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Problémák és lehetőségek 
filmművészetünkben 

Hagyományos szertartása filméletünk-
nek, hogy csaknem minden ősszel vagy ta-
vasszal átszervezik. Ilyenkor nagy remény-
ségek kelnek útra, bizakodó tervek szülé-
nek, s egy-egy új szervezeti forma kialakí-
tásával az a jó érzés támad a kevésbé ed-
zettekben s a könnyen lelkcsülőkben, hogy 
íme megoldottuk-a magyar filmművészet 
problémáit. . . Most is elérkeztünk a ha-
gyományos átszervezési rítushoz, de ez al-. 
kalommal hiányzik a megszokott bizako-
dás, optimizmus. A külpolitika nyelvén • 
szólva, még a hivatalos körök is ,józan 
realizmust" tanúsítanak, és „mérsékelt bi-
zakodással" szemlélik a magyar filmművé-
szet közeljövőjét (s paradox módon, ebben 
van némi biztató), amit talán az is magya-
ráz, hogy ők már ismerik azokat az elké-

• szült vagy forgatás alatt álló filmeket, ame-
lyek a jövő évi bemutatók műsorának két-
harmad — ha nem háromnegyed részét — 
kiteszik. Az alkotók egy részében pedig a 
magyar film presztízsének válsága szubjek-
tíve az önbizalom válságává szélesedett — 
márpedig a művészi alkotásnak, a filmal-
kotásnak a beléfektetett millióknál is fon-
tosabb alaptőkéje az alkotó önbizalma, hite 
abban, amit csinál. Néhány évvel ezelőtt 
az alkotói elégedetlenséget az a feszítő ér-
zésjellemezte, hogy el a régitől, el a kom-
merctől, a megszokottól, a sematikustól és 
próbáljunk valami korszerűt, modernet, 
művészit csinálni, próbáljuk magunkévá 
tenni a nemzetközi filmgyártás legjobb 
vívmányait, és utolérni a legjobb eredmé-
nyeket. A mai alkotói közérzetre — ter-
mészetesen nem mindenkiére, de nem is 
filmgyártásunk elhanyagolható hányadára 
— az jellemző, hogy íme megpróbáltuk 
másképp, más gyártási keretek között és 
más, modernebb célkitűzésekkel és eszkö-
zökkel dolgozni — és így is kudarcot val-
lottunk. 

Hogy ezen a hangulaton változtassunk. 

mindenekelőtt az szükséges, hogy egyfelől 
józanul mérlegeljük a magyar film „ku-
darcait" (régieket és újakat egyaránt), nem 
tagadva a valóságos fiaskókat, de felis-
merve azokat a körülményeket, adottsá-
gokat is (pl. a televízió elteijedése), ame-
lyek különösen megnövelték a közönség 
elhidegülését filmjeinktől, és felismerve a 
szerény és részleges eredményeket is. Más-
felől — s ez talán még lényegesebb —, 
hogy konkrétan elemezzük miben volt 
helytelen a célkitűzés és miben az alkalma-
zása, miben hibásak az elvek, és miben hi-
básak a megvalósítóik. Mi sem lenne káro-
sabb ugyanis, mint filmgyártásunk jelen-
legi helyzetéből azt a tanulságot levonni, 
hogy mégis csak helyesebb lett volna meg-
maradni a régi, sablonossá vált, de a kö-
zönséget az akkori viszonyok között még-
iscsak a mozikba becsalogató stílus, igény, 
színvonal mellett. 

Kezdjük azzal, ami jó volt, helyes volt; 
szükséges volt. Mindenekelőtt jó volt az az 
alapvető igény, hogy nagyobb teret nyújt-
sunk az alkotói egyéniségeknek, hogy a 
filmgyártói monopóliumot — amely óha-
tatlanul ízlésmonopólium is — különböző 
(természetesen egyaránt szocialista alapo-
kon álló) stílusok, művészi felfogások ver-
senyévé változtassuk. A célkitűzés ma is 
időszerű. Ám ezt a bonyolult, körültekintő 
és alapos eszmei-elméleti megalapozást kö-
vetelő munkát mi túlságosan adminisztra-
tív módon akartuk megoldani. Az a szer-

vezési fetisizmus győzedelmeskedett, 
amely azt képzeli, hogy bizonyos formák 
életre hívásával automatikusan megterem-
tődik a kívánt tartalom, nem pedig az új 
tartalom alakítja ki — harcban a régivel — 
a megfelelő formákat fejlődéséhez. Len-
gyelországban a fejlődés egy szakaszán be-
vált a csoportrendszer, a Szovjetunióban is 
sikerrel kísérleteznek vele — csináljuk meg 
mi is, függetlenül attól, hogy megvan-e a 



szubjektí\ előfeltétele, vannak-e a valóság-
ban is ilyi.'n, közös művészi ízlés és célkitű-
zések alapján, kialakuló csoportok. De, 
valljuk 'se, a mi alkotói csoportjaink tevé-
kenységiében nehéz felfedezni valamiféle 
közös törekvést, elvi összetartó magot; 
legfelj iób valamiféle generációs csoporto-
sulás valósult meg bennük, az is elég kö-
vetkezetlenül. Az egyik csoportban főleg a 
két világháború közt már tevékenykedő 
rendezők tömörültek, néhány fiatalabbal, 
a másikban zömmel a felszabadulás után 
inc'iulók, a harmadikban a legfiatalabbak, 
és ehhez jött negyediknek a Budapest-stú-
dió a valóságban is a véletlen alapján ösz-
sz.eállt játékfilm-csoportja. A mi csoport-
jaink gyártási és nem művészi egységek, 
melyekben az erők elosztása is egyenetlen. 
Azt a célt ritkán tudják szolgálni, hogy 
művészi elképzelések, stílusok, felfogások 
.'íméleti műhelyei legyenek. 

S mindaddig elsősorban érdekszövetség 
jellegük fog dominálni, amíg elméletileg 
nem tisztázzuk világosan, hogyan érvé-
nyesül az alkotó egyéniség a szocialista 
filmgyártás "sajátos feltételei között, ho-
gyan egyeztessük össze az „alulról jövő 
kezdeményezést", amely minden művé-
szetben nélkülözhetetlen és felülről való 
irányitást, amely ilyen gyári viszonyok kö-
zött dolgozó és nálunk kis kapacitású mű-
vészeti ágban különös jelentőséget kap. 
Nem valamiféle mindent megoldó filozó-
fiai formulára gondolunk — ilyen formula 
nem létezik —. hanem annak a munkának 
tervszerűvé és e gyszersmind a maximálisan 
rugalmassá tételére, amely a filmszüzsék 
felkutatásával és elfogadásával foglalkozik, 
s amely már a szervezetében is maximáli-
san biztosítja, hogy sem az alkotók sajátos 
egyénisége és kezdeményezése, sem a ma-
gyar nézőközönség szükségletei nem sik-
kadnak el. 

A film — nemcsak művészet, szórakoz-
tató ipar is. fi. filmgyártás, mint mondani 
szokták, nemcsak a Nemzeti Színháza, de 
Vígszínháza, a Vidám Színpada, a Kis Szín-
pada, az Operaháza és az Operettszínháza 
is a magyar filmművészetnek. Végül is 
meg kell talátni azokat a helyes arányokat 
és módszereket, amelyek segítségével sem 
egy előre elhatározott, elképzelt terv prok-

rusztesz ágyába nem szorítjuk az eleven él-
ményekből táplálkozó művészetet, sem a 
véletlen inspirációk teljes anarchiájának 
nem szolgáltatjuk ki. Meggyőződésünk, 
hogy az új utakkal, ábrázolási módszerek-
kel kísérletező filmjeink kudarca vagy fél-
sikere is kisebb lett volna, ha filmgyártá-
sunk biztosította volna a „hátát" a töme-
gek felől, és nem az egész magyarfilmgyártás 
kezd hipermodern kísérletezésbe. Olyanok 
is, akiknek a hagyományos eszközök elsa-
játítása lenne a soronkövetkező feladata. 
A tőkés országokban a piac spontánul 
ható törvényszerűségei biztosítják, hogy 
egy-két úttörő munkájára a „hagyomá-
nyosan" tevékenykedő filmesek hadserege 
esik. Nálunk ezeket az arányokat is terv-
szerűen kell kialakítani. így elkerülhetővé 
válik a filmrepertoárnak az az egyhangúvá 
válása, amely az elmúlt évet jellemezte, s a 
maga gyakran egy kaptafára készült lélek-
tani drámáival műfajokat és tematikákat 
(például a paraszti, a tszcs-problematikát) 
járatott le. 

De nézzük szigorúan vett művészi-esz-
tétikai oldaláról az utóbbi idők filmjeit. 
Két irányzat volt az elmúlt években, amely 
a nemzetközi filmművészetben az újdon-
ság igényével lépett fel. A dokumentaliz-
mus új hulláma és a vele kapcsolatos rög-
tönzés; és a pszichológiai realizmus térhó-
dítása, amely a cselekmény külső mozgal-
masságát az emberi lélek belső mozgásá-
nak kevésbé látványos, de mélyebb, iga-
zabb, hitelesebb rajzával helyettesítette. 
A magyar filmművészetre inkább Anto-
nioni, Truffaut, Wajda, Csuhraj, Godard 
pszichológiai elemzőmunkája gyakorolt 
hatást. A dokumentalizmus új módszerei 
— érzésünk szerint helyesen — nálunk 
lényegében megmaradtak a kisfilmezés ke-
retei között. Az átvétel, a kapcsolódás 
azonban a legtöbb esetben mechanikus, 
formális volt. Nem azt a törekvést vették 
át, amely az új stílusok éltetője; hogy ti. 
közelebb az egyes emberhez, a mi valósá-
gunk konkrét emberéhez, lessük meg an-
nak belső rugóit a maga hétköznapi életé-
ben, és keressük meg ábrázolására a leg-
megfelelőbb művészi formát — hanem 
egyfelől már ábrázolt életérzéseket ültet-
tek át a mi környezetünkbe, másfelől már 
kikísérletezett és a maga helyén sikerrel al-



kalmazott kifejezésmódokat. Az elsőre 
példa a többi között a legutóbbi idők film-
terméséből a „Kertes házak utcája", mely 
főhősének valódiságát, magyar „honossá-
gát" még Fejér Tamás igazán gondos, szín-
vonalas és figyelemre méltó rendezői 
munkájával sem tudta maradéktalanul hi-
telesnek elfogadtatni. A másikra példa a 
„Fagyosszentek", amely a pszichológiai 
ábrázolás „legmodernebb" eszközeit, kife-
jezésmódjait alkalmazza — de egy sajátos 
magyar félreértést tükrözve, a pszicholó-
giában csak az ábrázolás eszközét, kifeje-
zését, formáját látja, s nem egyszersmind 
— ami lényeg — a tartalmát is. Azonban 
az emberi lélek vívódásainak, vergődései-
nek a „leglélektanibb" megjelenítése sem 
válik pszichológiai realizmussá, ha az az 
ábrázolás nem a lélek valóságos indítékait 
tükrözi, ha maga a motiváció nem hiteles. 
Ezzel kezdődik minden művészi lélekrajz 
— és csak ebből fakadhatnak a gépmozga-
tások, beállítások stb. ilyen vagy olyan for-
mái. 

Filmművészetünk útkeresésének tehát 
nem az alapvető orientációja volt hibás. 
A modem filmművészet számára valóban 
termékeny kiindulópont és ösztönzés 
mindaz, amit Antonioni, Wajda, Csuhraj, 
Truffaut stb. az ember belső ábrázolásában 
elért. Ellenben hiba volt egyfelől az a kizá-
rólagosság, amellyel rátértünk az „újra", 
másfelől az a felületesség, az az olcsó for-
malizmus, amellyel az új stílustörekvése-
ket a magyar valóságtól függetlenül fel-
fogtuk és értelmeztük. 

Láthatjuk tehát, akár a szervezeti oldal-
ról, akár esztétikai oldalról közeledünk a 
magyar filmművészethez: a döntő lánc-
szem, amelynek segítségével megragad-
hatjuk és kiemelhetjük jelenlegi helyzeté-
ből: a dramaturgiai munka megerősítése. 
Ezt azonban nem a szokváiiyos, a régi érte-
lemben mondjuk most. Amikor a drama-
turgiai munka megerősítéséről beszélünk, 
nem utolsó részletéig kidolgozott és szent-
írásnak tekintett forgatókönyvekre gon-
dolunk, amelyek megölik az eleven alko-
tói inspirációt — hanem ellenkezőleg, a 
rendezői munka oldaláról és szempontjá-
ból vetjük fel és az alkotói módnak .azt a 
teljességét értjük alatta, amely a művészi 
stílust egy mondanivaló kifejezésének fog-

ja fel, amely a stílust és a szerkezetet egy-
ségnek tekinti. S amikor mint szervezeti 
problémát is felvetjük a dramaturgiai 
munka megerősítését, akkor azt a képessé-
get igényeljük a filmművészet vezetése ré-
széről, amely nemcsak tematikában, nem-
csak műfajokban, de stílusokban, irányza-
tokban és nem utolsósorban alkotói egyé-
niségekben is gondolkodik. Hiszen a mi 
filmgyártásunkat az jellemzi, hogy vannak 
rendezőink — viszonylag szép számban 
vannak —, akik egy jó forgatókönyvből 
jó filmet tudnak készíteni. De ugyanezek 
a rendezők — sokszoros példák bizonyít-
ják ezt — nem ilyen biztos ítéletűek ma-
guknak a forgatókönyveknek a megítélé-
sében. Annak a helyesen hangoztatott elv-
nek, amely nagyobb szabadságot igényel 
a rendezőnek és nem a forgatókönyvben 
látja a filmet — az érvényesítése is éppen a 
dramaturgiai munka színvonalának növe-
lését feltételezi. Hiszen dramaturgiai tudás 
kell ahhoz is, hogy egy felvázolt szüzsében 
felismerjük a megvalósítás lehetőségeit. 
Ami filmjeinkben általában jó — az olykor 
a rendezői megjelenítés, majdnem mindig 
az operatőri munka, gyakran a zene, időn-
ként a színészi játék is. Ami filmjeinkben 
mindezt nem hagyja érvényesülni, ami 
rendszerint oka a sikertelenségnek: a lélek-
tani motiváció önkényessége, a cselek-
ményvezetés lapossága és direktsége, a pár-
beszédek teátralitása, ötlettelensége vagy 
szürkesége. 

Vissza kell térnünk tehát ceterum cen-
seónkra: akár csoportokon belül, akár tő-
lük függetlenül elsőrendű fontosságú a 
filmgyár dramaturgiai munkájának meg-
erősítése. Nem vagyunk a szervezeti feti-
sizmus hívei, de a szervezeti nihilizmusé 
sem. E tekintetben tehát megnyugtatónak 
éreznénk szervezeti változtatásokat is. 
Olyan változtatásokat, amelyek egy szín-
vonalas, független, a film elfogadásában és 
leforgatásában anyagilag érdektelen dra-
maturgi vagy csak lektori testület életre 
hívását céloznák. Ez természetesen nem 
zátja ki, hogy a film előállításában részt 
vevő konzultáns dramaturgok érdekeltek 
legyenek a filmben — a kettő azonban 
ne lehessen azonos egymással. Érzésünk 
szerint ez most a legfontosabb. 

GYERTYÁN ERVIN 



Keríes házak utcája 
FILMSTÍLUS ÉS ÉLETSTÍLUS 

Magányosság, társtalanság, nyugtalan 
egyedüllét lengi át ezt a filmet. Hősei egy-
más mellett élnek, de külön világokat kép-
viselnek. Saját drámájukat hordozzák, sa-
ját tragédiájuk nyomasztja őket, kapcsola-
tuk nem* magyarázza meg sorsukat, jelle-
müket. A magyarázatért, a figurák kul-
csáért máshova kell fordulni, mélyebbre 
kell ásni. A film erre inspirál bennünket, 
szinte kényszerít, hogy a látható szituációk 
mögött megkeressük a szituáció eredetét, 
eredőjét, elindítóját: a múltat. Mert amit a 
szituációk jeleznek, az kevés, majdhogy-
nem megtévesztően más drámát jelez, 
mint amiről a történet beszélni akar. Ez a 
különös filmtörténet éppen ezért megtré-
fálja azt, aki beletekint. A felszíni világa, 
tehát az, ami első pillanatra látható belőle, 
mindössze csak annyit jelez, hogy egymás 
mellett él Máté főmérnök és felesége egy 
kisvárosban, de végtelen magánosságra 
kárhoztatva, gyermek nélkül, egy moder-
nül berendezett villalakásban, a kertes há-
zak utcájában, ahol bőven árad a fény, a 
tisztaság, szinte hirdeti magát a jólét — 
mégis nyomasztó az atmoszféra, mert ez a 
felszíni harmónia belső nyugtalanságokat, 
diszharmóniákat takar, tragikus távolságo-
kat és magányosságot. 

Ezt a magányt ábrázolja a film, e ma-

gány okait kutatja ez a mai Nóra-történet, 
amelyben a mi nemzedékünk, a felszaba-
dulással induló igényes, lelkes fiatalság 
drámájából is megéreztet valamit. Szándé-
kosan fogalmaztam ilyen fenntartásokkal, 
mert valóban, amit a film ábrázol, csak fel-
színe annak, amit mondani akar. Nem 
egyszerűen arról van szó, hogy hajdan 
nagy és nemes eszményeket építgető fia-
talemberek a csendes kispolgáriság langyos 
és poshadt állóvizére eveztek, s életüket be-
tölti a megteremtett nyugodt, csendes jólét 
élvezése. A probléma sokkal nagyobb en-
nél. Arról van szó, hogy a Máté és felesége 
közti szakadék nem onnan adódik, hogy a 
jólét és a kényelemszeretet tönkretette éle-
tüket, de inkább onnan, hogy elvesztették 
a hajdani eszményeiket és újat, korszerűt 
nem találtak. JA szakadékok nem a hivatás 
és a magánélöt között húzódnak, nem az-
zal lehet ezt a problémát jobban megköze-
líteni, ha azt mondjuk, hogy Máté főmér-
nök kiválóan dolgozik, hivatalos tevé-
kenységét jóU elvégzi, de magánéletében 
kispolgári szemléletet hordoz. A tragikus 
konfliktus életszemléletük és a társadalmi 
valóság között van. Az, hogy Máté a mun-
kát csak kenyérkeresetnek tekinti; s a haj-
dani hittel telij ifjúból az unt kötelességtel-
jesítés lovagja lett, aki úgy lép át egyik 
napból a másikba, hogy közönyét, magá-
nyát a fényűzés sem tudja feledtetni. Ezek 

Bara Margit, Pálos György és Gábor Miklós 



Bara Margit és Latinovits Zoltán 

az emberek attól boldogtalanok, hogy az 
életük vált tartalmatlanná, érdektelenné. 
Máté és felesége gyermek nélkül olyan 
külsőségek között él a kertes házak utcájá-
ban, mint a Horthy-kqrszakbeli úri kö-
zéposztály képviselői. Életüket betölti a 
névnapok, mulatozások „változatossága". 
Olyan messze vannak az igényes élettől, 
hogy már nem is érzik az életük nyugtala-
nító unalmát és szürkeségét. 

A V I H A R , ÉS AMI KIVÁLTJA 

Ebben a csendes állóvízben a vihart Pa-
lotás mérnök megjelenése idézi elő. Palotás 
valami hasonlótól szenved, benne is külö-
nös nyugtalanság vibrál, ez űzi el mind-
egyre otthonról, a mozgásba, az új és új 
városok magányába menekül, nincs „tü-
relme a családi körben megmaradni. Uzi, 
hajszolja önmagát, hogy ne kelljen szem-
benéznie problémáival. Palotás találkozik 
Máténéval . . . Nem egyszerűen igényt éb-
reszt az asszonyban, csak beléplántálja saját 
nyugtalanságát és kereső szenvedélyét. Pa-
lotás pontosan tudja a saját drámáját: töké-
letesen végig tudja gondolni, amit tennie 
kellene. Az út elejét és az irányát is érzi, de 
ahhoz, hogy kövesse, végigcsinálja a jót, 
nmes ereje. Máténéban csak a nyugtalan-
ság munkál. Palotás megjelenése és kiáb-
rándító távozása ébreszti rá egyszerre arra, 
hogy utat tévesztett és valahogy máshol, 
egyedül kell elindulnia. A film azzal fejező-
dik be, hogy egy nagy és forró érzéki fel-

lángolás után visszamegy újra a kertes há-
zak utcájába, de csak azért, hogy ott-
hagyja, s próbáljon valamit elölről újra el-
kezdeni. 

Kétszeresen nyugtalanító ez a befejezés. 
Először is: kisebbíti a drámát. A tragédia 
sokkal teljesebb, igazabb, meggyőzőbb 
lenne, ha ez az asszony ittmaradna és most 
már a felismert igazságoktól görnyedten 
is, de megpróbálná tartalommal megtöl-
teni a kiüresedett életformát. Mert ez a 
megalapozatlan és indokolatlan kivonulás 
kevésbé meggyőző. Igaz, megértett vala-
mit a sorsából, de ez a megértés még na-
gyon messze van attól, hogy érezné önnön 
drámáját. Ez a távozás nem jelent leszámo-
lást a magánnyal, a hazugságokkal, az 
avult eszményekkel, csak valamiféle ab-
szurd és váratlan szökés, amelyet ebben a 
pillanatban a teljes logikátlanság vesz kö-
rül. 

A film írója és rendezője, Csurka István 
és Fejér Tamás, arra törekedett, hogy sej-
tésekkel, motívumok felvillantásával az 
egyszerű történet mögött megéreztessen 
valamit, ami korszakunkra jellemző; hogy 
a magánélet kis válságaiból a társadalmi 
mélységek felé vezesse tekintetünket. A baj 
ott van, hogy amit tettek, az rendkívül ke-
vés és olykor megtévesztő. Ezért könnyen 
hihetik egyes kritikusok és nézők is a rossz 
házasságról mondott tanmesének a „Ker-
tes házak utcáját"; csupán a férfiönzés el-( 
leni protestálásnak. Pedig amikor a kispol-
gári férfiönzésről beszélnek, akkor azért 



Meggyesi Mária és Bara Margit 

sejtetni engedik, hogy az okokat szeretnék 
felderíteni, vagy legalábbis a nézőt arra 
serkenteni, hogy próbálja végiggondolni a 
látottakat. Ezért van aztán furcsa kettős-
sége ennek a filmnek. Ezért nem tudja a 
társadalmi igényű mondanivalót és az ál-
tala ábrázolt történetet szinkronba hozni. 
A szándék és a filozófiai tartalom mélyen 
társadalmi igényű, a válasz csupán szemé-
lyes, privát jellegű. A filmnek a társadalmi 
kérdésfeltevésre nem sikerül társadalmi 
igényű válaszokat adni. 

F ILMRITMUS ÉS É L E T R I T M U S 

Fejér Tamás rendezése stílusosan szol-
gálja a mondanivaló kifejezését. A képek 
különös kompozíciója (Flildebrand István 
kitűnő munkája), a kameramozgás rit-
musa sokat elmond erről a világról, mint-
egy aláhúzza, hangsúlyozza, ritmusával is 
kifejezi ennek az életnek az encrváltságát, 
kiúttalanságát, céltalanságát. Ahogy a fé-
nyek, árnyak váltakoznak, ahogy szintere-
ket képes bemutatni ez a film, abban már 
eleve atmoszférát teremt, mondanivaló 

rangjára emeli a képi megfogalmazást. 
A színészi játék ennek megfelelően tökéle-
tes egyszerűséggel szólal meg. Ritkán látni 
ilyen kitűnő ábrázoló-együttest. Nem a 
színészi játék hat itt; de az ábrázolás ter-
mészetessége és közvetlensége, könnyed-
sége és életszerűsége. Fényképezett valóság 
csap felénk a játékból. A film néhány nagy 
jelenetét különösen élménnyé a rendezői 
munka, a színészi játék avatja. (Az Anna-
nap ábrázolása vagy Palotás és Máténé 
forró szerelmes tánca.) Ezért tud a szok-
vány fölé emelkedni, meglepő eredetiségé-
vel hatni. 

A szereplők közt Gábor Miklós, Pálos 
György és Bara Margit játéka viszi a játék 
vezérszólamát. Gábor Miklós Palotás kü-
lönös kiégettségét, okos szenvedélyét, tra-
gikus nyugtalanságát éreztette nagy erő-
vel. Bara Margit az asszony magános, 
visszafogott^ lefojtott szenvedélyét, belső 
emésztődését rajzolta meg finom eszkö-
zökkel, Pálos György pedig Máté József 
gyanútlan fölényét hangsúlyozta kiválóan. 
Mellettük Tábori Nóra, Schubert Éva és 
Latinovits Zoltán alakítására kellett fel-
figyelnünk. ILLÉS JENŐ 



HARCBAN AZ ÚJ FILMMŰVÉSZETÉRT 
Az „Iszkussztvo Kino" a küszöbönálló filmkongresszus előkészítésére, minél élénkebb 

és nyíltabb viták légkörének megteremtésére, megkezdte sikeres szovjet filmek rendezői-
nek vallomásait közölni saját filmjeikről, szándékaikról, nehézségeikről, eredményeikről, 
és a levont tanulságokról. Ezeknek a cikkeknek az anyagából közöljük az alábbiakat. 

JULIJ RAJZ MAN: 
Szándék és megvalósulás 

Van egy technológiai mozzanat, amely 
minden, bármily módon gondolkodó 

.filmművészre egyaránt érvényes: a ren-
dezés függése a film dramaturgiai meg-
alapozásától. Semmi néven nevezendő 
lényeges változást nem szabad várni azok-
tól a „színektől" és „ecsetvonásoktól", 
amelyeket a rendező utólag rak fel a 
filmjére. Hiú remények! 

Ha filmes kollégákkal nemrég befeje-
zett munkájukról beszélünk, látjuk, hogy 
ők is, csakúgy, mint jómagunk tisztában 
vannak azzal, hol számították el magukat 
művészileg a filmben. De törvényszerű, 
hogy minden lényeges melléfogás már a 
forgatókönyvben is megmutatkozik. Nem 
azt mondom, hogy egyes részleteket nem 
lehet javítgatni, de aki arra bízza magát, 
hogy lényeges „tökéletesítést" hajthat 
végre utólag, az • keservesen csalódik, 
mihelyt filmje a közönség elé kerül, 

Újságkivágások! Milyen mások ezek 
ma, mint a negyvenes évek végén, vagy 
az ötvenesek elején! Még vidéki lapok is 
önálló ítéletet mondanak a filmekről. 
Gyakori az érdekes, kitűnő érveléssel alá-
támasztott vélemény. A helyi sajtó hasáb-
jain megjelennek viták is, amelyekben a 
legkülönbözőbb szempontokat részlete-
sen kifejtik. 

A nézők levelei is a legnagyobb figyel-
met érdemlik. Nem tagadom, jól esik 
azoknak a nézőknek a leveleit olvasni, 
akik egyetértenek a „Hátha mégis szere-
lem?" című filmemmel. De néha nem 
kisebb örömet okoz egy-egy ellenvéle-
mény. 

Gorkij városában, a „Rekord" mozi-
ban, vitát rendeztek erről a filmről. 
Velicsko, kerületi tanfelügyelő, a filmben 
a szovjet iskola megrágalmazását látta: 
„. . . és hogyan ábrázolja a film a helyes 
magatartású tanítót? Szintén helytelenül. 
Ez a tanítónő elfelejti, hogy a tanulók 
számára a pedagógus mindig pedagógus 
marad. Annyira elfelejti, hogy kézfogással 
üdvözöl egy tizedik osztályos tanulót. Ez 
éllentmond a pedagógia követelményei-
nek". — Bizony az ilyen ellenvetés felér 
száz dicsérettel. 

Volt sok barátságos, sőt gratuláló levél 
is, ami engem elszomorított. Sokan igen 
jól megértették a film mondanivalóját, 
hajlandók voltak harcbaszállni a nyárs-
polgáriság ellen, az ifjúságba vetett biza-
lomért, de a film' végét illetőleg olyan 
kérdéseket tettek fel, amelyekből kivi-
láglott, hogy nem sikerült maradék-
talanul érthetővé tennem a hőseim drá-
máját. 

így például Xénia és Borisz jelenete az 
épülő házban, ahogy azt a film most 
mutatja, érthetetlennek bizonyult. Pedig 
ezt éppen azzal a számítással vettük fel, 
hogy majd ebből érti meg a néző az 
aznap este történt tragédiát. Sohasem 
következett volna be a fiatalok életében 
éz a tragikus fordulat, ha a barátságukat, 
amely még csak éppen hogy nyiladozott, 
meg nem sértette volna a nyárspolgári 
gyanúsítás. 

Volt részünk pl. ilyen szemrehányás-
ban is: hőseink nem szeretik egymást; ez 
a film gyöngéje, különösen a fináléban. 
„Hátha mégsem szerelem?" — ez-volt a 
címe egy cikknek, amelyre Ivanova vála-
szolt a „Tanítók újságjá"-ban, „És még 
ha nem is szerelem ?" címen: 



„Nos, ha mégsem szerelem", kérdezi, 
„ha még nem valódi szerelem, hanem 
csak remegő előérzete a szerelemnek, amit 
éppoly természetesen érez az ifjúság, mint 
a szive dobogását ? Annál inkább felelősek 
vagyunk azért, hogy óvjuk és megőrizzük 
teljes tisztaságában és szépségében." 

De hiszen éppen ezt akartuk mondani 
a filmünkben! 

Amikor azonban a film befejezéséhez 
közeledtünk, működésbe lépett a ter-
jesztői „szcmérmcsség", hogy megóvja 
a nézőt az élet keserű igazságától. Azt 
mondták, ki kell vágni a filmből a „bűn-
beesés" jelenetét. A felnőttek — így érvel-
tek — enélkiil is megértik, ha pedig a 
fiatal néző nem érti, nos, annál jobb. így 
hát a jelenetet lerövidítettük, letompítot-
tuk. Ez elég is volt arra, hogy értetlen-
séget szüljön. 

Sokan emeltek szót a szomorú befejezés 
ellen. Ha engedtünk volna annak a kíván-
ságnak, hogy derűsebbé tegyük a finálét, 
olyan mindennapi szerelmi vígjáték jött 
völna létre, amelynek a kedvéért nem 
érdemes filmet csinálni. Az édeskés ki-
fejlet egyáltalán nem az optimizmus 
attributuma, hanem á nyárspolgári „vi-
gasztaló" művészeté. 

Hasonló veszélyeknek — a „vigasztaló" 
irányba való eltolódásnak — a legtöbb 
filmünk ki van téve. Ha Csuhraj nem 
lenne olyan elvhű művész, amilyen, akkor 
a „Ballada a katonáról" egyszerűen nem 
létezne, annyira „vigasztalóvá" változ-
tatták volna. 

Mások azzal vádoltak, hogy a „Hátha 
mégis szerelem?" színeit elóre megfontolt 
szándékkal kevertem ilyen sötétre: csak 
ezért győzedelmeskedik benne ilyen cse-
kély ellenállással a nyárspolgári szemlélet. 
De ha mégis ilyen benyomás keletkezik, 
akkor valahol művészileg elszámítottam 
magam. Úgylátszik, nem lett volna sza-
bad minden „szembenálló" alaknak any-
nyira hasonlítani egymáshoz. De az érve-
lés hevében könnyen megesik, hogy az 
ember mindenütt a szélsőségeset keresi. 

Mi ezt a filmet nyílt csapásnak szántuk 
a kispolgáriság csökevényei, az érzelmi 
vakság és az erkölcsi korlátoltság ellen. 
Az élet bonyolult és nekünk nincs jogunk 
leegyszerűsíteni! 

A művészet feladata, Hogy gondolato-
kat ébresszen, felkeltse a lelkiismeretet, 
élénkítse az érzelmeket! — Ez igaz, de 
ennek tudata még nem ment meg a 
művészi pótanyagoktól. A mi nézőink 
ízlése természetesen különböző. Vannak 
lelkes hívei az olyan filmeknek is, mint 
a „Kéléltű ember", mások az osztrák 
tömegűimre eszküsznek. De sokan, mond-
hatnám a legtöbben a filmtől választ 
várnak a legizgalmasabb kérdéscinkre. 
Megtalálják-e? Sajnos igen ritkán. Bár 
az utóbbi években számos jó film készült. 
Ezeknek alapja mindig írástudó, szakmai 
hozzáértéssel és dramaturgiai tehetséggel 
készült forgatókönyv. 

Természetesen valahányszor új munkára 
készülünk, mindig „többcsatornás", poli-
fonikusan megírt forgatókönyvről álmo-
dunk. A szovjet filmművészet bővelkedik 
tapasztalatokban nagyvonalú, epikus hang-
vételű filmeket illetőleg. A publicisztikai 
szenvedély mindig sajátsága volt a szovjet 
filmnek. Még nem tudom megnevezni 
azt az írót, aki a különböző elemek új 
ötvözetét meg fogja találni, de a mai 
szovjet irodalomban kétségtelenül van 
ilyen író. 

MIHAIL ROMM: Utóhang egy filmhez 

Két kritikus, Ljukov és Panov cikket 
írt az újabb szovjet filmekről; a cikknek 
több mint a fele az „Egy év kilenc napja" 
című filmemmel foglalkozik, de azt csak 
mint egy lánc utolsó szemét tárgyalja: 
egy bűntettekből álló láncolat záró-
szemét. 

Az első láncszeme a „bűnláncolatnak" 
szerintük a „Szállnak a darvak". A cikk 
szerzői azzal vádolják Kalatozovot, hogy 
hősnője csökkent értékű, imbecilis sze-
mély, és hogy a filmben megcsendülnek 



a kiúttalanság hangjai. Ugyanezt a kiút-
talanságot és csökkentértékűséget fedezik 
fel a „Hátha mégis szerelem?", a „Látó-
határ", az „El nem küldött levél" és 
végül különösen az „Egy év kilenc napja" 
című filmben. 

Megmondom nyíltan, örültem, amikor 
a munkámat ilyen jó társaságban találtam. 
Legfeljebb a „Láthatár"-t zártam volna 
ki, mert az Heificnek, ennek a nagy 
rendezőnek nyilvánvalóan rosszul sikerült 
filmje; nem a „bűntettek krónikájába" 
tartozik, hanem azoknak a tiszteletre 
méltó kísérleteknek a sorába, amelyek 
kétségtelenül gyümölcsözni fognak a 
közeljövőben. 

Vagyok olyan merész, hogy kimond-
jam: az „El nem küldött levél" bármily 
sikertelen volt is a nézők széles tömegé-
nél, rendkívül nagyjelentőségű esemény 
a világ filmművészetében. Igaz, hogy az 
új filmnyelv feszült keresése közben 
Kalatozov és Uruszevszkij egy sor hibát 
követett el. A legfőbb hibájuk az, hogy 
miközben egészen új területeket fedeztek 
fel a film kifejezőeszközei számára, el-
hanyagolták a dramaturgiát, nem törőd-
tek a figuráik jellemeivel. De ez nem 
változtat azon, hogy ennek a filmnek 
korszakalkotó jelentősége van a kinema-
tográfiai formanyelv fejlődésében. Ezután 
a film után egyetlen rendező, egyetlen 
operatőr, aki becsüli magát valamire, 
nem dolgozhat úgy tovább, mintha 
ennek a filmnek a tapasztalatai nem 
lennének a világon; ami persze nem 
jelenti azt, hogy ezt a filmet ezentúl 
utánozni kell. 

Ljukov és Panov kritikusok Csuhraj 
„Tiszta égbolt"-ját, úgylátszik a jó filmek 
közé sorolják, habár, köztünk szólva, 
annak a hősét éppúgy megvádolhatták 
volna „csökkentértékűséggel", mint a fel-
sorolt művekét. Már pedig különösebb 
hozzáértés nélkül is észre lehet venni, 
hogy a „Darvak" és az „El ncni küldött 
levél" tanulságai mennyire hatottak a 
„Tiszta égbolt" szerzőire. 

A két kritikus cikke azokra a mintegy 
tizenöt évvel ezelőtt írt kritikákra emlé-
keztet, amelyek egyebet sem tettek, mint 
a „féregrágást" piszkálták ki regények-
ből, elbeszélésekből, színdarabokból. (Fil-
mekhez akkoriban nem mertek hozzá-
nyúlni, mert mindenki tudta, hogy min-
den egyes filmet megnéz és jóváhagy a 
csalhatatlan tekintély.) Emlékszünk, meny-
nyi kárt okoztak akkor az erkölcs normá-
sai, a kincstári igazságok hirdetői, hogyan 
fékezték a művészet fejlődését, hogyan 
bélyegezték le ilyen vagy amolyan bé-
lyegzővel a művészeket. Most a szóban-
forgó cikk már nem járhat olyan kö-
vetkezményekkel, mint a személyi kul-
tusz korában. Az idők változtak és a 
művészek másképp érzik magukat a 
bőrükben. 

Vannak festőművészeink, akik komo-
lyan azt hiszik, hogy ma is lehet, sőt kell 
úgy festeni, mint Rjepin korában. Míg 
a régi képekről minden szakértő egy 
pillantásra megmondja, hogy „Hollandia, 
XVI. század második fele", vagy „Orosz-
ország, XVIII. század vége", addig a mi 
korunk képeiről legfeljebb a rajtuk ábrá-
zolt traktorok vagy kombájnok típusa 
szerint fogja az utókor megmondani, 
hogy melyik kor szülöttei. Az építészet-
ről van a Központi Vezetőségnek olyan 
új határozata, amely a helybenjárás ten-
denciáit leszereli. De a festőművészet, a 
film, az irodalom és a színház terén a 
halotti megmerevedés, a régi formák 
ismételgetése, annak utánozgatása ami 
már megvolt, nem okoz a népgazdaság-
nak szemmellátható károkat, az új pedig 
néha elég furcsának látszik. Pedig ha van 
olyan művészet, amelyben a változás 
sürgős lenne, akkor a film az. Festészet, 
szobrászat, de még a színház sem játszik 
mostanában akkora szerepet a nép éle-
tében, mint a film. Jól tudjuk, hogy az 
ifjúság lelki fejlődése ma a film szemmel 
látható élénk hatása alatt folyik le. Aki 
ebben a művészetben mozdulatlan akar 
maradni, az szellemi hulla. 



Az utóbbi idó'ben néhányszor kritiku-
san nyilatkoztam saját korábbi munkáim-
ról. Ezcrt egyik oldalról jól kikaptam. 
Azzal vádoltak, hogy amikor a magam 
filmjeit kritizálom, aláásom a szovjet 
filmművészet hagyományai iránti tiszte-
letet és sanda mészáros módjára, nemcsak 
magamat bántom, hanem más mestereket 
is, főleg pedig az ifjúságot rontom meg 
azzal, hogy a múlt iránti tiszteletét csök-
kentem. 

Amikor a magam műveit kritizáltam, 
naivul azt hittem, hogy ugyanezt fogják 
temii más művészek is, akik sokat dolgoz-
tak a személyi kultusz korában. Kár, 
hogy senki sem követte a példámat. 
Mégsem sajnálom, hogy szemlét tartot-
tam régi munkáim fölött. Nekem ma-
gamnak volt erre szükségem. Sikerült 
ezzel szabadulnom egy csomó szakmai 
megszokástól és meggyőződéstől is. 

Nemcsak arról van szó, hogy új témát 
választottam, hanem a kifejezőeszközök-
ről is, amelyeket az új témához találnom 
kellett. A filmművészet fejlődése nemcsak 
új gondolatokat jelent, hanem az új tarta-
lom megkövetelte új formanyelvet is. 

Az „Egy év kilenc napjá"-ban igen 
sokmindent kellett kimondanom. A film-
dramaturgia régi kánonjai itt már nem 
sokat értek. Nem nehéz dolog elemezni 
a film forgatókönyvér és megállapítani, 
hogy harmincéves munkásságom alatt 
először szakítottam a forgatókönyv épí-
tésének bizonyos rám jellemzőnek ismert 
szabályaival. Azelőtt mindig nagyon rövid 
expozícióra törekedtem; a bonyodalom 
csúcspontját általában valahol a film 
utolsó negyedének a küszöbén helyeztem 
cl. A „Kilenc nap"-ban felforgattuk ezt 
az arányt. A film egész első fele, egészen 
az esküvőig, nem egyéb, mint szörnyen 
felduzzasztott expozíció. Számos fontos 
szereplőt is csak az esküvő alkalmából 
mutatunk be. Ezután rendkívül rövid 
bonyodalom következik; ennek kulminá-
ciója a „sikeres" kísérlet. Ezután jön az 
aránytalanul vontatott finálé. Nemcsak 

én féltem, de sok munkatársam is, hogy 
ez a laza szövés és az arányok ilyen meg-
sértése az érdeklődés rovására megy majd 
és megnehezíti a film megértését. Ez, úgy 
hiszem, nem következett be. 

Eddig a filmemig mindig a mesét és 
annak fordulatait tekintettem a fő hajtó-
erőnek. Ebben a kifejlődő, kibontakozó 
gondolat a hajtóerő; a gondolat hatá-
rozza meg a jelenetek egymásutánját 
éppúgy, mint minden más fontosabb 
formai momentumot is. 

Már munka közben eszünkbe jutott ez 
az új műkifejezés: „gondolati film". 
Gyakran kérdezték, hogy ezzel átmen-
tem-e az úgynevezett „intellektuális film" 
álláspontjára, amelyről manapság sok szó 
esik nyugaton, jackicwicz lengyel kritikus 
Karlovy Vary-ban kijelentette, hogy az 
intellektuális film, amiről a francia „új 
hullám" is álmodik, meg a mai lengyel 
filmművészet is, épp a Szovjetunióban 
született meg; képviseli az „Egy év 
kilenc napja". Majdnem minden újság-
író, akivel beszélgettem, ezt kérdezte: 
folytatni fogom-e az intellektuális film 
irányát. Nehéz erre a kérdésre válaszol-
nom. Hiszen én nem akartam új irányt 
felfedezni a filmművészetben; ami újat 
megkíséreltem, csak a magam számára új. 

Egyébként az a feszült keresés, amelyhez 
ebben a filmemben eljutottam, már Kala-
tozovnál kezdődött, sokkal énelőttem. 
Ezért becsülöm olyan sokra a „Szállnak 
a darvak"-at; ezért fáj minden támadás 
ez ellen a film ellen úgy, mintha szemé-
lyesen engem érne. Rajzman „Hátha 
mégis szerelem ?" című filmjét a rendezői 
művészet szempontjából mintaszerűnek 
találom és mindig rosszul esik, ha mást 
látnak benne, mint aminek én látom. 
Tarkovszkij fiatal rendező filmje, az „Iván 
gyermekkora" szintén egy nagyon tehet-
séges ember lázas művészi keresésének 
eredménye. 

Mindent összevetve úgy látom, hogy 
a szovjet film helyzete javult. Ezt a folya-
matot már nem lehet megfordítani. 



csepp mézének emlékét hagyja maga 
után. A másik férfit — ha ugyan az — 
szintén a véletlen veti útjába; ez lesz az 
anyaságra teljesen készületlen lány test-
vére, furcsa, feminin, szerelemnélküli 
lakótársa, mígesak az újra partravetett, 
s lányához visszasodródott bohém anya 
ki nem veri helyéről. 

A film tartalmát persze alighogy jelzi 
ez a vázlat; azért van filmben felidézve, 
mert nem foglalható prózába. A benne 
kifejezésre jutó életérzést szavak segít-
ségével legfeljebb versben lehet meg-
közelíteni. Nekem Höldcrlin-Hyperion 
Sorsdalát idézte emlékezetembe. 

De ránk idelenn 
nem vár nyugalom sohasem. 
1 aktába csak egy 
órától a másikig 
ugy sodrodnak az átok-
verte halandók, 
mint hullámok 
szirtról-szirtre zuhanva, 
inig elnyeli őket a vak szakadók. 

I. 
Ilyen keserűséggel nem árasztott el még 

film! Talán csak „A vihar kapujában" 
a maga metafizikai kiúttalanságával, ame-
lyet éppúgy nem oldott fel a rémtörténet 
végén felcsattanó friss gyermeksírás, mint 
„Az ember tragédiája" végén az „Ember 
küzdj és bízva bízzál!" S méginkább a 
„Strada", amelynek szerzője nem is 
kívánta semmi ilyenféle látszat-feloldással 
megnyugtatni a felzaklatott lelkiismeretet. 

Egy lány sorsának fordulópontja, pon-
tosabban lelepleződése játszódik le a She-
lagh Delaney színdarabja nyomán ké-
szült, s Tony Richardson által rendezett 
filmben. Kétes első szerelem gyermeke; 
apjáról csak elmosódott híreket hall; 
kömiyüvérfl, bohém anyja se nevelni, 
se igazán magára hagyni nem tudja. Az 
éppenhogy felserdült lány is véletlenül 
akad össze az első szerelemmel. Legalább 
annyira a megbántottság, a kivetettség, 
mint a felcsapó ösztön sodorja a kedves 
néger fiú karjába, aki hajószakács, tehát 
tengerre száll, s csak az első szerelem 



Az „Egy csepp méz" színpadi változatá-
nak nem volt különösebb sikere Pesten. 
Nem tudom, milyen fogadtatás vár a 
filmváltozatra, mely összemérhetetlenül 
jobb annál. A filmben ugyanis nincsen 
semmi felötlő szenzáció. Az operatőr 
(Walter Lassally) szinte keresi az egyszerű, 
már-már közhelyszerű megoldásokat: a 
zene (John Addison) szinte észrevétlenül 
tűnik fel s némul el, s a néma süketségek-
nek vagy a környezet zajainak sincs ki-
emelkedő jelentőségük. A színészi játék 
eszköztelensége valami végső puritaniz-
mus szellemét sugározza. S a mondanivaló 
is ugyanilyen puritán. A film reménytelen, 
de egzisztencialista kacérság nélkül. S 
ahogy nem mutat semmi stiláris rendkívü-
liségct, nincsenek divatos művészetpoliti-
kai tendenciái sem. 

A cselekményt nálunk pusztán a tartalmi 
lényegre szorítkozó feliratos szöveg kíséri. 
Ez sajnos megosztja a figyelmet, de szür-
kíti is a film tartalmát. Aki nem ért ango-
lul, s nincs legalább valamilyen általános 
sejtelme az angol élet apró, jellemző moz-
zanatairól, a film emberi, környezeti lég-
körének igen lényeges elemeit elveszíti. 
Ismerősségében is idegenszerű világban jár 
tehát, amelynek szokásait nem érti, fordu-
lataival, humorával alig tud mit kezdeni, 
mert hiszen ezek nincsenek az egzotikus 
sémák hangsúlyaival ellátva. A filmben 
nincs semmi a nyomor romantikájából, s 
még kevesebb van a „letört bimbók" ér-
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zelmességéből. Cselekményének logikája 
valamiben a mi mindennapi életünk logi-
kájától eltérő rendet követ. A közönség te-
hát szinte hálás, ha valamilyen társadalmi 
tendenciát kínálnak neki magyarázatul. 
Mint a film körül kialakuló egyik anké-
ton : ahol az a vitatárgy, ho^y lehet-e bol-
dog a mai Angliában egy színes fiú és egy 
fehér lány szerelnie ? Holott nem erről van 
szó a filmben. De amiről igazán szó van, 
annak értékét s izgalmát nem olyan köny-
nyű megtalálni. 

Reméljük, hogy annyi nemzetközi siker 
után — az „Egy csepp méz" nálunk is jó 
fogadtatásra talál. A hozzáértők el fogják 
ismerni a nemzetközi zsűri döntésének 
igazságosságát, s talán a csupán szórakozni 
kívánó nézők körében is megmarad nyo-
mán valami nyugtalanító sajgás, a boldog-
talanságukban is szép dolgok emléke. 

Éppen puritán volta tereli a figyelmet a 
film gazdagságára és anyagszerűségére. 
Képi megjelenítés, látvány, hang, játék és 
szó célratörő egysége végül is lenyűgözően 
„filmszerű" művé teszi. Páratlan erejű s 
szinte észrevétlen technikai bravúrjai kö-
zül csak egyet emelhetek itt ki: a képek 
rajzának élességét s tónusának vigasztalan 
fénytelenségét: ezt a szürkét szürkére festő 
gazdag árnyalatosságot a hangulat szug-
gesztív egységében. A színészi munkában 
lenyűgöző ez az eszköztelen természetes-
ség, amely nem a minden rutinban ottho-
nos színészmesterek rafiinált primitívségé-
ből, hanem az élet igazságából meríti hite-
lét. A maga igazságában idézi fel a film azt 
a közeget is, amelyben a játék lepereg. 
Realizmusának titka, hogy nem felfedezni, 
s nem stilizálni akatja az életet, hanem egy-
szerűen ábrázolni. Az angol külváros vi-
lága, amely a filmben elénk tárul, semmi-
lyen irányban nincs átszínezve: egyszerűen 
van, létezik a niaga nehézkedési ereje, tör-
vényei szerint. Érdemes mégfigyelni a film 
hangulatkeltő részleteinek kihegyezetlen-
ségét. A tükörbe néző anya észreveszi ar-
cán az öregség ráncait, és továbbsiklik fö-
löttük, de ez jellemzi egész életét; az üres 
szoba (a lány első, saját otthona!) az élet 
természetességével, szinte a lakók szándéka 
ellenére melegszik otthonossá. 

A film készítőinek van bátorságuk arra, 
hogy szinte dokumentumszerű tárgyila-
gossággal ábrázolják a mindennapi élet ele-
meit. S a részletekből mégis műalkotás ke-
rekedik •— lelkesedik. Amíg részleteit fi-
gyeljük, a film túlságosan is valóságosnak, 
egyhangúan mindennapinak látszik. De 
távolodva egyre jobban megnő, mint a 
nagy, kopár tájak, amelyek éppen kopár 
nagyvonalúságukkal nyűgöznek le. 



Ha így, eltávolodva nézek vissza rá, ak-
kor válik igazán világossá előttem a ren-
dező művészetének egyik legkevésbé fel-
tűnő, s talán ezért is egyik legrokonszenve-
sebb vonása. Mindent az emberre, tehát a 
színészre összpontosít, de úgy, hogy nem 
engedi kilépni sem természetes közegének 
testi-lelki légköréből, sem a létrehozott 
műalkotás szigorúan, de minden fitogtatás 
nélkül érvényesített koordinátarendszeré-
ből. Mentől többször gondolok vissza rá, 
annál jobban lenyűgöznek a filmnek éppen 
a benne kibontakozó embervilág súlyel-
osztásában megnyilatkozó arányai. 

Amilyen biztos kézzel vannak összevá-
logatva (s ez minden rendező első nagy 
próbája) a szereplők, olyan, az egész műre 
tekintő ökonómiával kapja meg mindenki 
a maga feladatát. A legkisebb jelenet hor-
dozói is valóságos szerepet játszanak, egy-
egy helyzetüknek megfelelő életmozza-
natban elevenednek meg. Ahogy a joggal 
felháborodott lakásadónő kiadja a bohém 
anya útját, ahogy az üzletvezető magára 
hagyja a lányt a hiába előhordott cipős-
dobozok halmaza között, ahogy a lány 
bérbeveszi közönyös tulajdonosától a siva-
tagi szobát, ahogy a részeges, félkótya sze-
rető rajongva büszke a kövérkés mama rá-
menős éneklésére, s ahogy unott férjként 
kinyitja a makrancos nő előtt az autó ajta-
ját — és így tovább: nemcsak köteteknél 
többet mondó társadalombírálat, de a hét-
köznapi élet gazdagságának is ritka erejű 
érzékeltetése. 

A rendező a szerepek arányaival és kont-
raszthatásaival is beszél; ez művészetének 
hangtalan eszköze; varázsa éppen észre-
vétlenségében van. A film tengelyében 
egyetlen alak áll: a lányé. Sorsa, jelleme 
három elsőrangú mellékszereplőhöz: az 
anyjához, szerelméhez és barátjához való 
viszonyának összefüggéseiben válik tel-
jessé. S hogy megfelel ennek a feladatnak 
mind a három színész! Legelmosódottabb 

a néger fiú, de az ő szerepe nem is lehet 
több, mint hogy emléke csak egy csepp 
méz legyen a lány sorsának keserűségében. 
Ha megfoghatóbb volna, nem nőhetne le-
gendává, néger herceggé, groteszkségében 
is tündéri álomlovaggá. Sokkal súlyosab-
ban nehezedik a lány sorsára a bohém 
anya, akivel a szülő—gyermek elszakítha-
tatlan kapcsolatain túl a gondoskodás és 
függetlenedés, a széljárta fákon összehor-
dott fészek mégiscsak-otthonossága s a 
magára hagyottság bűnbakot találó viga-
sza egyforma erővel fűzi össze. A legnehe-
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zebb, mert legösszetettebb és legkénye-
sebb szerep a félig férfi, félig nő baráté, aki 
ugyanolyan magányosan hányódik a 
nagyváros mélységeiben, mint a lány, csak 
éppen hogy az ő érzéseinek bozótosát va-
lami tisztázatlan természetellenesség teszi 
még fájdalmasabban szövevényessé. Mur-
ray Melvin, a szerep alakítója kivételes szí-
nész s jellegzetesen filmszínész. Furcsa fa-
arca ritka érzékenységű hangszer, amelyen 
az élet irtózatos mélységeinek árnyait s a 
boldogság csodálatos átszelleműltségét 
tudja felidézni egy-egy átsuhanó elkomo-
rulás vagy önfeledt mosoly. 

Rita Tushingham, a lány életrehívója, 
méltán kapott nagydíjat alakításáért. Nem 
tudom, megismételhető, folytatható-e ez a 
remeklés, az ösztönös életidézés e varázs-
lata. A csúnyaság vállalásának ilyen bátor-
ságára, az önátadás és kifejezés ilyen tiszta 
mélységére szakmaijeli színésznő aligha 
lenne képes. 

4-

Hosszú időn át az optimizmus volt köte-
lező a nemzetközi filmvilágban: a megszé-
pített valóságból, az elragadó színészekből, 
a könnyű, a nézők álmait betöltő, szeren-
csés és boldog végű történetekből sugárzó 
derű. Egy ideje a hangsúlyozott sötétség, a 
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boldogtalanság kultusza lépett e hangsú-
lyozott fényesség, a boldogság kultusza he-
lyére. Van ebben sok divat, keresettség, fi-
togtatott önmarcangolás, sok minden az 
elszöínyedés és irtózat vonzásából, valami 
abból, amit szerecsen mosdató formulával 
így $zoktak itthon kifejezni: „a nyugati 
polgári világ rothadtságának, kiúttalansá-
gának ábrázolása." Az „Egy csepp méz"-et 
is ez a divat hozta létre ? Alig hinném. Van 
bennt is valami a „dühöngő ifjúság" izga-
tott $ ingerült pesszimizmusából. De lé-
nyegében nem erről van szó. A dráma ide-
ges, nőies keserűségét a filmben tömörebb, 
férfiasabb sztoicizmus váltotta fel. Valami 
abból az elszántságból, amelyet Kosztolá-
nyi hősi-boldogtalan „Számadás"-a jutta-
tott művészileg oly erőteljesen kifejezésre: 

„Mostmár elég, ne szépítgesd, te gyáva, 
netti szégyen ez, vallj — úgyis vége van — 
baldog akartál lenni és hiába, 
hát légy, mi vagy: végképp boldogtalan." 

Távol legyen tőlem, hogy boldogtalan-
ságra, hogy a meghasonlás, a kiúttalanság 
ábrázolására buzdítsam filmművészetünk 

alkotóit. Ismerek boldog műveket is, ame-
lyek kifejező erőben egyenrangúak az 
„Egy csepp méz"-zel. Az azokban talál-
ható hiteles valóságábrázoláshoz éppoly 
bátorság kellett azonban, mint az „Egy 
csepp méz" tömény keserűségének felidé-
zéséhez. Mert a boldogtalanságból éppúgy 
lehet giccset csinálni, mint a boldogságból. 
A művészi erő legyőzi ebben a filmben a 
nihilizmus látszatait. Szó volt már realiz-
musának erejéről, arról, hogy alkotói min-
den kifejező eszközt alárendeltek az egész-
nek, s ezáltal megnemcsítették az első lá-
tásra közhelyszerű fogásokat is: a film 
mindennapi kenyerét eszik és adják nézőik 
elé. De van a műben társadalombírálat is 
elég. Nem a leckék igazságait ismétli a 
szajkózó értelemnek, hanem az élet igaz-
ságát a felzaklatott s próbákkal erősített 
szívnek. Azt a célzatosságot hordozza, 
amit így fogalmazott meg Kosztolányi: 

„Elégedettek hangos lelki vádja, 
\ irdatlan, látatlan bírói tábla, 

örök hatalmas ellenvélemény." 

KERESZTURY DEZSŐ 



ŰJRA FILMEM 
A KOLDUSOPERA 

November végén kezdték 
forgatni a Berlin-Tempelhof 
Ufa-Stúdiókban a legdrá-
gább háború utáni német 
filmet: a „Koldusoperá"-t, 
Bertolt Brecht és Kurt Weill 
azonos című színdarabja 
nyomán. A Mackie Mcsser-
ről szóló film forgatását bo-
nyolult és hosszú történet 
előzi meg. Kurt Ulrich ber-
lini producer még 1958 ele-
jén kötötte meg végérvé-
nyesen a szerződést Brecht 
özvegyével — Helene Wei-
gellal és Weill özvegyével — 
Lőtte Lénával. 80 000 dol-
lárt (320 ezer márkát) fize-
tett nekik az engedélyért, 
hogy az egykori „polgár 
ij^sztésből" („Az ember csu-
pm gaztettekből él") és a 
niai musical-slágerből 
(„Mack the Knife," — Bics-
ka Maxi) filmváltozatot ké-
szítsen. 

Először Giuilietta Masiná-
val, Fellini feleségével kötöt i: 
megállapodást, akit akkor u 
„Műselyem ieány" círr.ű 
filmben látott, de aki „ A z 
országúton "-beli alakítáiá-

val hó .-.ította meg. A szerzőT 
dés azonban rövid időre 
szólt, -s végül is ki kellett fi-
zetnie a gázsit a színésznő-
nek nnélkül, hogy megkez-
dődött volna a forgatás. 
Ugyanis ekkor még sem 
Hel mut Kautner és Rolf 
Thicle, a kiszemelt rende-
zők., sem a megbízott forga-
tókönyvírók: Erich Kuby, 
Robert A. Stemmle és 
Georg Hurdalek nem voltak 
képesek a késői húszas évek 
n:igy színházi sikerdarabját a 
mai nyugatnémet társada-
lom számára felfrissíteni. 
-Sem ők, sem a producer 
r e m rendelkeztek rendezői 
koncepcióval és a forgatás-
hoz szükséges alapokkal. 
Aligha lehet- ezen csodál-
kozni. Brecht művét Her-
bert Ihering színházi kriti-
kus a berlini Theater a m 
Schiffbauerdammban tartott 
premier után (1928. augusz-
tus 28.) „radikális társadalmi 
kritikának, gonosz agresszi-
vitásnak" bélyegezte. „ A 
songok — így jegyezte fel 
Herbert Lüthy — a ki ro la-

W o l f g a n g Staudte 

banó válság nagy slágerei 
lettek." A páholyban ülők 
ugyanúgy, mint a karzat kö-
zönsége, a polgárok ugyan-
úgy, mint a kommunisták 
teli torokból énekelték: 
„Először jön a zabálás és az-
után az erkölcs." 

A filmipar már annak ide-
jén ki akarta aknázni azt a si-
kert, amelyet az uralkodó 
társadalom gúnyos karika-
túráját nyújtó brechti míí 
aratott. A hollywoodi cég 
— Warner Brothers —, 
amelynek a „Singing Fool" 
című első hangosfilmje (A1 



Jolsonnal) éppen milliókat könyv-megbeszélések ku- kül. Lőtte Eisner, a filmoló-
hozott be, újabb kasszasikert darcba fulladtak. Brecht és gus tömören ítélte meg a 
szimatolt a „Koldusopera"- Pabst összevesztek. Pabst kész produktumot: „Pabst 
ban. Megszerezte a filmjo- egy „optikailag hangsúlyo- hígított." 
gokat és megbízta G. W. zott adaptációt" javasolt, Brecht és Weill tulajdon-
Pabst-t, a „Westfront 19 18" Brecht nem óhajtott „sem- képpen már a forgatás ideje 
rendezőjét, egy német— mi változtatást". Pabst vé- alatt beperelte a producert 
amerikai közös film rende- gül is megcsinálta a filmet „hamisítás" miatt. A tárgya-
zésével. Már az első forgató- Brecht közreműködése nél- lás kompromisszummal 

Curd Jürgens és June Ritchie Jelenet a filmből 



June Ritchie 
és Hilde Hildebrand 

végződött. A cég visszaadta 
a filmjogokat és viselte a 
perköltségeket. Nem csoda, 
hogy Brecht és Weill nem 
éltek azzal a lehetőséggel, 
hogy még egyszer megfil-
mesítsék a „Koldusopera "-t : 
a Pabst-Opus világsiker lett 
és még 1955-ben is, az újra-
bemutatás után, a nyugatné-
met kritikusok szentimentá-
lis recenziókat szenteltek 

Jelenet a filmből 



neki. Természetesen inkább 
„a művészi eseményt" ün-
nepelték benne, mint a 
„polgári ijesztést", amely 
időközben „történelmivé" 
vált. 

Ugyancsak nem csoda, 
hogy Kurt Ulrich által az 
újrafilmesítésre kinevezett 
írók és rendezők eléggé ta-
nácstalanul álltak e történel-
mi jelenséggel szemben. 
„Nincs értelme ma — mon-
dotta Helmut Káutner — a 
társadalmi kintornásokat 
forgatni. Ma már nem 
nyomják el az elnyomotta-
kat." 

Még Wolfgang Staudte (a 
„Rózsák az áílamügyész-
nek", a „Búcsú" rendezője), 
akit végül is Ulrich meg tu-
dott nyerni tervének, kije-
lentette: „A szociális táma-
dások ma levegőbe találnak. 
Akkor hatmillió munka-
nélküli volt. Ma hatmillióan 
hiányoznak. Ez olyan kü-
lönbség, mint a nyár és a 
tél." 

Staudte tehát kigondolt 
egy „ironikus-kritikus alul-
épitményt", egy kerettörté-

netet teli aktuális társada-
lomkritikai poénokkal. És 
Ulrich ezt a fajta filmet — 
tekintet nélkül Helene Wei-
gel esetleges kifogásaira 
(„Minden maradjon úgy, 
ahogy azt Brecht csinálta") 
— az elmúlt év őszén akarta 
műterembe küldeni. 

A terv meghiúsult: 1961 
augusztusában olyan éles 
kampány indult Brecht ellen 
Nyugat-Németországban, 

hogy Ulrich egyelőre fel-
adta tervét; Staudte vára-
kozó álláspontra helyezke-
dett. 

Időközben a berlini pro-
ducer lankadatlan érdeklő-
dést észlelhetett Brecht— 
Weill „Ripőkjátéka" iránt 
(ahogy Staudte nevezte); 
Carl Eoreman és Harold 
Hecht amerikai producerek, 
valamint a MCA-ügynök-
ség érdeklődtek Kelet-Ber-
linben a filmjogok iránt. 
Carlo Ponti, az olasz produ-
cer is engedélyt kért, hogy 
Sophia Loren De Sica „Al-
tonai foglyok" című filmjé-
ben „Kalóz-Jenny" dalát 
énekelhesse. 

Ulrich levonta a követ-
keztetést: „mindenhol nagy 
az érdeklődés". Újabb indí-
tási utasítást adott Staudté-
nak. 

E hosszú, akadályokkal 
teli előzmények ideje alatt 
egy bizonyos idegesség lett 
úrrá rajta: Utasításait úgy 
módosította, hogy a dara-
bot a „lehető leghűbben" 
vigyék filmre. Staudte rög-
tön törölte a kerettörténetet, 
és egy „tulajdonképpen szó 
szerint hű megfilmesítésre" 
törekedett, amely pusztán 
„valamennyi optikai ele-
tnet, amely lehetetlen a 
színpadon, rendkívüli mó-
don aktivizálja". 

Curd Jurgens (Mackie 
Messe), Hildegard Knef 
(Jenny), Gert Fröbe és Hilde 
Hildebrand (Peachum há-
zaspár), Walter Giller (Bett-
ler Filch) és az angol June 
Ritchie (Polly) Hein Heck-
roth díszletei között játsz-
hatnak, ahogyan azt több 
mint harminc évvel ezelőtt 
rögzítette. 

GIDEON BACHMANN 



A Z A N Q O L \>J H U L L Á M : 

Mostanában kezdjük újrafelisniemi és 
mind gyakrabban hangoztatni, milyen 
mélyen gyökeredzik a film a közvetlen 
valóság világában, a mindennapok életét 
hitelesen rögzítő dokumentum talajában:, 
S valahányszor új iskola, filmművészeti 
mozgalom, vagy akár szerényebb cso-
portosulás létrejön, mindig kiderül, hogy 
egy ilyenfajta kezdeményezésből valami-
féle újrakeresett, újrafeltalált életközelség-
ből nőtt ki, hogy a maga saját stílusát, 
világát megteremtse. így volt ez a sok-
szor emlegetett, de sajnálatosan kevéssé 
ismert angol Free Cinema körével is. 

Róluk eddig csak azt tudtuk, több-
kevesebb tárgyismeretre támaszkodva, 
hogy közülük került ki Tony Richardson, 
a filmművészet „dühöngő" fiatalja (a 
„Nézz vissza haraggal" és az „Egy csepp 
méz" rendezője), a nagyszerű „Szombat 
este, vasárnap reggel" rendezője, Karel 
Reisz, és kissé bizonytalanul a „Hely 
a tetőn" Jack Claytonját is idesoroltuk, 
hogy az új angol film fogalmát szeren-
csésen összehozzuk. Valójában sokkal 
gazdagabb, régebbi hagyományokra tá-
maszkodó mozgalomról van szó, mely 
még hosszú évekkel ezelőtt, az angol film-
gyártás súlyos válságának idején próbált 
először szóhoz jutni és meglehetős hatá-
rozott programmal munkához látni. 

1957-et írtak, mikor a Free Cinema 
köre a nyilvánosság elé lépett. Fiatal 
kritikusok, Lindsay Anderson, Karel 
Reisz, a British Film Institute munka-
társai, új utat kereső dokumentumfilm-
rendezők: Guy Brcnton, Margaret 
Tompson, színházi rendezők, mint Tony 
Richardson fogtak össze, hogy az una-
lommal, megrendelt témákkal, konfor-
mizmussal szakítva merészebb egyéni 
látomást hozzanak a dokumentumfilm 
világába. Look at Britain — adták meg 
a jelszót, nézz körül hazádban, haraggal 

• vagy megértéssel, indulattal yagy szere-
tettel, de fedezd fel azt, amiről nem 
beszélnek, ami kötelezően kívül marad 
a kommerszfilmgyártás összes sablonján. 

CJ^ree Cinema 
Metmyi elhanyagolt probléma, társadalmi 
kérdés és egyéni dráma vár elemzésre, 
nyilvános megvitatásra — veszik észre. 
Tony Richardson és Karel Reisz együtt 
készítik el az első teenager fiatalokról 
szóló rövid filmet Momma Don't Allow 
(A mama nem engedi) címen, Guy 
Brenton People Apart-ja (Fölösleges embe-
rek) a társadalomból kisSarult beteg 
emberek zárt világába próbál betekinteni, 
a Nice Time (Szép idők) Claude Goretta és 
Alain Tanner filmje az éjszakai London 
kevéssé ismert arcát villantja fel, az olcsó 
élvezetekre leső csellengőkkel, iszákos 
katonákkal, nudista fényképekkel, cikázó 
neonokkal. . . 

A legnagyobb sikert és legérettebb 
művészi vállalkozást azonban Lindsay 
Anderson Every Day Except Xmas-a 
(Karácsony kivételével. . .) hozta. Ander-
sonnak nem ez volt első filmje, egy-két 
ipari dokumentumfilmet, gyerekekről 
szóló tanulmányt már készített, ahol 
művészi szándékainak is megpróbált ér-
vényt szerezni, mindenekelőtt „kitárni 
az angol film kapuját. . . emberi érzel-
mekkel telíteni a dokumentumfilmet." 
Ez a látszólag evidens követelmény rend-
kívül fontos mozzanat, mert éppen arra 
a kiindulópontra utal, amely a Free 
Cinemat elválasztja a régi, klasszikus 
hagyománytól. Kimondva-kimondatlanul 
ugyanis évek óta folyt a vita arról, lehet-e 
még az új nemzedéknek mondanivalója, 
lehetősége eredetit alkotni, olyan tradíciók 
és eredmények után, mint amit a 30-as 
évek nagy iskolája teremtett. A vieille 
garde még élő, de az alkotástól már 
visszavonult tagjai is szerették hangoz-
tatni, hogy ők már minden harcot meg-
harcoltak, nem csoda ha a fiatalok már 
nem rúdnak mi ellen lázadni, mi ellen 
támadni. Ennek a szenvedélynek a hiánya 
öli az unalomba és érdektelenségbe min-
den vállalkozásukat. S az kétségtelenül 
igaz volt, hogy a régi módon, Grierson 
és Rotha módszerei szerint már nem 
lehetett az ötvenes években filmet készí-



Guy Breton: „Fölösleges e m b e r " 

a Free Cinema hívei helyesen érezték 
meg, hogy ma már a legalapvetőbb társa-
dalmi konfliktusokat, szociális kérdéseket 
is személyesebb módon, egyéni sorsokon 
keresztül kell inkább megközelíteni. 

Anderson filmje szép példája ennek a 
kísérletnek. Az Every day megragadó, 
bensőséges rajz a Covent Garden-i vásár-
csarnok munkásainak egy napjáról, arról 
a kemény, különös munkáról, mely min-
den éjféltől déli harangszóig terjed, sajátos 
ellen mozgásban a nagyváros életének rit-
musával. A film főcíme előtt Anderson 
— az egész mű alaphangját megütve — 
barátsággal és szeretettel ajánlja filmjét 
hőseinek, Alice-nak és Richardnak, Jack-
nek, zsákolóknak és az öreg virágárusító-
néninek, felvonultatja őket, azok pedig 
kedves-szerényen fogadják a kamera és 
a mi közeledésünket. A filmben a légkör, 
a tónus a legvonzóbb. Anderson se nem 
idealizálja, se nem „rendezi", de nem is 
„tanulmányozza" hőseit, va kutató kamera 
hideg tudálékosságával. Velükmegy, ma-
gátólértetődően és egyszerűen hagyja őket 
élni. Maga csak arra szorítkozik, hogy 
érzékenyen figyeljen, minden mozzanatot 
rögzítsen, megőrizze és felfedezze ez egy-
szerű emberek belső gazdagságát, színes-
ségét. Költészet ez, persze, de afféle sze-
mérmes, nem hivalkodó, mely az emberi 
gesztusokba bújva, azok értelmét faggatva 
„mesél", rendez, a lak í t . . . A film lénye-
gileg egy nagy művészi alapötleten épül, 
ez ad tartalmat, feszültséget a látszólag 

teni. A 30-as években a főkérdés az volt, 
képesek-e a művészek megrajzolni a jelen-
ségek mögötti szociális hátteret, felfedni 
az emberi viszonylatokat meghatározó 
társadalmi osztályproblémákat. Grierson 
jogosan hangsúlyozta annakidején, a kora-
beli filmművészetet bírálva, hogy az túl 
nagy szerepet szán az emberi élet privát 
mozzanatainak. Azóta némiképpen más-
ként áll ez a helyzet. Bizonyos elemi fel-
fedezések valóban megfogalmazódtak 
Grierson, Rotha, Cavalcanti műveiben és 

Lindsay Anderson: „Csütörtök gyermeke" 



tárgyilagos, leíró részleteknek is: a kimon-
datlan, de mindig jelenlevő ellentét, mely 
ez emberek munkanapja, élete és az egész 
környező világ megszokott életrendje 
között feszül. Ezt a gondolatot sugallja az 
első képtől az utolsóig minden kocka. 
Éppen éjfél van — indít a film — a rádió-
ban most csendülnek fel a műsorzáró 
himnusz hangjai, és mikor mindenki, egy 
teljes nyolc milliós város nyugovóra tér, 
akkor látnak munkához a mi hőseink ,— 
számukra akkor kezdődik a nap. Ettől 

Jelenet a „ S z é p idök"-ből 

kezdve mindvégig különös légkör veszi 
őket körül. Az alvó város kívül, a csend, 
az üres utcák puhasága, élettelen hűvöse, 
a fények törékeny értéke — hisz még a 
merész neonok is holtak, mert hiányzik 
az emberi visszfény, az élet dinamikájának 
válasza — mialatt az ő külön, zárt vilá-
gukban egyre zajosabb, egyre nyüzsgőbb 
élet kezdődik. Nagyszerű ritmussal kíséri 
végig a film ennek az ellentétes hullám-
mozgásnak szokatlan, érdekes interferen-
ciáját! — minél elevenebb lesz az élet 
odakünn, minél forgatagosabb, lármá-
sabb a nap, úgy csendesednek el ők, hogy 
délre fáradtan hazatérjenek, aludni, álom-
talan pihenésre — éjfélig, az újrakezdésig. 
Csak egy ötlet az egész, látjuk, de éppen 
elegendő ahhoz, hogy a filmnek művészi 
töltést, tartalmat, keretet adjon. Mind-
ehhez rendkívül kevés a kommentár, az 
eszközök biztos elosztásával, kellő pilla-
natban alkalmazott néhány hangnyi zené-
vel, sok természetes zörejjel teremt teljes 
atmoszférát. Érdekes valőrt kapnak a 
látványban a virágok; a dáliák, tulipánok, 
szekfűk nemes, karcsú „alakjai" — újból 
megannyi asszociációt keltve, a szépség-
ről, a szépség szerepéről az emberi élet-
ben és arról a módról, ahogy ez veríték-
ben, hajnali szorongató munkával szá-
munkra teremtődik, a miénk lesz . . . 

Anderson nem a megszokott utat játja, 



,Mi, a Lambeth fiúk' 

violens társadalomkritika helyett inkább 
egyfajta költői elégiával vádol, de éppen 
ezzel lesz érzelemreható, elgondolkoztató. 
Look at Britain — mondja, és ezeket az 
embereket állítja elénk, mert ez éppen 
Anglia, mert éppen ez a hétköznapi élet. 

Karel Reisz We are the Lambeth boys 
(„Mi, a Lambeth fiúk") című filmje sok 
rokonvonást mutat Lindsay Andersonéval. 
Nem a tárgyválasztásban, természetesen, 
hanem a hangvétel, a szemlélet tekinte-
tében. A Lambeth boys egy London 
környéki ifjúsági klub életének kereszt-
metszetét adja. Műfaja szerint esszének 
mondhatnánk leginkább. A filmnek nincs 
meséje, divatos témái, mint a fiatalkori 
bűnözés, vagy a sexuális élet zűrzavarai 
— elfogulatlan rajz, mely inkább érzelmi 
hatásra törekszik, semmint ún. súlyos 
kérdések feltárására. Karel Reisz azt 
akarja elmondani, hogy ezek a fiatalok 
— szemben annyi értetlen vádaskodással, 
oktalan gyanúsítgatással — egészségesek, 
tehetségesek, sokszínűek. Tele vannak 
mohósággal és persze erőtlenséggel, sze-
retik a „bandát", mert az igenis erős 
közösség, jól esik együtt csavarogni, 
„végigügetni" a West Enden, táncolni 
és néha ostobán tréfálkozni, cél nélkül, 
de vadul és összevissza vitatkozni — egy-
szóval élni, fiatalnak lenni, a modern 
klisék kötelező előírásaival ellentétben. 
Reisz filmje - paradox módon attól lesz 
erőteljes és szellemes, hogy ezt a „kon-
vencionális" arcot meri vállalni, a vihogó 
lányokat, az egymást megleső" párocská-
kat, és még a munkát is reális helyére 

teszi hősei életében. Egyszerre láttatja 
„értelmét", tehetséget, emberi ügyességet, 
kedvet ébresztő erejét, de ugyanakkor azt 
ii ami benne nehéz, rideg és lélektelen. 
A probléma „szabad" megközelítése, a 
hősök életének clőítéletmcntes körül-
járása hallatlan gazdagságot, frisseséget, 
életszerűséget kölcsönöz a filmnek. Igaz, 
nem foglalkozik alaposabban a fiatalok 
belső világával, a mélyebben megbúvó 
elégedetlenséggel, tanácstalansággal, mely 
azért — utal rá — sokakban ott él, de 
meggyőzően figyelmeztet arra, hogy 
olykor túl hamar és felületesen általáno-
sítunk e teenagerek megítélésekor, és 
olyan alapvonások, mint életerő, vidám-
ság, fáradhatatlan energia legalább any-
nyira fontosak lehemek, mint egynémely 
eltorzulások, vagy a brutalitás és az önzés. 

A Free Cinema műveinek megjelenése 
előtt, mondják, a dokumentumfilm egyet 
jelentett a holtunalommal, szárazsággal, 
érdektelenséggel. Annyira, hogy egyes 
kritikusok szótárában azonosult is a 
kettő. Ha valami nem tetszett, azt mond-
ták rá: „unalmas, vagyis dokumentalista". 
Nem kis részben e csoportnak köszön-
hető, ha ez mára megváltozott, ha a doku-
mentalizmus nem bűnt és gyengeséget, 
hanem újból rangot, eredetiséget jelent. 
Azóta ezek a hatások szétáradtak a játék-
filmművészetben is, nem egyszerűen 
azáltal, hogy maguk az alkotók tértek rá 
a félig-meddig amatőrmódszerekkel ké-
szített rövidfilmekről a „normál" nagy 

játékfilmek rendezésére — Richardson, 
Reisz, sőt legújabban Lindsay Anderson 
is — hanem annyiban, amennyiben a 
köznapi élet nyers, őszinte bemutatása, a 
kommerszfilm által mindig perifériára 
szorított „rosszul öltözött" emberek bo-
nyolult világa ennek a szemléletnek a 
nyomán kezd teret kapni végre az angol 
filmgyártásban is. Túlzás nélkül állít-
hatjuk, hogy ami számottevő, jelentői 
művészi törekvés ma az angol filmben 
tapasztalható, az mind a Free Cinemaval 
függ vagy függött össze, így „tárta ki ez 
a csoport az angol film kapuját" új társa-
dalmi, morális problémák előtt, azzal a 
rokonszenves igénnyel, hogy a teljesebb 
valóságot, a mélyebb igazságokat fedezze 
fel. BIRÓ YVETTE 



A SZÓRAKOZOTT PROFESSZOR 
i . 

A renaissance szórakozott professzorai-
ról nem maradtak fenn anekdoták. A 
figyelmetlen és mulatságos tudósok, a 
notórius esernyőelvesztő egyetemi taná-
rok a kapitalizmus korának vicclapfigurái. 
Itt válik külön a világ mélységes titkaiban 
búvárkodó személyiség a valóság egyszerű 
használati tárgyai között idegenül botla-
dozó elidegenült lénytől. 

Einstein az utolsó professzor, gondolom, 
akinek szórakozottságáról történet maradt 
hátra. A professzorok ma már észbekap-
tak. Esernyőiket nyilván még most is el-
hagyogatják, de nem feledkeznek bele 
számításaikba: érzékeny izgalommal fi-
gyelik a napi történelmet. Niels Bohr 
és tizenöt atomfizikus társa néhány évvel 
ezelőtt békenyilatkozatot írt alá. A tudó-
sok visszataláltak a tudományos absztrak-
ciók közül a valóságba. \ 

2. 

A Medfield Kollégium tanára, Ned 
Brainard, valóban szórakozott profesz-
szor: háromszor egymás után lekési a 
saját esküvőjét. Igaz, ezalatt radioaktív 
izotópokkal pepecselő háztáji labora-
tóriumában felfedezi a „repülő gumit", 
amelynek energiája a molekuláris válto-
zással ellentétes irányban hat és legyőzi 
a gravitációt. Csodálatos energiaforrás 
birtokába jutott tehát a professzor. És 
mialatt meg akarják szerezni tőle anyagá-
nak szabadalmát, ő csak szerelmesének 
visszahódítására gondol. Egy 1917-es 
Ford-kocsiba épített repülőgumival eljut 
Washington fölé, ahol az atomvédelmi 
készültség kis híján rakétát ereszt belé. 

3-

Mintha mostanában divatba jöttek volna 
az atomfizikusok. Dürrenmattnál, Dobo-
zynál és egyebütt. Arisztotelész derék és 
jó, híres embereket javasol a tragédiák 
hőseiül. Az ókorban ezeket a jeles férfiúkat 

Fred Mac Murray és Nancy Olson 

a jobb mondabeli családok (1. Atridák) 
között lehetett feltalálni. A későbbi tragé-
diák azt a követelményt, hogy a mainál 
jobb embereket utánozzon a cselekmény, 
úgy vélték kielégíteni, hogy királyokat 
tettek meg meséjük hőséül. A mai drá-
mákban a királyok kevéssé alkalmasak 
hősszerepre, s az államférfiról vallott 
közhiedelem sem a legjobb véleményű, 
ígyN jön lassanként létre az új drámai 
mitológia az atomfizikus hősökkel. Ezek-
ről az emberekről megjelenítés nélkül is 
szellemi emelkedettséget tételez fel a néző, 
és drámájuk szélesebb sugarú érdeklődést 
kap az egész emberiségért érzett felelősség 
fényében. 

4-

Burleszk egy atomfizikus hőssel; kép-
telen bohózati helyzetek atomvédelmi 
rakéták felkészültsége közben; bukfences, 
frivol tréfálózás az emberiség létét fenye-
gető veszedelemről, ez a leghiánytalanabb 
teljesítése a komédia feladatának. A magas-
rendű művészi nevettetésnek célja, hogy 
megszabadítsa nézőit félelmétől, szoron-
gásaitól. Kinevetteti velünk azt, amitől 
rettegünk, a szorongás tárgyát kisszerűvé 



filmi realizálódásában. Ennek a képtelen 
alapötletű amerikai burleszknek éppen az 
adja meg lebegő báját, hogy — a szó 
szoros értelmében is — el mer rugasz-
kodni a valóság hétköznapi talajáról, 
annak érdekében, hogy egy ünnepibb, 
jobban érthető filmvalóságot hozzon 
létre. 

6. 

Fred Mac Murray 

teszi, ezáltal a közönségben a jóleső fölény 
érzete jön létre. A már-már morbiditásba 
csúszó filmburleszk nevettetéséért öntu-
datlanul is ezért vagyunk hálásak: a fő-
veszélyről merészel komédia-balcttes 
könnyedséggel mulattatni. S hogy ehhez 
a fölényhez a szerelmi idill és a társadal-
mi boldog vég szirupcseppeit is hozzá-
mixeli, az már jellegzetesen hollywoodi. 

5-

A filmnek két legsajátabb területe van. 
Az egyik a valóság látványának doku-
mentálása, a fotografikus realizmus, mely-
nek segítségével az optikai örömökön túl 
a néző be tud hatolni mélyebb igazsá-
gokba is. A másik a valóságfelettit, a kép-
telent, a fejetetejére áhítottat valóságos-
nak, lehetségesnek és mindennapinak 
ábrázoló fantasztikus film. Az előbbivel 
mostanában nagyon sokat foglalkozunk 
dokumentalizmus és cinema verité cím-
szavak alatt, a másikkal, a burleszkkel, a 
nonsence-szel már kevesebbet. Valami-
képpen kiesett látószögünkből. Túlságo-
san komolyan vesszük a komikumot ah-
hoz, hogy nevetni lehessen rajta. Pedig 
a filmnek a képzelet határait átszakító 
lehetősége van s hatalmas, eddig kiakná-
zatlan képi költészet a lehetetlenségek 

A képtelennel operáló filmburleszknek' 
azonban van egy alapszabálya. S ez a 
realitáshoz való szigorú hozzámérés lehe-
tősége. Társadalmilag végletesen konkrét-
nak kell lennie annak a burleszknek, 
amely el akar emelkedni a földtől. Az 
utóbbi években különösen az angol film-
vígjátékoknál alakult ki erre egy kicsiszo-
lódott megoldás: a fejetetejére állított 
helyzetben egyszerre híradószerű felvé-
teleket kapunk egy atomtelepről, egy 
rakétakilövő központról, vagy egy rakéta-
támaszpontról. A „Szórakozott profesz-
szor"-ban is a fellegjáró Ford-kocsi kicsit 
szecessziós mesejátékképe mellett feltűnik 
egy szemcsés-szürke híradó képsor, egy 
amerikai szuperszonikus repülőtér fel-
bolygatott képe. így, álom és valóság, 
lehetséges és valódi egyensúlyából keve-
redik ki a filmvígjáték realizmusa. 

7-

Fred Mac Murray játssza a szórakozott 
professzort. Csak egyetlen mosolyát sze-
retném kiemelni, egyetlen hangsúlyát. 
A Fehér Ház lépcsőin rádióinterjút ad 
légikocsikázása után. Megkérdezik tőle, 
hogy találmányát a hadászat melyik ága 
fogja majd felhasználni. Minden kérdésre 
a hivatalos sajtófőnök válaszol. De amikor 
azt kérdezik, nem akatja-e kiterjeszteni 
felfedezésének alkalmazását más terüle-
tekre is, a professzor maga szól bele a 
mikrofonba: De igen — mondja. S ebben 
a kurta válaszban póztalanul van benne 
egy békére vágyó egyszerű kisember 
vágya, akarata. Mac Murray szentimen-
talizmustól mentesen ejti ki ezt a sokat-
mondó két szót. „De igen" — és a szóra-
kozott professzorról itt derül ki, hogy 
nem is olyan szórakozott. 

MOLNÁR GÁL PÉTER 



F E L L I N I L E G Ü J A B B F I L M J E : 

„NYOLC ÉS FÉL" 
Fellini legújabb filmjének 

még mindig nincs címe; 
ideiglenesen „Nyolc és fél" 
néven emlegetik, minthogy 
ez Fellini nyolcadik filmje, 
illetve a „Boccaccio"-ban 
rendezett egy szkeccset — az 
a fél. A filmet mindeddig 
óvatos, titokzatos csetid 
övezte, lassanként azonban 
mégis kiszivárgott valami, s 

most már a téma, a bonyo-
dalom s a szereplök kezde-
nek alakot ölteni a beava-
tottak előtt. Egy milánói 
újságírónak, aki kérdéseivel 
ostromolta, Fellini azt fe-
lelte: 

— Engedje meg, hogy 
magamról beszéljek, akkor 
meg fogja érteni, niit akarok 
csinálni. Úgy hasonlítok 

Árgusra, mint a testvéremre. 
Alvás közben ez a bizonyos 
Árgus ötven szemét lezárta, 
de nagyra nyitotta az ötven 
másikat, mert száz szeme 
volt. Képzelheti, mi min-
dent látott egyszerre álmá-
ban és a valóságban. Csodá-
latos! Nos, tegyük fel, hogy 
a filmemet Árgus .vízióihoz 
akarom hasonlóvá tenni. 
Túl nagy ambíció ? Én ilyen 
ambiciózus természetű va-
gyok — a legnagyobb alázat 
mögött. . . 

A „Nyolc és fél" hőse 
Guido, talán maga Federico 
Fellini, legalábbis erre en-
gednek következtetni Fellini 
feleségének, Giulietta Masi-
nának szavai: „Meggyőző-
désem, hogy Federico min-
denekelőtt személyes élmé-
nyeit, a világról táplált néze-
teit, érett férfikorának ér-
zelmi anyagát akarja film-
jébe sűríteni." 

Guidót egy már deresedő 
halántékú, rendkívül vonzó 
rendezőt Fellini kedvenc 
színésze, a „Dolce Vita" óta 
legjobb barátja: Marcello 
Mastroianni játssza. Joggal 
sokari azt hiszik, hogy magát 
a mestert, Fellinit alakítja. 
Guido tehetséges, szép 
pályát befutott rendező, aki 
férfikorinak delén rádöbben 
súlyos megalkuvásaira. És 
mielőtt hozzáfogna legújabb 

Forgatás közben 



Annie Govassini 

zotta, szenvedélyre gyúj-
totta, ugyanakkor izgatta és 
korrumpálta, mert megal-
kuvásokra késztette. Az em-
lékekből természetesen nem 
hiányoznak a nők sem, a 
hosszú és rövidebb viszo-
nyok és kalandok. Három 
nő volt döntő az életében. 
A felesége: egy nem nagyon 
tehetséges, és nem nagyon 
csinos színésznő, akit Anouk 
Aimée szemüveggel, vörös 
parókával, szeplősen és le-
vágott szempillákkal alakít, 
de aki mégis olyan boldog 
ezzel a szereppel, hogy há-

Claudia Cardinale 

filmjéhez — amely minden 
művészetet nélkülöz —, sza-
kít a producerével. Egy für-
dőhelyre vonul pihenni, 
nyugalmat keresni, és rendet 
teremteni a fejében. Itt, a 
fürdőhely rendkívüli méretű 
hoteljében (Fellinire különös 
hatással vannak a nagy mé-
reteit) megkísérli Guido, 
hogy felidézze addigi életét, 
levonja munkásságának ta-
nulságait, és visszanyerje 
emberi és művészi egyensú-
lyát. Ez hát a film főtémája: 
Guido üdülése a hotelben. 

A rendező tehát visszate-
kint pályájára és felidézi azt a 
világot, amely mindig von-



rom másik szerződést visz-
szautasított miatta. Egyéb-
ként, akárcsak Mastroianni-
nak a filmen, Fellininck az 
életben rendkívüli hatása le-
het a színészekre, mert min-
dent elér náluk, amit csak 
akar. Anouk Aiméc boldo-
gan vállalta a „csúnya nőt", 
a filmben szereplő másik 
„végzetes" nő, Guido vidá-
man közönséges barátnője, 
akinek hitelesebb alakítása 
kedvéért Sandra Milo tíz ki-
lót hízott — Fellini utasítá-
sára. Végül a harmadik nő, 
akit Fellini forgatás közben 
annyira megváltoztatott az 
egyik jelenethez, hogy part-
nerei sem ismerték fel: 
Claudia Cardinalc — egy 
tiszta, vonzóan szép fiatal 
lányt alakít. A filmbeli ren-
dező arról álmodik, hogy 
nagy színésznőt csinál be-
lőle. És hogy a többi kisebb 
szerepet játszó színésznőkről 

is megemlékezzünk, Made-
leine Lebeau a filmben 
sztárt alakít, egy kicsit, 
egyesek szerint, Anita Ek-
berg karikatúráját. 

A film főszereplőjét, Gui-
dót, ugyanaz a humánus op-
timizmus hatja át, mint Fel-
lini legtöbb, hősét, s magát a 
mestert is. így tehát minden 
tanulság levonása után Gui-
do talál erőt á lelkesedéshez 
és az élet folytatásához. 

A film érdekessége azon-
ban nem csupán ennyi. És 
nem is a bonyolult történet 
különbözteti meg Fellini 
többi filmjétől. Fellini új kí-
sérletet tesz az ábrázolásra, a 
történet három dimenzió-
ban zajlik egyszerre. A va-
lóságban, vagyis amit Guido 
átél, mond, csinál, abban a 
korszakban, amelyről a film 
wól, továbbá az emlékezés-
ben, ide tartoznak a rendező 
pályájának felidézett epizód-

jai és házassága. Végül pedig 
az álomban. Sokan a készülő 
filmet valamiféle poliphoz 
hasonlítják, amely a legkü-
lönbözőbb irányokba nyúl 
karjaival, különböző témák 
után: egy művész életrajza, 
egy Don Jüan naplója és egy 
bizonyos társadalmi kör kri-
tikája is benne van a film-
ben. 

ö t hónapon át Fellini a 
forgatáshoz a filmszalagok 
kilométereit használta fel, az 
összegyűlt anyag elég volna 
egy hatórás filmhez. A mű 
ma sem kapta még meg vég-
leges arculatát és — címét 
sem. Fellini minden javas-
latra mosolyog, de nem vá-
laszol. Úgy látszik, az ideig-
lenes címet már megszokta: 
„Fellini nyolc és fél." Ha a 
címnek hinni lehet tehát: 
Fellini nemcsak alkotója, 
hanem témája is új filmjé-
nek. 

Fellini és Claudia Cardinale Mastrolanni és Sophia Loren 



Egy vándorló téma 
A „KÉT F É L I D Ő " A N G O L ÉS S Z O V J E T V Á L T O Z A T A I 

' I. 

Az angol „Dühös Fiatalok" írói köré-
nek tehetséges tagja Alan Sillitoe. Második 
filmje a fiatal munkásíró 1959-ben megje-
lent — a Nagyvilágban magyarul is napvi-
lágot látott — ragyogó kisregényéből, ,,A 
hosszútávfutó magányosságá '-ból készült, 
Tony Richardson rendezésében és a film 
számára általa felfedezett, ezzel debütáló 
fiatal Old Vic-színcsz, Tom Courtenay fő-
szereplésével. A film hőse egy betörésért 
javítóintézetbe zárt prolifiú, akiben a bör-
tönigazgató (Michael Redgrave) ritka 
sporttehetséget vél felfedezni, és ezért bün-
tetésének ideje alatt hosszútávfutónak ké-

pezteti ki. Szorgalmas edzéssel a fiú való-
ban remekül fejlődik és játszva meg is 
nyerhetné a fegyintézetek közt rendezett 
futóversenyt, dicsőséget szerezve ezzel 
igazgatójának és börtöne színcinek. O 
azonban nem hajlandó tudását és tehetsé-
gét az őt fogvatartó, ellenséges társadalmi 
rend szolgálatába állítani, és vállalva in-
kább a szabadulásáig még hátralevő fél év 
minden poklát, szándékosan elveszíti a 
versenyt. 

Mint ebből a rövid tartalmi kivonatból 
is kiderül, ez a mélyen szimbolikus értel-
mű, súlyos társadalmi mondanivalójú re-
gény és a belőle készült, élénk vitákat ki-
váltó, de tagadhatatlanul remekbeszabott 
és nagyhatású film alapötletében némi-
képp emlékeztet a „Két félidő a pokolban" 
konfliktusára és problematikájára. De még 
különösebb és hangsúlyozottabb a párhu-
zam Fábri filmje és Sillitoe 1960-ban meg-
jelent és rövidesen szintén megfilmesítésre 
kerülő legújabb, harmadik regénye, „A 
tábornok" között. Egy közelebbről meg 
nem határozott, képzeletbeli háborúban az 
előrenyomuló „gorshek" hadsereg foglyul 
ejti a szemben álló ország egy száz tagú 
szimfonikus zenekarát, amely a katonák 
szórakoztatásáfa éppen a frontra készült. 
Mivel a gorshek államrendjében nincs he-
lye és funkciója a zenének, és a foglyok őr-
zése különben is nehézségekbe ütköznék, a 
főparancsnokság utasítja a hadosztálytá-
bornokot, hogy végeztesse ki a zenekar 
tagjait. 

A feudális és militarista szellemtől átita-
tott, de neveltetésében „régivágású" tá-
bornok azonban nem bírja magát rászánni 
erre a „logikus", de barbár pusztításra, és a 
parancsot megszegve felajánlja a zenekar-
nak, hogy elhalasztja kivégzésüket, ha elő-
adnak neki egy szimfóniát. A muzsikusok 
az elé a dilemma elé kerülnek, hogy játsz-
szanak-e vajon néhány nap haladék remé-
nyében a hazájukat megtámadó ellenség-
nek. Végül azonban győz az az érv, hogy 
a zenekarban rejlő művészi erő potenciális 
fegyver lehet az agresszió és az erőszak el-
leni harcban, nekik pedig még megalkuvás 
árán is kötelességük ezt a fegyvert hasz-
nálni és az emberiség érdekében megmen-
teni. Eljátsszák tehát Csajkovszkij Pathe-

T o m Courtenay „ A hosszútávfutó magá-
nyossága" című filmben 



tique-szimfóniáját a tábornoknak, aki vé-
gül is visszaretten a tömeggyilkosságtól, és 
— bár számára ez a koncentrációs tábort 
jelenti — szabadon engedi a zenekart. 

„A tábornok" közeljövőben forgatásra 
kerülő filmváltozatának, mint a regénynek 
— és mint a „Két félidő"-nek — is, csak 
férfiszereplői vannak; ez a problematika, 
úgy látszik, par excellence férfiügy és férfi-
munka, nálunk és Angliában egyaránt. 

LIEBNER JÁNOS 

Jelenet a „Vészterhes felhők"-ből 

II. 

A két most elkészült új szovjet film kö-
zül az egyik még több azonosságot mutat 
Fábri filmjével . . . De előbb néhány szót 
a másikról. 

V. Akszjonov, a szovjet irodalom egyik 
izgalmasan mai fiatal írójának „Kollégák" 
című kisregényét és a belőle készült szín-
művet egyöntetű lelkesedéssel üdvözölte a 
hazai kritika. Nem így második könyvét, 
a „Csillagos jegy"-et. Mégis Alekszandr 
Zarhi rendező vállalkozott arra, hogy a vi-
tatott értékű kisregényből filmet készítsen. 
„Az én öcsém" című film elkészült, a kri-
tika szerint cselekménye teljesen azonos a 
regényével, és körülbelül a regény értéké-
vel egy színvonalú. Az alkotókat ezúttal 
„nem csókolta homlokon" a filmművé-
szet múzsája. „Az én öcsém" a kicsit köny-
nyelmű, néha cinikus mai fiatalok mai éle-
tét láttatja a nézőkkel. Azokról szól, akik 
most kapják az első leckéket az élettől — 
de a film valahogy mégis elkerüli a való-
ságot. Figyelmet érdemel azonban a fiatal 
színészek, Oleg Efremov és a korábbi fil-
mekből már ismert Ligyija Marcsenko na-
gyon tehetséges játéka. 

A Moszfilm Stúdió új produkciójában 
Fábri Zoltán „Két félidő a pokolban" 
cínjű filmjével azonos témát dolgozott fel / 

A . Zbrujev, A. Mironov és O. Dal 
„ A z én öcsém" című filmben 

megtörtént esemény alapján Alekszandr 
Borscsagovszkij forgatókönyvíró és Jev-
genyij Karelov rendező. 

A külső felvételek — a hitlerista fasiszta ' 
csapatok és a kijevi Dinamó futballcsapata 
közötti élethalálharcot jelentő mérkőzést 
most Ogyesszában játszották le. A stáb rö-
vid időre bevonult a Moszfilm Stúdió mű-
termébe. Itt készülnek el a „Vészterhes fel-
hők" című film belső jelenetei. 

POTOCZKY JÚLIA 

G. Juhthya „Vészterhes felhők"-ben 



REJTETT KAMERA VAGY ÉLES SZEM? 
Vita folyik nálunk egy 

ideje a dokumentumfilme-
sek táborában a rejtett ka-
merás, ellesett módszer és a 
megkomponált, megrende-
zett filmek hívei között. 
Nemcsak szócsata ez, na-
gyon helyesen müvekkel is 
riposztoznak egymással a 
kétféle módszer követői. S 
a művészeti párharc közben 
születnek érdekes, figyelemre 
méltó alkotások is, mindkét 
fajtából, s olykor nemzet-
közi elismerést is hoznak 
haza egy-egy fesztiválról. 
Mégis egyetértek Rajk And-
rás megállapításával, ame-
lyet fesztivál-tapasztalatai 
alapján a Filmvilág decem-
beri számában írt meg, hogy 
ti. dokumentumfilm-művé-
szetünk fejlődésével és jelen-
legi színvonalával nem lehe-
tünk elégedettek, ha némi 
egybevetést teszünk a doku-
mentumfilm nemzetközi 
színvonalával. 

Nemrégiben részt vettem 
Lipcsében a dokumentum-
és rövidfilmek nemzetközi 
fesztiválján. Ez az egyetlen 
szocialista rövidfilmfesztivál. 
Ismeretes, hogy az évről 
évre jelentősebb nemzetközi 
művészeti verseny jelszava 
a béke: A világ filmjei a 
világ békéjéért. Természetes, 
hogy e jelszónak megfelelő-
en a bemutatott mintegy 
száz rövidebb-hosszabb film 
döntő többsége politikai tar-
talmú, agitációs célzatú film. 
Láttunk néhány filmet, 
amelynek ez a szenvedé-

lyesség adott karaktert:- a 
japánoké például egy nagy 
sztrájkról számolt be szinte 
naplószerű hűséggel követve 
az eseményeket, s bár művé-
szi kidolgozásán érezhető 
volt, hogy milyen lehetetlen 
körülmények között ké-
szült, a zsűri mégis — vagy 
talán éppen ezért — rendkí-
vül szellemes díjjal jutal-
mazta: egy ió mm-es han-
gos felvevő berendezéssel. 

Számunkra mindenesetre 
érdekesebbek most azok a 
filmek, amelyek fejlettebb 
technikai és művészeti mód-
szerekkel készültek és ezért 
alkalmasak arra, hogy bizo-
nyos esztétikai következteté-
seket vonhassunk le belőlük. 
Meglehetősen kevés rejtett 
kamerás vagy szoktatott ka-
merás filmet láthattunk; 
ezek a módszerek, amelyek 
nálunk most mintha divatot 
jelentenének, a látott filmek 
java részében elvétve jelent-
keztek, egy-egy villanásban, 
amikor épp ez a módszer 
látszott célravezetőbbnek. 
A legjobb filmek rendkívüli tu-
datosságról, éles megfigyelőké-
pességről, kitűnő kompozíciós 
tehetségről tanúskodtak, és ar-
ról az anekdota „tudtam, 
hová" poénjára emlékeztető 
készségről, hogy „tudtam, mi-
kor kell a kamera gombját 
megnyomni". 

Tomboló sikert aratott a 
fesztiválon az olasz Lino del 
Fra és felesége, Cecilia Man-
gini által rendezett színes 
film, a Díszelőadás. Három 

részre osztható. A bevezető 
képsor milánói nincstelene-
ket mutat, akik éjszaka sort 
állnak a Scala pénztáránál, 
hogy a díszelőadás jegyeit 
megkaparinthassák, felárral 
továbbadhassák és szegényes 
életüket ilyenformán kissé 
fellendíthessék. A második 
részhez egy szokványos kép 
vezet át: a felgyúló csillár 
képe — amely azonban ezen 
a helyen jelentőséget nyer. 
Most ugyanis hosszú képsor 
következik a gálaestre érke-
zőkről. Del Fra felfigyelt va-
lamire: az autókból min-
denki kissé nehézkesen száll 
ki, s ezáltal könnyen válik ne-
vetségessé, Lefényképezte te-
hát a luxuskocsik ajtajában 
az hanté voléét, amint kikec-
mereg, amint ügyetlenke-
dik. Nem rejtőzött el, nem 
mesterkedett semmit, csak 
élesszemü riporterként ott állt 
a kapuban, a portás mellett, 
és megnyomta a kamera 
gombját, amikor kellett. 
Felfigyelt arra is, hogy a ha-
tást fokozhatja, ha előbb a 
lábra koncentrál, amely ha 
csinos, a nézőben kellemes 
benyomást kelt; majd hir-
telen felrántja a gépet s 
megmutatja, hogy a csinos 
láb petyhüdt testben és seny-
vedt arcban folytatódik, 
amelyet a mértéktelenül reá-
aggatott ékszerek csak még 
komikusabbá tesznek. 

Del Fra még valamire fel-
figyelt; arra, hogy az embe-
rek intim pillantásai, üd-
vözlő kézmozdulatai, szem-



villanásai a kívülálló szemé-
ben gyakran nevetségesek, 
Madáchot idézve: „amilyen 
mulattató kettesben, oly ízetlen 
harmadiknak". Ezért egy má-
sik felvevőgéppel a Scala 
előcsarnokában portyázott, s 
figyelte az egymás felé for-
duló, egymást köszöntő elő-
kelőségeket. Felcsillanó sze-
mük, magakellető moso-
lyuk, öntelt arcuk besz.édes 
agitáció lett, pedig a felvett 
képek egymáshoz illesztése 
közben sem tett többet, 
mint hogy kellő helyen el-
vágta és összeragasztotta a 
filmszalagokat; vagyis sem-
mi különösebb műgond 
nem érezhető a vágásban, 
csak annyi, hogy felesleges 
kockák ne zavarják a kép-
sort. Ezek az önmagukban 
talán jelentéktelen képek így 
tömegben egymáshoz illeszt-
ve hallatlanul ironikussá vál-
tak. 

A kisfilm harmadik része 
csak egyetlen kép, amely 
azonban maróan gúnyossá, 
sőt gyilkosan gúnyossá teszi az 
egész filmet. Az előadás kez-
detének pillanatában látjuk 
az előcsarnokot, egyetlen, 
mozdulatlan beállításban. 
Az előcsarnokon lassan ke-
resztülmegy a portás, és 
maga mögött húzza a földön a 
kapuról bevett olasz nemzeti 
zászlót. Ez az egyetlen kép 
gondolatsorokat szabadít fel, 
agitatívon értelmezi az előző-
leg látottakat és további, egy-
értelmű kombinációkra készteti 
a nézőt. 

Más filmek főleg ilyen 
asszociációs módszerekre 
építettek. Nagyon szép volt 

például a lengyelek televí-
zió-filmje, a „Várakozás". 
A „tortáiét" ez: egy fiatal-
ember taxin beviszi felesé-
gét a szülészetre, s ezután 
várnak, az asszony kínok 
között, a szülőszobán, a férfi 
idegesen a várószobában. 
Portrék következnek, kitű-
nően megfigyelt, érdekes 
arcok. A szülőszoba hangu-
latát egyrészt az asszony ke-
zének görcsös mozdulata, 
másrészt a várakozó orvo-
sok és ápolónők érzékelte-
tik. A várakozás természete-
sen tovább tart, mint a szü-
lés; a gyermek első sírása 
után a kamera a kórterembe 
is ellátogat s megmutatja az 
első táplálékukat élvező kis-
dedeket. A film egyik leg-
szebb pillanata következik 
ezután, egy lélegzetelállító 
háborúellenes sikoly. A béké-
sen táplálkozó gyermekek 
szuperplánjainak sora szinte 
túl hosszúra nyúlik; az 
utolsó képek alatt azonban 
egyre erősödő kórus hallat-
szik (mintegy az ablakon át 
beszűrődve), s aztán valóban 
látjuk is a hangforrást: a kli-
nika előtt katonai alakulat vo-
nul, a katonák vállán fegy-
verek és céltáblák, fi céltáblá-
kon emberi idomok. 

Jelképes-asszociációs 
módszerrel agitál s rendkí-
vüli felvételeivel is feltűnő 
az amerikai film, amelynek 
címe Vasárnap (talán, jel-
képességét hangsúlyozva, 
helyesebben: Ünnepnap), 
ízig-vérig riportfilm. Egy 
tavaszi vasárnapon különös 
tüntetés zajlott le egy New 
York-i parkban. Népdal-

kedvelő fiatalok szabadtéri 
hangversennyel akarták fel-
hívni a figyelmet arra, hogy 
nincs hol énekelniök. A rend-
őrség közlekedésrendészeti 
érvekkel betiltotta a prog-
ramot és erőszakot alkal-
mazva meg is akadályozta. 
Az operatőrök és a szinkron-
magnó kezelője elvegyültek 
a tömegben és mindenütt 
ott voltak, ahol valami érde-
kes történt. Szuggesztív kö-
zelségből látunk mindent, a 
kíváncsiskodó szemével, akit 
közben utolérhet és a szó 
szoros értelmében érinthet is 
a csak látni kívánt esemény. 
Verekedés közben az opera-
tőrt is megtaszították, le is 
bukott a földre, de a kamera 
gombját egy pillanatra sem 
eresztette el. Míg eleinte 
csak ezen a technikai bravú-
ron ámultunk, egyre inkább 
felfigyeltünk arra, hogy eb-
ben a filmben voltaképpen 
nem is az 1961. április 9-i 
tüntetésről van szó: messze-
hangzó, lázító agitáció ez a 
film az elnyomás, az önkény 
és az erőszak ellen. Megült a 
zárókép volt az, amely hir-
telen felfokozta az egész film 
hatását és egyértelműen 
hangsúlyozta mondanivaló-
ját. A rendőrség által kiürí-
tett, kordonnal körülzárt 
néma téren csak egy kisgye-
rek téblábolt már. A kordon 
mögül szemek szikráznak. 
Az énekszó elhalt, a küzde-
lem zaja elcsitult. S ekkor a 
film hirtelen kiemeli a kép-
ből a gyereket (a gép vario-
glaukárral „ráront"); a há-
tán észrevesszük a táblát: 
Énekelni akarok! Mi, ma-
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Széles változatban is 

gyarok, szójátékot csinál-
tunk ebből a két szóból, 
mert tudtuk, hogy így kell 
érteni: Élni akarok!, sőt: 
Szabadon akarunk élni! 

Ezzel a kimondottan ri-
portfilmmel együtt említhe-
tek két kifejezetten publi-
cisztikai filmet. Az egyik a 

•dán Christensen műve: Asz-
szony a neved. A női egyen-
jogúság kérdését veti fel és 
vizsgálja logikusan, érve-
lően, egyszerűen. Olyan ez 
a film, mint egy vezércikk. 
A másikat ugyancsak ola-
szok készítették, a címe: San 
Lorenzo házai és emberei. Ez 
a film: interpelláció egy mi-
niszterhez. Milyen szörnyű 
körülmények között élnek, 

• vegetálnak egy városnegyed 
lakói, életveszélyes épületek-
ben — erről szól a film. 
Látszólag nem sajátságos 
filmfeladatot tűztek célul 
maguk elé ezek a filmek, 
mégis olyasmit tesznek, 
amire csak a film képes. 
A szót és a képet úgy fűzik 
egymáshoz, hogy érdeke-
sen, izgatóan, lelkiismeret-
ébresztően fonódnak össze 
és meggyíznek igazukról. (A 
publicisztikai filmek sorá-
ban említhetnénk áz ameri-
kai Robert Cohen egyórás 
filmjét is, amely a televízió 
számára készült, épp egy 
héttel a fesztivál előtt. A te-

kercset rendezője hozta ma-
gával. Címe: Az amerika-
ellenes tevékenység bizottsága 
— kétértelműségével felfedi 
a film tartalmát: a hírhedt 

•kongresszusi bizottság által 
vizsgált ügyek amerikaelle-
nesek-e, vagy inkább talán a 
bizottság munkája az? Ta-
núk vonulnak fel, tv-ripor-
tokat „idéz" a film. Dr. 
James Roosewelt szenátor 
például egy, a cenzúra által 
megváltoztatott riportot 
mutat be, egyszer az eredeti, 
egyszer a meghamisított vál-
tozatot.) 

A gazdag termésből még 
számos filmet idézhemék, 
hiszen a száz között sok ér-
dekeset láthattunk. Azt hi-
szem, elegendő, ha befejezé-
sül egy műfaji megjegyzést 
teszek, hozzászólásként is az 
ellesettség-megrendezettség-. 
vitához. Meggyőződésem 
szerint az úgynevezett do-
kumentumfilm a filmművé-
szet zsurnalisztikája; publi-
cisztika és riport; „irodalmi 
riport" és „publicisztikai ri-
port". S éppen ezért hatásos-
ságukhoz, fejlődésükhöz a 
legfontosabb a céltudatos és 
éles szem, céltudatos és éles 
kamera, amelynek rejtett 
vagy „megkomponált" al-
kalmazását éppen az alkotó 
művész céljai határozzák 
meg. ZAY LÁSZLÓ 
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A SZÉP IPPOLITA 
Giancarlo Zagni rendezte „A szép 

lppolita"-t, Lollobrigidával a főszerepben, 
— szőkén! Ippolita, kacér, kikapós lány 
feleségül megy egy benzinkutashoz, aki 
őt vadul, féltékenyen szereti. Több ízben 
próbál szakítani feleségével, aki agyon-
gyötn ót, de mindannyiszor ráébred, 
túlságosan szereti, nincs ereje hozzá. 
Gina Lollobrigida partnerei: Enrico Maria 
Salerno és Milva. 




