
ezt a párhuzamot a szerzőknek fel-
róni, nem akarom őket plágiummal 
-vádolni-; hiszen nem hibája ez 

munkájuknak, csak tulajdonsága. 
Ugyanis úgy áll a helyzet: a világ-
irodalom drámaírói, a legöregebb 
Aischylostól a legfiatalabb Osborne- ' 
ig, két és félezer éven át mindig 
ugyanazt a 36 drámai helyzetet va-
riálták-permutálták, miként ezt Geor-
ges Poíti szellemesen kimutatta. (A 
szóban forgó két drámai szituáció 
Polti rendszerében a 28. — az 1. és a 
3. történet — és a 21. — a 2. történet) 
Az sem meglepő talán, hogy a film-
játék dramaturgiája számára sem 
adatott ezeken kívül több és más 
drámai szituáció. 

Mindazonáltal nem véletlen, hogy 
az olyan sikerre törő szerzők, mint 
Amidéi és Emmer, a rendező, éppen 
a két legpregnánsabb drámai hely-
zetre építették filmjüket. És talán 
az is érthető, szereplőik miért éppen 
a -legsikeresebb színpadi szerző-, -
Shakespeare alakjaira emlékeztet-
nek. Lucia, Maria, Giulia, Teresa, 
Camilla, Glovanna — a hat lány a 
harmadik c)-ből —< távoli sápadt és 
kezdő rokona Júliának, Hermiá-
nak, Helénának, Lucianának és 
Biancárnak. A szerzők jól tudják, az 
életben nem tehetünk rokonainkról, 
annál inkább az irodalomban és a 



- j ó - származás fontos eleme a si-
kernek. Ez a fiú- és a férfialakok 
megformálásából is kitűnik. 

A bűvös szillogizmus 

Shakespearet emlegettük A har-
madik liceum ősei között. Ez a kap-
csolat azonban a film alkotói és a 
brit költőóriás között — a benne-
rejlő művészi lehetőségek ellenére 

csupán, hogy úgy mondjam: egy-
oldalúan üzleti, a nagy előd szelle-
mi értékeinek -fölhasználása-, pénz-
szerzésre való kiaknázása. Dehát: les 
affaires sont les affaires az olasz 
filmvállalkozók nyelvén is. Ez a 
film, sajnos, visszalépés nemcsak a 
Biciklitolva jok-hoz, a Kóma 11 órá-
hoz, a Két krajcár reménység-hez, 
avagy A tető-höz képest, de a neo-
realizmus gyengébb alkotásaitól is 
messze gurult eszmeileg. Ez visz-
szalépés a neorealizmus gazdag ha-
gyományaitól a — szórakoztató ipar 
felé. 

A harmadik liceum szerzői le-
mondtak a neorealizmus minimális 
programjáról is. Hiányzik filmjük-
ből a jól ismert -hétkéznapi- hős, 
az egyszerű kisember, aki — dolgozó 
társai együttérzésére támaszkodva — 
harcba száll az őt körülvevő ellensé-
ges világgal. Pedig háromszor is 
megpendül bennünk a reménység, 
hátha másként folytatódik. Először, 
amikor fölbukkan a diákok ujság-
alapításának motívuma; ez azonban 
— rögtön kiderül — halvaszületett 
eszme, mert a gazdag Lucia szerve-
zi, a villájukban. Másodszor a fiatal 
taínár megjelenésére figyelünk föl, a 
korszerű pedagógusra a pedáns tan-
férfiak között, hátha majd ő . . . ö 
rokonszenves is marad, de valójá-
ban semmit sem tesz diákjai szemé-
nek fölnyitására. Ezek után már 
csak az egyik főszereplő diák moz-
donyvezető apjában reménykedünk, 
akit szintén rokonszenvesen ábrá-
zol a film. Sajnos, azonban ő is 
csak azzal törődik, hogy célszerűen 
beleillessze fiát a fennálló társadal-
mi rendbe. Vigasztalhatnánk ma-
gunkat: lám, azért a víz itt sem ve-
gyül az olajjal, a gazdag lány a sze-
gény fiúval, de végül is teljesen le-
hangolódunk, amikor a szerzők az 
Andrea hibáját is magára vállaló 

Luciát a nemeslelkűség mennyorszá-
gába viszik. 

Kár az elszalasztott lehetősége-
kért, kár az egész filmért, amely 
sokszor színvonalas lírai víg^tékok 
derűjét árasztva, sajnos, gondolatok, 
művészi célok nélkül, megelégszik a 
szórakoztatás sokszor elhasznált, 
sokszor semmitmondó eszközeivel. 
Pedig a film meggyőzött bennünket 
róla, hogy tehetséges alakitói (a már 
említett Sergio Amidéi író, Corrado 
Bartolini operatőr, Carlo Innocenzi 
zeneszerző és főként Luciano Em-
mer rendező) kitűnően ismerik mes-
terségüket; azt: hogy lehet az igazi 
filmszerűséget a lényeges dolgok áb-
rázolásával biztosítani. És újra meg-
lepett bennünket az olasz filmművé-
szet színészekben való gazdagsága. 
Nálunk már ismert és még ismeret-
len színészek mélyről átérzett, életük 
igazságát szuggeráló játékában gyö-
nyörködhettünk: Ugo Amaldi, Clau-
dio Barbesino, Ferdinando Cappa-
bianca, Christine Carrere, Roberta 
Primavera, Isabella Redi, Giulia Ru-
bini, Annamaria Sandri, Giovanna 
Turi és mások alakításait tanulmá-
nyozhattuk. Ezek a fiatal színészek 
az amatőr színjátszók üdeségével, 
gyanútlanságával, naivitásával, szent 
ártatlanságával élik az érettségire 
tanuló s az édesbús szerelem gyöt-
relmeivel bajlódó diákok sorsát — 
ugyanakkor azonban nagyon is hiva-
tásos színvonalon oldják meg föl-
adatukat. Alakításukban a mögötte 
meghúzódó líra a legmegragadóbb, 
az, ahogy a szinte kifejezhetetlent 
ábrázolják: amikor a 18 évesek sze-
relmesek — a szerelembe. És mindig 
nagyon vonzóak, szépek, jellegzete-
sek, filmszerűen természetesek akár 
táncolnak, síelnek, kosárlabdáznak, 
avagy motoroznak. 

Mindezért bizonyára sikerük lesz 
nálunk is. Ezt a film alkotói — gon-
dolom — jó előre -kisakkozták-. Az 
üzleti siker bűvös szillogizmusával 
már munka közben arra az ered-
ményre juthattak: minden ember-
nek tetszik, ha tavaszról, fiatalokról, 
szerelemről Játszanak neki; ami pe-
dig minden embernek tetszik — az 
jó sok pénzt jövedelmez. így lett 
az elszalasztott »grand'arte~ lehető-
ségéből — nagy üzlet. 

CSERÉS MIKLÓS 



JUúfyM a SI ÁLLNAK A DARVAK ifyML 
Viktor Rozov nevét a Szállnak a 

darvak" forgatókönyve tette világ-
szerte ismertté. Ez a film 1998. egyik 
legnagyobb sikere volt. Hőseit, jele-
neteit, éles képekben őrzi az emlé-
kezet. És a kérdések is elevenek 
még, amiket szemléletével, jellemáb-
rázolásával, képmegoldásaival viták 
és beszélgetések középpontjába állí-
tott. Ki volna illetékesebb ezekre 
megfelelni, mint maga az író, akivel 
a moszkvai Központi Gyermekszín-
ház irodájában beszélgetünk. Ez a 
színház jelenleg négy darabját játsz-
sza, s más moszkvai és leningrádi 
színházak műsorán is szerepel. Vik-
tor Rozov termékeny szerző. 

— A „Szállnak a darvak" körüli 
vita — vág rögtön a kérdés közepébe 
— leginkább arról folyt, hogy fel-
idézi-e filmünk a nehéz háborús 
évek helytállásénak szellemét, nem 
mutat-e több gyengeséget, hibát, sőt 
egyes figurákban becstelenséget, mint 
amennyit az emberek emlékezete, 
igazságérzete elfogad? A nézetek 
megoszlanak. Vannak, akik egyetér-
tenek velünk, mások kifogásokat 
emelnek, megint mások elhibázott-
nak tartják a filmet. Az alkotókol-
lektíva álláspontja röviden ez: a há-
borús évek hősies helytállását Igye-
keztünk ábrázolni, szívünknek ked-
ves emberek életének, jellemének 
tükrében. Ügy éreztük, csak akkor 
lesz hiteles a kép, ha a harcot is 
megmutatjuk, amit a szovjet embe-
rek tízmillióit átható öntudatnak, a 
szórványosan jelentkező, mégis ártó, 
romboló hatású gyávasággal, kapzsi-
sággal, butasággal, önzéssel is meg 
kellett vívnia a győzelemért. ' 

— A háborús szenvedés rossz ta-
nácsadó. Jóravaló, becsületes embe-
rek is hibázhatnak, különösen, ha 
pillanatnyi körülmények — mint a 
szüleit gyászoló, szerelméről is a leg-
rosszabbat sejtő Veronika esetében 
— olyan kegyetlenül összejátszanak. 
Az ilyen ember megtalálhatja és a 
legtöbb esetben meg is találja ön-
magát, szembefordul gyűlölt ballé-
pésével. Veronika is erre példa. A 
hősiesség ábrázolása nagyon fontos 
és igen nehéz feladat. Dosztojevszkij 

egyik naplójegyzetében azt írta tr-
ről, hogy kétféle hősiesség van. Az 
egyik a pillanatnyi íellobbanások 
látványos mutatványa, a másik a 
mindennapi tettek csendes ember-
sége, szilárd következetessége. A pil-
lanat megörökítéséhez magnézium-
lobbantóra és fotoriporterre van 
szükség, a mindennapok hősiességé-
nek ábrázolása a nehezebb, de mél-
tóbb feladat. Emberi sorsok és az 
egész társadalom fejlődésének logi-
káját kell felidéznie az írónak, hogy 
tiszteletet parancsoló tettek az egyé-
ni lélek és az emberi világ bonyolult 
összefüggéseibe ágyazva hiteles 
szépségükkel hassanak. Nem tudom 
mennyire sikerült mindezt valóra-
váltanunk, de bízunk benne, hogy 
ez a felfogás művészi eredmények-
ben talál majd igazolást. 

Technikai kérdések következnek. 
Ezekre azonban Rozov csak megkö-
zelítő válaszokat adhat, mert — mint 
mondja — ő „csak" író és a vizuális 
megvalósítás, a forgatás munkáját, 
jó megoldásokért lelkesedő laikus-
ként figyeli. Boldog lehet az az író 
— mondja —, afld olyan munkatár-
sakkal dolgozhat együtt, mint én. 

Kalatozov rendezővel és Uruszevsz-
kij operatőrrel olyan jó az együtt-
működés, hogy a film egyes részle-
teiről beszélgetve — a végén — már 
nem is tudták különválasztani hár-
muk munkáját. Ilyen jelenet pél-
dául az iskolai gyülekező és az újon-
cok elvonulása, amikor a késveérke-
ző Veronika kétségbeesetten keresi, 
de már nem találja szerelmesét. Er-
ről a képsorról is sokat beszélgettek. 
Elmondták, kl hogyan gondolná a 
forgatást. Sok személyes emlék, él-
mény ls felelevenedett. Rozov volt 
olyan kedves, hogy elkísért ahhoz a 
moszkvai iskolához, ahol — az Ulica-
Armenszkaján — ezt a részletet fil-
mezték. A tolmács megsúgta: Rozov 
ls Innen vonult be 1941. nyarán, a 
vészterhes napokban. Volt mire em-
lékeznie! 

Borisz halálának felejthetetlen 
képmontázsa ls közös telitalálat. Az 
ötlet — amely eltér a szokványos 
megoldástól: nem a megélt múlt, ba-



nem a nehéz szívvel várt, örömeket 
ígérő jövő álomképeinek felidézése 
— benne volt Rozov forgatókönyvé-
ben. A rézsút dűlő, forgó nyírfák és 
a mocsár képeinek megkomponálása 
Kalatozov és Uruszevszkij munkája. 

A Szállnak a darvak sikere együtt-
működésüknek csak kezdetét jelenti. 
Annyira megszokták és megszeret-
ték egymás felfogását és munkastí-
lusát, hogy a következő filmet is 
együtt csinálják. Sőt, már egy har-
madik közös produkció is szóbake-
rült. Rozov a készülő második film-
ről tájékoztat, amelyhez 6 adta a 
végleges formába öntött forgató-
könyvet: 

— Néhány évvel ezelőtt történt: 
geológus csoport indult Szibéria leg-
északibb részébe. Feladatukat — új 
gyémántmező feltárását — teljesí-
tették, de visszatérőben viharba ke-
rültek, eltévedtek és a csoport tagjai 
egymás után megfagytak. Egyetlen 
embernek sikerült csak lakott hely 
közelébe vergődnie. Az utolsó erő-
feszítéseket azonban ez a geológus 
sem bírta mór elviselni. Tavasszal, 
olvadás utón találták meg holttestét, 
a nyakában egy vászonzacskóban a 
feltárt gyémántmező leírása volt. Ez 
a történet az alapja új filmünknek, 
amelyet Kalatozov, a cselekmény 
színhelyén, Szibéria egyik legésza-
kibb pontjón, Jakutföldön forgat. A 
filmben négy geológus vívja harcát 
a kegyetlen természettel. Nemcsak a 
létért vívott küzdelmüket szeret-
nénk megmutatni, hanem a négy 
ember között kialakult vonzó-taszító 
kapcsolatokat, élet- és halál válasz-
útján kiélesedő drámai konfliktuso-
kat, azt az erőt ls, amely az eltérd 
egyéniségű és jellemű embereket kö-
zös erőfeszítésre sarkallja. Ez nem-
csak a közösségért végzett munka 
felelőssége, hanem természetes em-
beri becsvágy, egyéni életükből kö-
vetkező, éppen ezért mind a négy 
hősnél más-más jellegű hajtóerő. 

A négy geológus egyike — az 
egyetlen nő — Tatjana Szamojlova. 

Szamojlovóval nem beszélhettünk, 
mert ő is Jakutföldön forgat, Rozov 
pedig annyit mond csak, hogy Tat-
jána régi ismerőse. Rozov ugyanis 
a háború előtt színész volt és a 
moszkvai Majakovszkij Színház 
együttesével gyakran indult hosz-
szabb turnéra. Ezekre a körutakra a 

színészeket családjuk is elkísérte. 
Szamojlov — Rozov kollégája, a Ma-
jakovszkij Színház együttesének 
tagja — gyakran elhozta magóval a 
kicsi Tanját is. A kicsi Tanjából — 
mondja mosolyogva Rozov — nagy 
Tánja lett és olyan színésznő, akinél 
alkalmasabbat, művészi és emberi 
értékeivel vonzóbbat, hősei megsze-
mélyesítéséhez egyetlen író sem kí-
vánhat. 

DERSI TAMÁS 



PÁRIZSI F I LMLEVÉL 
Párizsban háromszáz-

tizenhat mozi, mintegy 
másfélszáz különböző fil-
met játszik. Ez a csepp-
nyi statisztika is nyil-
vánvalóvá teszi, hogy 
nem lehet teljes áttekin-
tést adni, legfeljebb né-
hány, az egypár napi 
itt-tartózkodás után is 
szembeötlő vonást je-
gyezhettem fel. 

Ami számunkra a leg-
feltűnőbb: még egyetlen 
teltházzal sem találkoz-
tam. A mozik legna-
gyobb része „perma-
nent", vagyis a nap egy 
bizonyos órájától,' általá-
ban délután kettőtől fo-
lyamatosan játszik éj-
félig. A helyárak egysé-
gesek, nincs helyreszóló 
számozott jegy, viszont a 
jégyszedőnőnek, aki le-
ültet, borravalót illik 
adni, 

A másik erősen szem|-
beötlő jelenség: az ame-
rikai filmek abszolút 
számbeli fölénye. Ismét 
egy kis statisztika: a 
másfélszáznál valamivel 
több filmből körülbelül 
80 amerikai. 50 francia, 

10 angol, a többi meg-
oszlik féltucatnyi más 
nemzet között. Ez egy 
hét adata, de az arány 
legfeljebb a „többinél" 
változik, az amerikai 
filmeket illetően nem. 
Ezek zöme pedig „wes-
tern", vagyis kosztümös 
cowboy film, nagy óbbá ra 
színesben, valamilyen 
szélesvásznú eljárással. 

Még egy általános meg-
jegyzés: a mozik igen 
szépek, modernek, re-
mek világítási effektu-
sokkal és valamennyit 
mintha frissen renovál-
ták volna. 

A francia filmeket il-
letően az a legérdeke-
sebb és legrokonszenve-
sebb jelenség, hogy igen 
sok az új név. A rende-
zők és a színészek kö-
zött egyaránt számos 
fiatallal találkozhatunk 
és nem egy közülük szá-
mottevő sikert ért el 
máris. 

Így pl. hónapok óta 
megy a premiermozik-
ban a húszegynéhány 
éves Louis Malle „Les 
Amants" című filmje, a 

tavalyi velencei film-
fesztivál egyik kitünte-
tettje.' A film tartalmi-
lag vitatható és a ke-
vésbé prűd francia kö-
zönség egy része is 
megijedt attól a rendkí-
vül élethű közelséggel 
bemutatott szeretkezési 
jelenettől, ami a film 
csúcspontja és lényege. 
Viszont kétségtelen, 
hogy Louis Malle tehet-
séges, hogy sikerült el-
kerülnie minden por-
nografikus mellékízt. A 
film női főszereplője 
Jeanne Moreau kitűnő 
színésznő, bizonyos, 
hogy még sokat hallunk 
róla. 

A másik gyors hír-
névre szert tett fiatal 
rendező Claude Chabrol, 
aki eddig két filmet ké-
szített. Mindkettő még 
mindig a premier mozik 
műsorán van. Főszerep-
lői között is sok az azo-
nos név, méghozzá fő-
ként fiatalok, mint pl. 
Jean-Claude Brialy, Gö-
rard Blain, Juliette 
Mayniel . . . 

Az eddig látottak kö-



feszít, Bjelogorszk ócska 
erődje fényes berende-
zésű és jókora vár. Ami 
a leggyengébb — a szí-
nészek kiválasztása és 
játéka. Van Hefiin mint 
Pjotr Grinyev és Viveca 
Lindfors mint Katalin 
cárnő, szinte karikatúrák 
és nem sokkal marad el 
tőlük Silvana Mangano 
Másája vagy Geoffrey 
Horu Pugacsovja. 

Ennyit a filmekről. A 
stúdiókban is rendkívül 
eleven és mozgalmas az 
élet. Itt is sok fiatallal 
találkozni. Most forgatja 
negyedik filmjét Michel 
Boisrond, aki RenéClair 
asszisztenséből lett ren-
dezővé. Érdekes munkát 
fejezett be az igen te-
hetséges Roger Vadlm és 
következő munkáját ké-
szíti elő a már említett 
Louis Malle és Claude 
Chabrol is. 

BÁN RÓBERT 

zül Jean Gabin új film-
je, az „Archiméde, le 
Clochard" tetszett. Ami 
a történetét és rendezé-
sét illeti, nem különö-
sebben nagy ügy. De 
Gabin, ez a csodálatos 
színész most egészen 
más oldaláról mutatkol-
zik be, mint eddig. 
Archiméde, a bölcs, mű-
velt, furcsa és rapszodi-
kus csavargó alakjában 
olyan remek humorú, 
kitűnően ábrázolt figu-
rát teremtett, ami so-
káig fog élni a nézők 
emlékezetében. Van egy 
Jelenete a filmnek, ami-
kor egy gazdag társaság-
ba kerülve, szólót char-
lestonozlk — hallatlanul 
magávalragadó. 

Megnéztem a nálunk 
nemrég játszott „Kapi-
tány lánya" című, Pus-

Két kép Jesn Gsbin-rdl, 
az -Archiméde le Clocbsrd—ban 

kin regényfeldolgozás — 
olasz filmváltozatát. „La 
tempesta" (A vihar) cí-
met nyerte. Szándéká-
ban semmi különösebb 
kivetni való, nagyon 
igyekszik viaszaadni 
Puskin Pugacsov iránti 
rokonszenvét. De azerd-
deti regényt nem talál-
ván elég romantikusnak, 
a forgatókönyvet meg-
tűzdelték „nagyhatású" 
jelenetekkel, hatalmas 
csataképekkel, amelye-
ken Pudovkin „Tűz és 
fergeteg" című filmjé-
nek letörölhetetlen nyo-
mai jelentkeznek. Ami a 
realizálást illeti, rend-
kívül pompázatos. Puga-
csov hadserege szín-
pompás kosztümökben 



Ez az eléggé összetett és izgalmas-
ságában is nehezen megfejthető 

kérdés a témája egy eleven francia 
irodalmi folyóirat, a La Jtevue des 
Lettres Modernes nemrég megjelent 
hármas különszámának. A fiatal és 
érdekes folyóirat általában egy-egy 
problémára összpontosított számokat 
szokott kiadni: mindegyik füzete 
mintegy szerves egész, önálló kötet-
számba is elmehet. A nemrég hoz-
zánk érkezett füzet kétszáz oldalon 
huszonhárom író, irodalomtörténész, 
kritikus véleményét szólaltatja meg 
a fi lm és a regény viszonyáról 

A kötetecskében közölt cikkek há-
rom csoportba vannak tagolva: az 
első rész (-Les deux langages — 
A kétféle nyelv-) a regény és a film 
különbözőségeiről, érintkezéseik és 
különbségeik elvi, esztétikai részéről 
szól; a második (-Problémes de 
l'adaptation — A filmrevitel kérdé-
sei-) a regény megfilmesítésének 
kérdését elvileg és főként egy pár 
konkrét példán keresztül szemléli, 
s végül a harmadik (-Echanges 
et Convergences — Érintkezések és 
találkozások-) a konkrét érintkezési 
pontokat igyekszik kitapintani. E 
három főrészhez végül egy pár jegy-
zet és dokumentum járul, s egy ér-
dekes és gazdag bibliográfia a kér-
dés irodalmáról. 

Irodalmi, irodalomtörténeti folyó-
iratról lévén szó, természetes, hogy 
a szerzők elsősorban az irodalmi al-
kotásoknak a filmhez való viszonya 
Iránt érdeklődnek. Az első rész ta-
nulmányai főként azt vizsgálják, 
hogy mit hozott a film a regény szá-
mára; mennyiben gazdagította a 
film az Irodalmat? Nem kétséges, 
hogy az utolsó negyven esztendőben 
a regényirodalomban végbement je-
lentős módszerbeli változások közül 
sokat éppen a filmmel való megis-
merkedés határozott meg; hogy a 
film képeinek az írók asszociációs 
bázisába való beszivárgása, sőt meg-
győkerezése jelentős mértékben be-
folyásolja a modern irodalmat. Álta-
lában Dos Passost, Hemlngwayt, 
Faulknert szokták emlegetni, ha a 
filmnek a regényírás technikájára 

való befolyását feszegetik; Dos Pas-
sos erre különös lehetőségeket Is te-
remt, mikor némelyik regényében 
ritmikusan visszatérő fejezetcíme: 
-Ahogy a kamera látja-. Ugyanak-
kor az a benyomásunk, hogy André 
Bazin-nek, a korán elhúnyt kitűnő 
kritikusnak és filmesztétának van 
inkább igaza, aki cikkében azt bizo-
nyítja meggyőző módon, hogy a film 
közvetlen befolyása a regényre nem 
jelentős, ezzel szemben a film erő-
sen elirodalmiasodott az utóbbi idő-
ben; a modern regénytechnika önál-
lóan fejlődött ki, vagy legalább is, 
nem a film döntő befolyása alatt, 
viszont az utóbbi időben egyre több 
az irodalmi művek filmre való át-
dolgozása, s Bazin véleménye szerint 
ezen a téren a film közel félszázad-
dal van elmaradva az irodalomtól: 
a legtöbb esetben nem a jelenkor 
műveit próbálja vászonra vinni, ha-
nem a viktoriánus Anglia s a fran-
cia romantika alkotásait... 

Az elvi cikkekből, amelyek a két 
művészet közötti -nyelvi- különb-
ségeket elemezik, érdemes G.-A. 
Astre fejtegetéseit felidézni, aki ab-
ban látja a döntő különbséget, hogy 
mig a nyelv a szóban elvont hang-
csoportokon át jeleníti meg a tár-
gyat, a film azt a maga tárgyszerű 
voltában lényegi ti át: a költő -ké-
pei- ezernyi vonatkozással terhesek, 
amelyek^ közül a vizuális csak a leg-
szembetűnőbb, de rendesen nem a 
legfontosabb; míg a filmnél a költői 
kép és annak vizuális megjelenítése 
teljesen összeesik; éppen ezért a 
nyelvi képek filmszerű megjelení-
tése sokszor kataszrofális lehet 
mindkettőre. 

A regény és « film közötti döntő 
különbséget Astre a tér és az idő -

különböző szerepében látja. (Itt is, 
mint más helyütt, a folyóiratszám 
cikkeit G. Blues tone: Nouvels inta 
Films c., 1957-ben megjelent könyve 
ihlette.) Szerinte a regény a tér-
hatást az időben való mozgással éri 
el; a fi lm viszont az idő múlását a 
térben való mozgással érzékelteti. A 
regény játszódhatik a múltban, sőt 
jelentős része Játszódik a távolabbi 



vagy közelebbi múltban; a film min-
dig jelenidejű, még ha kosztümös Is: 
a néző számára jelen-valóság az, ami 
a szeme előtt lejátszódik. 

M. Mourlet a film és regény vi-
szonyában azt látja a legüdvösebb-
nek, hogy a film ugyanúgy leszűkíti 
és elmélyíti a regényt, mint ahogy a 
fényképezés feltalálása befolyásolta 
a festészetet. Igazi regényíró ma már 
nem próbálkozik olyan hatások el-
érésével, amelyeket a film sokkal 
könnyebben és eredményesebben 
ér el. Ennek a következménye, hogy 
a modern regény egyre kizárólago-
sabb feladatának a pszichológiai 
mélységek feltárását tartja és a 
nyelvi zeneiség kiaknázását, ami-
vel a film nem mérkőzhetik. 

Mint ahogy az első rész tanulmá-
nyaiban (sa szám többi részé-

ben is) több közvetett vagy közvet-
len támadás van a fiatalabb francia 
regényíró-nemzedék egyik csoportja, 
elsősorban Alain Robbe-Grillet ob-
jektivista, dehumanizáló regényírói 
módszere ellen, úgy a második rész, 
a filmre-vitellel foglalkozó cikkek-
nek szinte alaptónusa az Aurenche 
és Bost film-átdolgozásai elleni tá-
madás. F. Truffaut külön cikkben 
mutatja ki, hogy A test ördöge ese-
tében egy moralista remekművéből 
szokványos bulvár-színművet csinál-
tak; C. Gauteur pedig a szimpla Il-
lusztráció ellen kel ki, példának fő-
ként a Vörös it feketít hozva fel. 
Eteklntetben megint A. Bazin hatol 
a legmélyebbre, aki igazán csak a 
vulgarizáló átdolgozásokat marasz-
talja el, s kiemelt, hogy a regény-
fllmesitésnek két formája lehet: az 
egyszerű filmre-forditása a regény-
nek, mely általában közepes filmet 
ad s a regényt inkább csak illuszt-
rálja; viszont sokak figyelmét fel-
hívja rá, s nem szerez rosszabb 
mozi-estét, mint egy másik film; 
de az Igazi átdolgozás, amikor a 
rendező egy regényben találkozik 
lelke nagy témájával s azt szólaltat-
ja meg. 

Három konkrét megfilmesítéssel 
foglalkozik a szám tüzetesebben: 
Eizensteln tanulmányát közli Drei-
ser AmsrtJcaí tragédiáid-nak terve-
vezett filmrevlteléről, a Nagyvilág-
ben megjelent szövegét véve át; 

Bernanos: Egy falusi plébános nap-
lója c. regényének Robert Bresson 
által rendezett megfilmesítését, mint 
különösen sikerült remekművet tár-
gyalja, s végül a már említett G. 
Bluestone alapos tanulmányát Emily 
Bronte: Üvöltő szelek c. regényéből 
készült amerikai filmváltozatról. 
Az utóbbi talán a legtanulságosabb, 
mert alaposan, képsorról képsorra, 
jelentről jelenetre elemzi az elha-
gyásokat és hozzátevéseket, azok 
szükségességét vagy fölösleges vol-
tát; kétségtelenül ez a tanulmány 
adja a legtöbb konkrét tanácsot és 
megvilágítást a filmrevitel módsze-
reiről és buktatóiról. 

A harmadik rész zömét a már em-
lített Robbe-Grillettel folytatott po-
lémia tölti ki s az író önvédelme, 
saját módszerének ismertetése; eb-
ből a mi számunkra kiemelkedik H. 
Agel cikke, aki a film-krónika Jelen-
tőségét tárgyalja, s ezzel kapcsola-
tosan dicsérően elemzi Lizzani film-
jét, a Szegény szerelmetek króniká-
ját. 

Igen érdekes <J. Nantet tanul-
mánya arról, hogy Marcel Prouat 
víziói mennyire megfelelnek a film-
szerűség követelményeinek, képel 
mennyire alkalmasak arra, hogy 
szinte közvetlenül legyenek fllmbe-
fordíthatók; végül Astruc és Vadlm, 
a két vezető fiatal francia filmren-
dező nyilatkozatát közli a kérdésről. 
Vadim egyik saját fi lmje megoldá-
sairól beszél (Les bijouteriers du 
clair de lune), Astruc pedig a re-
gényhez való lényegi hűségről, s 
egyben annak a meggyőződésének 
ad kifejezést, hogy Stendhal müvei 
teljesen alkalmatlanok a filmre-
vitelre, míg Balzac szinte egyenesen 
a filmrendezők számára írt. 

A folyóirat gazdag anyagából In-
kább csak kiemelhettük ezeket a 

tételeket, gondolatmeneteket, mint-
sem vállalkozhattunk volna arra, 
hogy összefoglaljuk s kritikában ré-
szesítsük őket. Nyilván nem tekint-
hető véletlennek, hogy a vita során 
a realizmus kérdése még mellékesen 
sem merül fél. Ennek ellenére azon-
ban a cikkek közül nem egy — külö-
nösen a konkrét műveket elemző — 
igen tanulságos. 

N. P. 



Louis Jour dan 
és 

Leslie Caron 
a -Gigi—ben 

Sidney Polder 
a - V l n i n 

Island- című 
filmben 

Julie London, 
Lee J, Cobb 

és 
Gary Cooper 

a -Nyugati 
ember—ben 

GIGI : 
E heti beszámolómat 

az „Oscar-díjak" odar 
ítélésével kezdem. Az 
1958-as év legjobb film-
színésznőjének járó díjat 
Susan Hayward kapta, az 
„Engedjetek élni" című 
filmben játszott szere-
péért. A legjobb film-
színésznek járó díjat 
David Niven-nek ítélték, 
az „Asztaltól és ágytól 
elválasztva" című film-
ben alakított szerepéért. 
Többéves művészi mun-
kájáért kitüntették 
Maurice Chevalier-t. 

A Colette regényéből 
készült film: „Gigi" nem 
kevesebb mint kilenc 
Oscar-díjat kapott. Mint 
„Az év legjobb játéka 
filmjét", kitüntették a 
zenéjéért, kosztümjéért, 
színeiért, forgatókönyvé-
ért stb. A filmet a fiatal, 
tehetséges Vincente Min-
nelli rendezte. A film 
zömét Párizsban for-
gatta, s ez a film egyik 
legnagyobb érdeme is: 
gyönyörű képekben tárul 
elénk a francia főváros 
szépsége. A történet 
egyébként, hűen az ere-
deti műhöz, egy fiatal 
lányról, Györgyiről szól, 
akit nagyanyja a családi 
„hagyományok" szerint 
kurtizánnak akar nevel-
ni, de egy rendkívül gaz-
dag fiatalember, Gaston 
beleszeret és — felesé-
gül veszi. Gigi szerepét 
francia színésznő, Leslie 
Caron alakítja, ugyan-
csak ő játszotta Lon-
donban Gigi szerepét — 
a színházban. Louts 
Jourdan alakltja Gas-
tont, s a vidám és ked-
ves nagybácsit, a 70 éves 
korában új virágzásnak 
induló Maurice Cheva-
lier. 



9 OSCAR-DÍJ 
Sidney Poitier, a nép-

szerű néger filmszínész 
új filmjével, „Virgin Is-
land"-dal folytatom be-
számolómat. Partnerei 
Virginia Maskell, Ma-
rion Crawford és John 
Cassavetes. Távoli szi-
get, hajótörés, „tropikus 
paradicsom", minden 
van eibben az amerikai 
filmben, amelynek kissé 
különös forgatókönyve 
szerint a két i f jú szerel-
mes vásárol egy szige-
tet, hogy a civilizált vi-
lágtól távol, boldogan 
éljenek. Végül a civili-
záció a maga bürokra-
tikus eszközeivel mégis 
beleavatkozik életükbe, 
és — á kommerezfilmek 
törvényei szerint min-
den megoldódik. 

A „Nyugati ember" 
vonzereje a főszereplő: 
Gary Cooper. A film 
Will C. Brown regényé-
ből készült, Anthony 
Mann rendezte, s a többi 
szereplő: Julie London, 
Lee J. Cobb, Arthur 
O'Connel, Jack Lord, 
John Dehner. 

Arizona keleti vidé-
kén játszódik a történet, 
a XIX. században. Link 
Jones (Gary Cooper) 
rosszmúltú, de jó útra 
tért családapa éppen 
hazatérőben van, hogy 
nevelőnőt fogadjon gye-
rekeinek. A vonatot ban-
diták támadják meg, s a 
bandavezér — Link 
nagybátyja. Link, úti-
társai megmentése miatt, 
látszatra csatlakozik a 
bandához, akciója Siker-
rel jár és a film végén 

. folytathatja becsületes 
életútját. 

W. MICHAUX 

Leslie Cáron d i f i j e 



MAGYAR F I L M G Y Á R T Á S 
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN 

» A Hímnek óriási szerepe van a 
proletariátus gigantikus kultúrfor-
vadalmában, a népművelésben, a 
proletariátus nevelő szórakoztatá-
sában ás a kulturától eddig erősza-
kosan tdvoltartott tömegek esthéti-
kal érzékének kialakításában-... 

— hangzott el 1819. március 22-én a 
Royal Appoló-moziban rendezett 
nagygyűlésen, ahonnan a filmipari 
dolgozók határozati javaslatot ter-
jesztettek fel a Közoktatásügyi Nép-
biztossághoz a filmgyártás államo-
sításáról. S, bár az államosítási ha-
tározat a népbiztosság jóváhagyá-
sával csak április 12-én került nyil-
vánosságra törvényerejű rendelet 
formájában, a filmipari dolgozók 
már közvetlenül március 22 után tár-
sadalmi tulajdonnak tekintették az 
összes filmgyárat és mozgókép-
színházat. 

Az államosítás 87 fővárosi mozit 
és 7 üzemben levő íilmtermet érin-
tett. A proletárforradalom előtt a 
mozik kivétel nélkül magánkézben, 
a filmgyárak pedig bankvállalatok 
tulajdonában voltak. Az államosítás 
éppen a legjövedelmezőbb -fi lm-
évad-, a téli szezon lezárásának idő-
szakában történt, amikor a nyári 
szünetek és az elhasználódott be-
rendezés felújítása, valamint a szük-
séges tatarozást munkálatok a mozik 
Jövedelmét erősen csökkentették. A 
lezárt évad bevételéből viszont az 
államosított filmipar nem részesül-
hetett, mert azt a volt mozitulajdo-
nosok nem vállalatuk folyószámlá-
ján, hanem személyi tulajdonként 
helyezték el már korábban külön-
böző pénzintézeteknél. A bankok tu-
lajdonában levő filmgyárak évi ter-
melési költségeit viszont a forrada-
lom előtt még nem utalták ki. 
Egyedül a - Corvin—filmgyár részé-
re szavazott meg az -Unió—színház-
tröszt 6 millió koronát beruházások-
ra, de március 21-ig ez az átutalás 
sem történt meg. 

A magyar Filmipar Központi 
Üzemvezető Tanácsa ily módon csu-
pán a mozgóképszínházak napi be-

vételeire támaszkodva kezdte meg 
munkáját 1919. március 22-én. 

A filmipart a fentvázolt súlyos 
anyagi helyzetéből a Szociális Ter-
melés Népbiztosának 10 millió ko-
ronás hitele emelte ki, amelyből 1 
millió koronát azonnal a filmipar 
rendelkezésére bocsátottak. Erre az 
összegre építve dolgozhatott ki az 
Egyesített Filmipar és Mozgókép-
üzemek Tanácsának termelési biz-
tosa nagyszabású távlati tervet, 
amely művészi és technikai vonat-
kozásaiban minden addigit felülmúlt 
a magyar filmgyártás történetében. 

A Tanácsköztársaság filmgyártása 
azon elvi alapon indult, hogy -ú j 
filmjeinknek a népről, a népnek kell 
szólnia. Meg kell találnunk az utat 
a széles tömegek nevelésére, ma-
gas színvonalú szórakoztatására... 
Ezt csak úgy érhetjük el, ha a ma és 
a történelem valóságát mutatjuk 
be művészi eszközökkel.* 

A nyári hónapokra — beleértve 
szeptembert is — 60 nagy, -négy-
ötfelvonásos- és 80 kis — oktató- és 
rajzfilm forgatását tervezték. A 
nagy filmek több mint fele — rész-
ben, vagy egészen — elkészült. Egy 
játékfilm átlag 1400 méter volt, elő-
állítási ára 85—70 000 korona között 
mozgott. Összesen 6 764 000 koronát 
igényelt a filmtermelés forgatási 
költsége az 1919—20-as filmévre. 

-Ezzel az összeggel — jelentette 
ki a filmipar termelési biztosa — 
a mai központi vezetés mellett a 
magyar fUmgyártás az eddigi esz-
tendők produkcióinál feltétlenül 
főbb és értékesebb filmeket fog 
termelni.-

Az elkészült és tervezett filmek, 
már címükben is kifejezésre Jut-
tatták azt a forradalmi változást, 
amely a magyar filmgyártást a pro-
fithajhászó magánvállalkozók szel-
lemi mocsarából az igazi művészet 
útjára vezette. Igazolásul idézünk 
néhány címet: -Midas király-, 



-Twist Olivér*, -Rabszolgalázadás*, 
-Tegnap*, - A v e Caesar*, -Orl ban-
diták*, «-Ej és virradat*... stb. 

A filmek forgalmazásából — mint-
ahogy előállításából is — kikap-
csolták a magánkézben levő film-
kölcsönző vállalatokat, amelyek 25— 
35 százalékkal drágították a íjlmek 
vetítési költségeit. Július elsejétől az 
addig működött 31 magánfilmköl-
csönző vállalat helyett 7 állami film-
elosztó irodát állítottak fel. Ezek 
működtetése csak 1,5 százalékban 
terhelte az általuk forgalomba 
hozott filmek vetítési költségeit. 

A filmgyártás felelős vezetői arra 
is törekedtek, hogy produkcióik 
Igényes tartalmát, eszmei mondani-
valóját ne csak kimagasló művészi 
teljesítménnyel, hanem korszerű 
technikai eszközökkel közvetítsék 
a megnövekedett közönség felé. E 
törekvés nyomán készült el a ma-
gyar filmgyártás műszaki munka-
katasztere, amely 2180 000 korona 
beruházással kívánt gondoskodni a 
mozik tatarozásáról, gépházak és 
gépek javításáról, központi filmla-
boratórium, cachírozó-, asztalos-, 
festő- és mechanikai műhely létesí-
téséről, a -Síar*-íllmgyár újjáépí-
téséről, világítóberendezések és fel-
vevőgépek beszerzéséről. 

A jövedelem megnövekedésében 
jelentős szerepet kapott az önkölt-
ség csökkentésére irányuló törekvés. 
A racionális megtakarításokból 
nyert összegen júniusban 5 fővárosi 
filmszínházat alakíthattak át gyer-
mekmozivá, melyek július 1-én ok-
tató- és mesefilmekkel megkezdték 
működésüket. A falusi és tanyai 
vándormozik felszerelését is nagy-
részt az önköltség csökkentése nyo-
mán felszabadult összegékből és az 
államosított fővárosi mozik bevételé-
nek 3 százalékából tervezték kiállí-
tani. Az évi jövedelem legnagyobb 
részét egy Szentendre, Leányfalu kör-
nyékén építendő -filmváros* létesí-
tésére kívánták tartalékolni. 

Az államosított filmipar jövedel-
meit jelentős tétellel gyarapította 
Tanácsköztársaság filmjeinek kül-

földi sikere: Az országot körülzáró 
antant-blokád ellenére — alig három 
hónap alatt jelentősen megnöveke-
dett a külföldi filmvállalatok ér-
deklődése. Az egyesített filmipar 
első külföldi megrendelője a szovjet-
orosz állami filmgyártó vállalat 
volt, majd a balkáni országok ma-
gánvállalataitól érkezett előnyös 
szerződésajánlat. A -Boszna* jugo-
szláv cég például 15 magyar film 
vetítését irányozta elő az őszi 
évadban. 

Az 1919 március végétől augusz-
tusig eltelt négy hónap leghősibb 
korszaka a magyar filmgyártás tör-
ténetének. A magyar film először 
tölthette be magasztos hivatását: ha-
tékony eszköze lehetett a népműve-
lésnek és az igazi kultúrával ismer-
tette meg a városok és falvak új 
közönségét. 

KRIZSÁN LÁSZLÓ 
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ELŐZETES JELENTÉS 
A MANNHEIM-I 

RÖVIDFILM-FESZTIVÁLRÓL 
Május második felében rendezik 

meg a nyugat-németországi Mann-
heim-ban a VIII . Nemzetiközi Kul-
íúr- és Dokumentumfilm-fesztivált. 

A filmversenyen rövid dokumen-
tum- éa kultúrfilmek mellett ipari fil-
meket, oktatófilmeket, tánc- és rajz-
filmeket, hatéven alóli gyermekek-
nek, valamint elemi- és középiskolás 
tanulók számára készült játék-, báb-
és rajzfilmeket mutatnak be. A íilm-
vensennyel párhuzamosan ülésezik 
Mannheimban a gyermekfilm-alkotók 
nemzetközi kongresszusa is. 

A legjobb filmeket — a nemzet-
közi zsűri döntése alapján — a 
„Manmhekm Fümdukát"-tad tüntetik 
ki. 

Magyarország hét filmmel vesz 
részt a fesztiválon, közöttük hármat 
Kollányi Ágoston rendezett. Ezek: a 
„Nagyítóval a tenger alatt" című szí-
nesít lm, amelyet az elmúlt nyáron 
forgattak az Adriai-tenger partján, 
magyar—jugoszláv közös produkció-
ban, az „Agyag poétája", Kovács 
Margit, Kossuth-díjas kerámikus al-
kotóműhelyéből és a „Tiszavirág", 
amely a fesztivál rendezőségének 
külön meghívósóra vesz részt a ver-

Nüus-parti tájkép. Egy filmkocka Sxcmes 
Mariann éa Hercssnlk Miklós -Egyiptomi 
AtUegyiatek- című azinaa riportfilmjéből 

Kovács Margit Koasutb-dljas kerámikus 
munka körben. Jelenet aa -Agyag poé-

tája- című Kollányi filmből 

senyben., Az útirajz-filmek között 
szerepel a programban Szemes Marian 
és Herczenik Miklós Egyiptomban 
forgatott színes filmje, az „Egyiptomi 
útijegyzetek". 

A gyermekfilmek kategóriájában 
kerüli a közönség és a zsűri elé a tíz-
éves Ütrtöró Vasútról készült „Mo-
solyvonat" (rendezte Kovács Miklós), 
Macskássy Gyula új rajzfilmje: „A 
telhetetlen méhecske" és a „Kalocsai 
este", melyet Banovits Tamás forga-
tott a Duna Táncegyüttes közremű-
ködésével. 

A fesztiválon nyolc szovjet, tizen-
egy lengyel, öt jugoszláv rövidfilmet 
vetítenek. Az Egyesült Államokat öt 
film képviseli. Á résztvevő országok 
között van még Csehszlovákia, Fran-
ciaország, Hollandia, Kanada és kö-
zel húsz más rövidfilm-gyártó ország 
Mellettük az Egyesült Nemzetek pro-
dukciójában készült két rövid filmet 
ls bemutatnak a fesztiválon. 13, 7. 



EGY DAL SZÁLL A VILÁG KÖRÜL ... 
. . . címmel Bohláry Géza filmet rendezett Joseph Schmidt életéről. A 

film írója: Ernst Neubach; operatőrjei: Ernst W. Kálinké és Dieter Liphardt. 
Főszereplő: Hans Reiser, Sabine Sesselmanm és Theo Lingen. 
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