


E P E K E D Ő 
S Z E R E L M E S 

Pierre Etaix, akit 
Buster Keaton francia 
utódjaként emlegetnek, 
és a filmtörténet más 
nagy nevettetőihez ha-
sonlítanak, maga ren-
dezte és játssza sike-
res filmburleszkjét. A 
csaknem némafilm a 
pantomim és a bohóc-
tréfa hagyományos ele-
meit használja fel. 



MOSZKVA UTÁN 
A Hotel Moszkvába új lakók köl-

töztek. Susan Strasberg Kaliforniá-
ban, Yves Montand és Simoné Sig-
norét a francia tengerparton, Tony 
Curtis és felesége Christine Kauf-
mann valahol Olaszországban pihe-
nik ki a III. moszkvai filmfesztivál 
fáradalmait, két héten át napról 
napra gyorsuló ütemét. Már 
nem állnak a szálló előtt százával 
a kíváncsi moszkvaiak, Antonella 
Lualdi nem beszélget Szamojlová-
val, Törőcsik Marival, Sfnkovits Im-
re már nem a moszkvai, hanem a 
budapesti TV-ben lép fel,... A vi-
lág hatvanhárom országának 88 
kiküldöttje, és 500 sajtó, rádió, te-
levízió tudósító július 21-én utoljára 
gyűlt össze a zsúfolásig megtelt 
üvegpalotában, hogy meghallgassa 
a zsűri döntését. 

A Fellininek adott nagydíj kife-
jezte azt a rendkívüli érdeklődést, 
amely a film körül már a bemutatót 
megelőző napokban támadt, s aztán 
természetesen fokozódott. Pedig Fel-
lini nem egészen szorongás nélkül 
állt a nagy premier előtt a kong-
resszusi palota színpadán. Hevesen 
gesztikulálva, szavait akkor impro-
vizálva vallott a közönségnek: 

"•Sohasem gondoltam volna, hogy 
valaha is ilyen 'izgatott leszek... 
Most szeretném a filmemet átdolgoz-
ni, mikor már késő. Szeretném, ha 
érthető volna mindenkinek, de félek: 
csalódni fognak. A "•Nyolc és fél-" 
ellentmondásos, kúsza, bizonytalan: 
ilyennek akartam. Ha egy férfi, éle-
tének egy bizonyos állomásán végig-
tekint addig megtett útján, ilyen-
nek látja és érzi magát. Képzeljék 
el hogy este, otthonukban, vagy az 
utcán, séta közben, találkoznak va-
lakivel, aki beszélni kezd. Szabadon, 
kötetlenül és őszintén. Szüleiről, sze-
relmeiről, barátairól. Persze, az is 
lehet, hogy a vallomás közben a 
hallgató olykor unatkozik, de talán 
megérti a lényeget: a beszélő férfi 
őszinteségét. Ilyen őszintének szán-
tam a »Nyolc és fél«-t. Ez a film 
hit akar lenni az emberben, az em-
ber képességében arra, hogy meg-

találja az erejét, legyőzze a zavart, 
a közönyt, győzelemre vigye a pozi-
tívumot a negatívum felett, úrrá 
legyen a benne levő elégedetlensé-
gen . . .« I 

Fellini aggálya is, büszkesége is, 
a filmjéhez fűzött várakozás is jo-
gos volt. A "Nyolc és fél« rend-
kívüli film, de kifejezési eszközei 
nem egyértelműek, s például az 
olasz értelmiségiek problémáit ke-
véssé ismerő közönség nem feltétle-
nül rezonál rájuk. A "Nyolc és fél« 
hőse egy filmrendező, aki életútja 
közepén hirtelen megtorpan, s nem 
tudja, mit tegyen. Egy fürdőhelyre 
megy pihenni, gondolatait elengedni 
majd összeszedni, szabadulást ke-
resni a banális, megszokott és meg-
únt kifejezési formáktól, s valami 
újat, frisset, emberit találni. Nincs 
szabályos sztorija. Guido Anselmi, a 
Mastrioanni alakította hős pihenés 
és filozofálgatás, filmírókkal és pro- < 
ducerekkel való vitatkozás közben, 
gyógykúrát tartva és pihenve, hol 
felesége, hol szeretője társaságában 
éli, álmodja, víziószerűen látja visz-
sza addigi életét. 

A bemutatót követő sajtófogadá-
son elhangzó kérdések is bizonyítot-
ták: a film rendkívüli hatást tett a 
nézőkre. De ha az egészet meg is 

•értették, az egyes részletek értéke-
lésében sok a vita, valószínűleg lesz 
is minden országban, ahol bemutat-
ják. A több mint két órán át tartó 
kérdészuhatagra Fellini elmondta: 
Igen, életének bizonyos szakaszában 
volt benne is zavar és bizonytalan-
ság, akár a filmbéli rendezőben. 
Fellini azonban a maga alkotta hős-
nél hamarább győzte le azokat, amit 
bizonyít az is: elkészült a "Nyolc és 
fél«. Ezt a filmet Fellini, bármeny-
nyire is sürgették, nem tudta a töb-
bi filmjéhez képest rangsorolni. 

"Más a kapcsolatom ehhez a film-
hez, mint a többihez. Ez a film job-
ban hatott rám, mint eddigi bár-
melyik alkotásom, mintegy tükör-
ben figyeltem magam. A filmbéli 
Guido inkább mint bárki más — 
teljhatalmú megbízottam.-K 

Az aranydíjas filmek közül a ju-



Jan Kadar filmje: »Nlncs bocsánat* 

goszláv »Kozara« és a csehszlovák 
"•Nincs bocsánat* tematikája ha-
sonló: a második világháborúban a 
német fasiszták ellen küzdő partizá-
noknak állít emléket. Ez a téma 
egyébként többször is visszatért a 
fesztiválfilmekben, amiből arra le-
het következtetni, hogy bizonyos idő 
múltán, a háború szörnyű emlékei 
újra meg újra felbukkannak s le-
szűrve, átmérlegelve, művészibb ki-
fejezési formában jelennek meg, 

mint hajdan, az élménynek még 
közvetlen hatása alatt. Jan Kadar 
és Elmer Klos alkotása, a L. Mnac-
kas regénye nyomán készült "-Nincs 
bocsánat* is azt bizonyítja: ez a 
téma kimeríthetetlen. A film hőse 
egy volt partizán, aki a háború 
utolsó napjaiban megsebesül s a 
kórházi ágyon, az élettel és halállal 
való izgalmas küzdelem narkózisá-
ban, ébren és álomban végigéli a 
sebesülését megelőző idők másfajta 

Jelenet a -Kozara* című, aranydljaa jugoszláv filmből 



Fellini: -Nyolc és fél-

küzdelmeit ugyancsak az élettel és 
a halállal. 

A film szuggesztív hatása, a kép-
kapcsolások izgalmas asszociációi 
meggyőznek róla: Jan Kadar egyike 
a legtehetségesebb csehszflovák rende-
zőknek. Veljko Bulajic aranydíjas 
filmjén, a »-Kozara«-n, meglátszik, 
hogy a fiatal jugoszláv rendező új-
ságíró, majd dokumentumfilmes 
volt; valóságos, történelmi hiteles-

ségű jelenetek keverednek a fantá-
ziával^ filmjében. 

A harmadik aranydíjas film, a 
japán »Bukott lány*, Kirio Urayama 
alkotása, nyilván mai, ha nem is új, 
de mindig időszerű problematikájá-
val nyerte el a zsűri tetszését. Rossz 
környezete miatt elzüllött, de sze-
relmese kedvéért a jó útra térő lány 
viszontagságai, teaházon, felgyújtott 
farmon és javítóintézeten keresztül 

Az aranydíjas japán film: -A bukott lány-



— visszatérés a cselekményes film-
hez. A hiteles helyszínek, a két fia-
tal szerelmének lírája, s nem utolsó 
sorban a japán színészek: Mitsuo 
Hamada, Machako Izumi, Asao 
Koike alakítása járult hozzá a film 
sikeréhez. 

A Petelski házaspár ezüstdíjas 
filmjét, a »Fekete szárnyak*-at ere-
detileg a világhírű lengyel rendező, 
Munk, kezdte forgatni — hirtelen 
halála miatt másnak kellett átvennie 
a munkát. A »Fekete szárnyak* szi-
léziai bányászok harcait eleveníti 
fel, a rendezők hatásos jelenetekben 
mutatják be a végső kirobbanás-
hoz, az igazgató meglincseléséhez 
vezető gazdasági, lélektani motívu-

Siamek Yassani iráni rendező filmje: »A 
reménység partja* 

Rényl Tamás -Legenda a vonaton* című 
ezüstdíjas filmjéből 

mokat. Hasonló tematikájú a romá-
nok ezüstéremmel kitüntetett filmje, 
Mircea Dragan -Lupény 29* című 
alkotása. A zsilvölgyi, 1929-es emlé-
kezetes, szomorúan végződött bá-
nyászsztrájk — egy főszereplő (Lica 
Gheorghiu alakítja) életének tükré-
ben. 

A tajga rettenetes hidege és ma-
gánya a helyszíne Vladimir Vengé-
rov ezüstdíjas szovjet filmjének, az 
»Üresjárat*-nak. Kicsit hosszadal-
mas expozíció után, egyedül mara-
dunk a film két szereplőjével a taj-
gán. Két férfi ül egy teherautóban, 
akik, ha nem is ellenségei egymás-

John Sturges: -A nagy szökés* 



Suchltra Sen, az indiai "Lakodalom* díj-
nyertes női főszereplője 

nak, de ellenfelek. Ugyanaz a lány 
tetszik nekik. Hogyan törpülnek el 
az élet kicsinyes súrlódásai a mind-
kettőjüket fenyegető halál árnyéká-
ban, hogyan válnak egymásra utalt-
ságukban ellenfelekből barátokká, 
hogyan óvják egymást az elalvás-
tól, az ájulástól — ezt mutatja be 
finoman kidolgozott, lélektani ábrá-
zolással a film. 

Felesleges szerénység volna elhall-
gatni, milyen örömmel vettük át a 
magyar film, Rényi Tamás, "Legen-
da a vonaton* című alkotásának ki-
járó ezüst díjat. A film már a be-
mutatón kontaktust talált a közön-
séggel, "bejöttek a poénok*, tapssal, 
nevetéssel jutalmazták a nézők a 

Jelenet az ezüstdíjas szovjet "Üresjárat* című filmből 

film egyes jeleneteit. Geraszimov, 
Csuhraj, Donszkoj gratulációi és di-
cséretei a film üdeségét, frisseségét, 
emberi figuráit emelik ki. 

A Bruno Apitz regényéből készült 
. "Farkasok közt védtelen* című 
NDK-film rendezője, Frank Beyer, 
ugyancsak ezüstdíjat kapott. A film 
háttere a buchenwaldi láger. 

A harmadik moszkvai filmfeszti-
vál egyik jellegzetessége volt, hogy 
olyan országok is bemutatták művei-
ket, amelyeknek filmművészete még 
gyerekcipőben jár. Irán, Libanon, 
Ceylon, Kuba többé-kevésbé figye-
lemre méltó alkotásokkal vívták ki 
a közönség érdeklődését. A zsűri ál-
tal jutalmazott "Thy Hau* Pham 
Ki Nam alkotását finom líra, sze-
rénység, pszichológiai mélység jel-
lemzi. A film témája: Vietnam fel-
szabadító harca. 

Bővelkedett a fesztivál szórakoz-
tató útirajz-filmekben. Ezek közül 
az angol "Saimmy délnek megy* ©gy 
fokkal érdekesebb és látványosabb, 
mint a mi "Egyiptomi történet*-ünk, 
a svéd "Nils csodálatos utazása* 
messze alatta marad Selma Lager-
löf novellájának, a nyugatnémet 
"A repülő clipper* színeivel, szinte 
az egész világot bemutató felvételei-
vel kétségkívül a leghatásosabb. 

Amerika "A nagy szökés* című 
filmje, amely egy tiszti fogolytábor-



Jelenet az ezüstdíjas lengyel "Fekete szárnyak—ból 

ról szól, furcsa keveréke a humor-
nak és a tragédiának, a rutinos kom-
mersz-flimeknek és a patétikus ha-
zafiasságnak, a detektív történetnek, 
és a lélekrajznak. A film magja igaz 
történet, ötven amerikai és angol 
tisztet szökési kísérletért a német 
SS-ek agyonlőttek, A helyenként 
naiv meseszövésű film szereplői egy-
től egyig kitűnő színészek, remek 
karakterfigurákat alkotnak, fősze-
replője, Steve Mc Quinm megérde-
melte a zsűri ezüstdíját. Emlékeze-
tes színfoltja volt a fesztiválnak a 
francia "Epekedő szerelmes*, amely-
nek írója, rendezője és főszereplője 
Jacques Tati hajdani asszisztense, a 
tehetséges Pierre Etaix. Munkáját a 

zsűri elismerő oklevéllel jutalmazta, 
Bizonyos, hogy a fiatal rendezőről, 
akinek ez az első játékfilmje, sokat 
fogunk még hallani. 

Végül a rövidfilmekről. Nagyon 
erős mezőnyben, izgalmas, érdekes 
alkotások között nyerte el a rövid-
filmek .nagydíját a Perez János öt-
vösművész munkáját bemutató 
"Ének a vasról* című dokumentum-
film, Kollányi Ágoston munkája. A 
film már a bemutatón olyan sikert 
aratott, hogy szinte biztosra vettük 
a kitüntetését. Szavak nélküli kife-
jező erejét, modern, a témához tel-
jesen illeszkedő formanyelvét, a fel-
vételek szépségét dicsérték általában. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

A M O S Z K V A I FILMFESZTIVÁL Di JAI : 
A nagydíjat Fecterico Fellini "Nyolc és fél* című alkotása kapta. 

Aranydijjal jutalmazták a "Nincs bocsánat* <előző címe: "A halott neve Engel-
chen*) című csehszlovák, a Jugoszláv "Kozara* és a Japán "Bukott lány* című filmeket. 

EzüstdíJJal tüntette ki a zsürl a szovjet "Üresjárat és a lengyel "Fekete szárnyak*, 
továbbá a magyar "Legenda a vonaton* című filmeket. 

Speciális teljesítményeket is jutalmazott a zsürl. így ezüstdíjjal tüntették kl a 
"Farkasok közt védtelen* című NDK-fllm rendezőjét Frank Beyer-t, a "Nagy szökés* 
című amerikai film főszereplőjét Steve McQulnn-t, az indiai film női főszereplőjét 
Suchita Sen-t. 

A fiatal filmművészetek díját a vietnami film: »Thy Hau* kapta. A román 
"Lupény, 29* tömegjelenetelért kapott ezüstdljat, a dán "Szép kis család* operatőrje 
Jorgen Skov ezüstdijat nyert, az "Epekedő szerelmes* című francia film rendezője és 
főszereplője Pierre Etaix elismerő oklevelet kapott. 

A rövidfilmek versenyében a magyar "Enek a vasről* című film kapta az első 
díjat. 



VENDÉG OLASZORSZÁGBÓL 
- BESZÉLGETÉS GUIDO ARISTARCOVAL -

Az olasz neorealizmus egyik elin-
dítója a haladó szellemű Cinema 
folyóirat volt. Majd mindegyik je-
les olasz rendező ennél a folyóirat-
nál kezdte kritikusként. Itt műkö-
dött Guido Aristarco is. ö azonban 
1945 után nem lett rendező; kritikus 
maradt. 1942-ben, a második világ-
háború és a fasizmus tetőpontján az 
akkori velencei filmfesztiválról írott 
cikkében kifejtette, hogy a fesztivál-
nak nem a háborús német és olasz 
filmek, hanem Dovzsenko, Ejzen-
stein, Flaherty ott bemutatott film-
jei az igazi maradandó alkotásai. 
Bátor cikk volt: ez a bátorság, ez 
a köntörfalazás nélküli fogalmazás 
Aristarcónak ma is sajátja. "Embe-
rek a havason* című filmünket is 
lelkes kritikával üdvözölte. 1952-ben 
megalapította az Űj Cinemát, ola-
szul: Cinema Nouvo című filmszak-
lapot, amelynek máig szerkesztője. 
Ez a milánói folyóirat az olasz 
szakirodalom legszenvedélyesebben 
vitázó, leghaladóbb filmlapja. So-
kat foglalkozik magyar filmproblé-
mákkal, a nyugati szaksajtóból leg-
többet, Szerkesztője, több alapvető 
jelentőségű szakkönyv szerzője — 
például: A filmelméletek története, 
melyet a Filmtudományi Intézet sok-
szorosítva magyarul is kiadott — 
számos filmfesztivál zsűritagja, Gui-
do Aristarco egy hétre vendégünk 
volt. 

Kezdjük talán beszélgetésünket az 
olasz filmművészettel. Aristarco ós 
általában a Cinema Nuovo köre elé-
gedetlen a mai olasz filmmel. 

— Lényegében kétféle filmirány-
zat van ma Itáliában — mondotta. 
— E kettőn belül is újabb kétféle 
árnyalat. Egyik irányzatot raciona-
listának, másikat irracionalistának 
nevezném. A racionalista filmművé-
szek haladottabb gondolkodásúak, 
ábrázolásmódjuk realista, a társada-
lom igazi problémáit igyekeznek fel-
tárni. Meseszövésük, drámai cselek-
ménybonyolításuk azonban hagyo-
mányos. E rendezők legkiválóbb 

képviselője Luchino Visconti. Ide-
számítom az olyan típusú fiatal ren-
dezőket is, mint például Francesco 
Rosi ("A kihívás*, a "Salvatore Giu-
liano* rendezője). Viscontit azonban 
legújabb filmjében leterítette az 
amerikai tőke. Ez a film "A párduc«. 
Ne legyen félreértés, "A párduc* 
nagyon jó film, rendezése kiváló. 
Ez Viscontinál szinte természetes. 
De nyugtalanító, hogy azért még — 
és már! — Visconti is kénytelen volt 
megalkudni az amerikai tőkével: 
jobban ragaszkodott a regényhez, 
mint szeretett volna, nem úgy fedte 
fel a szicíliai nemesség hibáit, amint 
szerette volna s ami a véleménye: 
ábrázolása általában kritikai realis-
ta, s ez a "Rocco és fivérei«-hez ké-
pest visszalépés. Meg kellett alkud-
nia a színésszel is: Burt Lancester 
kiváló színész, de kétségtelen, hogy 
típusában nem 'szicíliai nemes. 

Az irracionalistának nevezett ren-
dezők közül a legjelesebb Antonioni 
és Fellini. Antonioni filmjei nem 
vallásosak, ö a polgári élet válsá-
gát ábrázolja; de ez a válság tár* 
sadalmi gyökerein túl Antonioninól 
— részben a modern regény hatásá-
ra — irracionálisán erőinken túli 
válság; az ember végzetesen magá-
nyos, magánya gyógyíthatatlan be-
tegség. >iAz éjszaka* házaspárja, "A 
barátnők* üzletasszonya és barátnői 
magányos bolygókként köröznek 
egymás körül. Fellini — Antonioni-
val szemben — ugyanezt a végzetes 
magányosságot a vallásosságban old-
ja fel. A társadalomban magára ma-
radt ember egyedül istennél talál 
vigaszra. Csak isten az, akivel gond-
jait közölheti s aki megérti. Fellini 
filmjeinek befejezéseiben vagy tény-
leg, vagy jelképesen térdreborul a 
főhős az isten előtt, s a vele való 
egyesülésben leli meg boldogságát. 
("Az országúton*, "Cabiria*, "Az 
édes élet*.) Mindez nem jelenti azt, 
hogy Fellini nem bírálja a maga ko-
rának vallásosságát, annak merevsé-
gét, ürességét, múltszázadi áhítati 
formákhoz való csökönyös ragaszko-



dását. Nem érdektelen azokban szem 
előtt tartanunk, hogy Fellini atyai 
jó barátja és minden filmjének első 
kritikusa a házivetítőben az a Mon-
tini bíboros, aki jelenleg VI. Pál 
pápa néven uralkodik. Mint aho-
gyan Ermanno Olmi fiatal rendező-
nek "A munkahelye című filmje is 
a kapitalista üzletszervezést bírálja 
ugyan, de éppen úgy belülről, mint 
Felliná a katolicizmust; tehát refor-
mer és nem forradalmár, mint so-
kan hinni szeretnék. Egyébként Ol-
mi filmjét a leggazdagabb tőkés vál-
lalat finanszírozta, forgatókönyvét 
pedig egy jezsuita szerzetes írta. 
Fontos dolog szem előtt tartanunk 
egy film létrejöttének gazdasági 
alapjait is, Visconti »Párducá«-tól 
Olmi filmjéig, mert az mindig el-
igazít vitás kérdésekben és mindig 
megmagyarázza a film egyes prob-
lémáit. 

A magyar filmről kedvező véle-
ményt alakított ki Aristarco. Véle-
ményének lényege, hogy míg koráb-
ban a magyar filmművészet erényei-
vel és egyes kimagasló alkotásaival 
együtt is provinciális volt, melyhez 
az »ahhoz képest-_ mércével lehetett 
csak közeledni, addig meglepetés-
ként érte, hogy az általa itt, most 
látott magyar filmek azt mutatják: 
a hibák, problémák és fogyatékos-
ságok ellenére a magyar filmművé-
szet megérett; a szigorú 'bíráló, ha 
bírál is, de nem kénytelen az "-ah-
hoz képest- mércét elővenni. A ren-
dezők mesterségbeli tudása imponá-
ló, bár gondolataik gyakran neves 
külföldi rendezők gondolatainak is-
métléseként hatnak rá, ráadásul szá-
mára meglepő módon, például az 
olasz irracionalista rendezők ismét-
léseként. »-Űgy látom — mondotta — 
Antonioni megérkezett Magyaror-
szágra, bár, mint mondják, még 
egyetlen filmjét sem vetítették it-
ten.- A közeljövőben terjedelmes 
cikket szándékozik írni filmművé-
szetünkről a Cinema Nuovo-ba. 

— A látott filmek közül a "-Pár-
beszéd- és az "Oldás és kötés- tet-
szett legjobban. Müvei a "-Pár-
beszéd—et, mint közölték velem, 
még nem mutatták be, erről rész-
letesen nem nyilatkozom. Az "Ol-

dás és kötés—ben azt méltányolom, 
hogy a modern filmművészet új for-
mai megoldásait alkotó módon alkal-
mazza a magyar viszonyokra, a for-
ma számára nem cél, hanem a ren-
dezőt érdeklő eredeti és csak sajá-
tosan egy szocialista országban lé-
tező probléma elérésének eszköze. 
Ezért még az olyan feltűnő hasonla-
tosság sem bántó, bár szerintem két-
ségtelen és tagadhatatlan, mint az 
"Oldás és kötés- siratóíal-jeleneté-
nek és »Az éjszaka- fal-jelenetének 
szinte mértani pontosságú egyezése. 
Az "Angyalok földje- igényes, szép, 
tehetséges alkotás, de számomra 
annyira a harmincas évek francia 
nyomorromantikájának jegyében fo-
gant, hogy nem tudok szabadulni at-
tól a véleményemtől, hogy ilyent 
már gyakran és régebben is láttam. 
"Az utolsóelőtti ember- tehetséges 
rendező játéka, melyben rendezői 
felkészültségét nem annyira a drá-
ma és a probléma kibontására, mint 
inkább lélektani finomságok kallig-
rafikus megrajzolására használja fel. 
A "Legenda a vonaton« előtt kicsit 
értetlenül állok, szerintem alig több 
a rózsás munkáséleteket ábrázoló 
többi filmeknél. Talán a dialógusait 
nem értettem jól. A kisfilmek közül 
legjobban tetszett a "Cigányok-, 
mert egy élő és kínzó problémát vet 
fel őszintén, segíteni akarva és nagy 
művészi erővel. Magam is találkoz-
tam kéregető cigányasszonnyal a 
Margitszigeten. Tetszett a "Variá-
ciók- is; a "Te« azonban szerintem 
üres formai játék csupán. 

Aristarco véleménye gyakran 
élénk vütát váltott ki a társaságában 
időző filmművészekből, különösen, 
amikor e gondolatok kifejtésére na-
gyobb nyilvánosság előtt került sor, 
így például a Filmművész Klub he-
lyiségében. Vitatkoztak mind az 
olasz, mind a magyar filmek általa 
kialakított értékeléséről. Tény azon-
ban, hogy e kiváló és velünk rokon-
szenvező esztéta véleményét min-
denképpen érdemes megszívlel-
nünk. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 



Eg if kulya a csúcsforgalomban 
— jugoszláv rajzfilmekről — 

Egy szorgalmas és nem kevésbé 
büszke jugoszláv kimutatás szerint 
az elmúlt esztendők során 27 nem-
zetközi és hazai fesztivál díját, ok-
levelét, kitüntetését nyerték el a ju-
goszláv rajzfilmesek. Cannes-tól 
Velencéig, Oberhausenen, Bergamón 
és Annecy-n keresztül, Karlovy 
Vary, San Francisco, Cork és Lon-
don díjai szerepelnek a listán, míg 
végül európai művész számára a lég-
ritkábbat, az 1962-es év Oscar-díját 
is jugoszláv rendező, Dusán Vuko-
tics nyerte el. 

Ennyi elismerés méltán kelti fel 
az érdeklődést a zágrábi rajzfilm-
stúdió munkássága iránt, bár lassan 
már nem is olyan könnyű áttekin-
teni ezt a gazdag anyagot. Ami azon-
ban igazán érdekes és elgondolkoz-
tató ebben a lendületes, imponáló 
fejlődésben, az ennek a művészi 
munkának egysége, az egyes egyé-
niségek eredetiségét semmiképpen 
sem tagadó, csak éppen egy irányba 
mutató törekvések vállalása, egyszó-
val egy művészi iskola váratlan meg-
születése. 

Néhány jelentős filmet volt csak 
alkalmam látni, de talán azokból is 
képet alkothatunk magunknak ez 
iskola tematikai és stílusbeli von-
zódásairól, útkeresésének irányai-
ról. A legszembetűnőbb a hagyomá-

nyos rajzfilmtematikával és szemlé-
lettel való tudatos szakítás. Walt 
Disney óta talán valóban túlzottan 
megszoktuk, hogy a rajzfilm a me-
se, a romantikus bölcselkedés, a 
gyermeki érzelmeit tisztaságának és 
végletességének birodalma. Gyen-
gédség, naiv líra és némi feddő, dor-
gáló humor — ennyi fért bele ebbe 
a szivárványos, melegséget és bájt 
árasztó világba. Nos, ezek a filmek 
éppen fordítva, hadat üzennek a 
poétikus, mesei ihletésű témáknak 
és a rajzfilmet inkább a karikatúra, 
szellemes csipkelődés "felnőtt* mű-
fajává próbálják tenni. És ez a fel-
nőtt igény olyan határozott prog-
rammá válik, hogy a művek tárgy-
választásán túl a tömör fogalmazást, 
a csattanóra épülő szerkezetet és a 
rajzforma stílusát egyaránt meg-
szabja. 

Nézzük' a leghíresebb filmeket, 
yatroslav Mimica készítette néhány 
éve, az azóta világsikert aratott 
••Egyedül* című filmet. Egy kistiszt-
viselő életébe kapunk betekintést — 
afféle Joseph K. ő —, aki a Hivatal 
óriási rengetegében dolgozik. író-
gépkattogás, fülsiketítő zörej, fárad-
hatatlan és már felfoghatatlan me-
chanizmus kavarog előttünk. Az 
ember jelentéktelen, elenyésző kis 
pont a hatalmas gépezetben. Az ut-

Dusan Vukotics rendező rajzfiguráival 



ca, a ház, a lakás, ugyanez a rideg, 
embertelen aránytalanság: modern, 
átláthatatlan, nyüzsgő-zajgó gépi vi-
lág néz farkasszemet a csetlő-botló 
kisemberrel. Feltűnik a nő is, a sze-
relem ígérete, ám ez is csak suta 
kisérlet marad — hiába nyúlnak 
egymás felé, az áramlás elsodorja 
őket egymás mellől. Végül már csak 
a csendre, a magányra vágyna hő-
sünk, de a zaj, dübörgő lárma min-
denüvé elkíséri, kérlelhetetlenül kö-
veti szobájába, álmába — egy perc 
megnyugvása sincs. Megadóan tér 
vissza hivatalába, ahol a nem is 
olyan távoli asztalnál legalább újra 
láthatja választottját, ugyanolyan 
gép mellett, ugyanolyan buzgalom-
mal dolgozni... Mimica filmjében 
az a megkapó, hogy mindebben egy 
szemernyi szentimentalizmus, pate-
tikus melankólia sincs — a groteszk 
épp olyan szerves eleme filmjének, 
mint a fájdalmas panasz. Hősét nem 
glorlfikálja, mint szenvedő, szána-
lomra méltó áldozatot, sőt, rendkívül 
tárgyilagosan mutatja be, kicsinek, 
alárendeltnek, passzívnak. S ez a 
kicsinység a film egészében ironikus, 
kritikai hangsúlyt kap, ugyanakkor 
mikor a bírálat igazi súlya nyilván-
valóan a modern civilizáció mecha-
nizáló hatása ellen fordul. 

Mimica következő filmje a »Mala 
Krónika* — amit leginkább Hétköz-
napi történetnek fordítanék —, is 
ugyanebből az élményvilágból me-
rít. Egy "-emberszabású* kutya törté-
netét meséli el, aki véletlenül elke-

veredik a nagyváros forgatagában és 
természetes utánzó ösztönével, sza-
bályosan , követni kezdi környezete 
életét. Autóbuszon utazik, sorba áll 
a földalattinál, újságot olvas a fo-
gantyún lógva, »-snack bar«-ban ét-
kezik és este sétálni megy, szerelmi 
kalandot keres, vagyis bekapcsolódik 
a nagy mechanizmusba, anélkül, 
hogy bárki, is csodálkoznék rajta, 
anélkül, hogy egyáltalán észreven-
nék a ^rendellenességet*. S mikor a 
napi közlekedési balesetek statiszti-
káját ezúttal éppen ő növeli, az 
sem okoz különösebb feltűnést — 
éppúgy egy percnyi fennakadás 
csak az iszonyú járműforgalomban, 
míg a mentő, illetőleg hullaszállító 
kocsi megérkezik. 

Ebben a filmben már komorabbá 
vált a hang és keserűbb az indulat 
is az emberi közönnyel és teljes el-
gépiesedéssel szemben. Jellemző, 
hogy a két film képi világa, színei-
nek tónusa is mennyire különbözik 
egymástól. Míg az első meleg, eleven 
színekben pompázik, mellyel a film 
játékos hangvételét is aláhúzza — a 
»-Mala Krónika* színei a szó szoros 
értelmében sötétek, s a barna, szür-
ke tompa árnyalatait csak a végén 
kicsorduló piros vér élénkíti fel egy 
pillanatra. A rajz stílusa ugyancsak 
érzékenyen jelzi a hangvétel válto-
zását. Igaz, mindkét film a modern 
rajztechnika, grafika jellegzetes esz-
közeivel dolgozik — kevés vonással, 
erős stilizálással, sok "-kihagyással* 
—, vagyis a jelzésszerűség uralkodó 
tulajdonsága — a "Mala Krónikádé-
ban a vonalak hajlékony, nyugtalan 
játékát a tárgyak mozgásának me-
revebb, hidegebb formája váltja fel. 
Az utca, mely a film fő témája, szin-
tere és drámai közege, furcsa, "-rossz 
arcú* szerkezetek, zárt gépcsodák 
lassú, szüntelen áramlásával telik 
meg, amelyben a kis rózsaszínű, pu-
ha testű kutya nyugtalanítóan véd-
telennek és kiszolgáltatottnak tűnik. 

Mimica azonban nemcsak ezekkel 
a súlyosabb korélményekkel birkó-
zik. Néhány ugyancsak híressé vált 
filmjében az emberi hiúság, fontos-
kodás kicsinyesebb bűneit is szelle-
mes bírálat tárgyává teszi. Ezek kö-
zé tartozik például a Bergamóban 
és Annecy-ben is kitüntetett "A fény-
képésznél*. Egy rövid kis úr elmegy 
a fényképészhez, hogy megörökíttes-



se magát. Komolysága, fontosságtu-
data nem engedi, hogy bedőljön a 
fényképész hagyományos fogásainak-' 
nem, .6 nem altar és nem is fog ne-
vetni! A film tulajdonképpen nem 
más, mint a két ember egyre heve-
sebb és groteszkebb párbaja: ki ma-
rad felül. Végül a fényképész min-
den hókuszpókusza hiábavalónak bi-
zonyul. Halálkomoly képet csinál a 
kliensről, olyan komolyat, hogy mi-
kor az meglátja magát, döbbent, el-
lenállhatatlan kacagásba tör k i . . . 
Mint egy kis Csehov karcolat — 
olyan ez a nagyszerű megfigyelések-
re épülő két jellemrajz — a nagy-
képűség, a felesleges ügybuzgólko-
dás finoman ironikus bemutatása. 
Bámulatos a műfaj tömörítési ké-
pessége. 8 perc — s a humor torzító 
tükrén keresztül teljes emberi ar-
cok, magatartások bomlanak ki 
előttünk. 

Valóban, nem is véletlen, hogy 
Csehovra gondolunk. A szokásos 
burleszkelemek háttérbe szorítása 
az -okos humor« kedvéért, a gúny 
és irónia komolysága rá emlékeztet-
nek. És nyilván ez a lehetőség von-
zotta Vukoticsot is, másik neves mű-
vészüket — hogy éppen Csehovhoz 
nyúljon. Két novellája nyomán — a 
Bosszú és a Bosszúállás —"készített 
filmet a hetvenkedő, sértett és gyá-
ván visszavonuló férjről. Kikapós 
asszony, elegáns tisztecske és a for-
tyogó, Nagy Bosszúra készülődő férj 
a főszereplők. Vukotics tolmácsolá-
sában mindez hallatlanul mulatsá-
gos, miközben a film légkörében az 
egész csehovi világot, líráját és me-
legségét is nagyszerűen sikerült ér-
zékeltetnie. A hölgy kecses és érzel-
gős, a férj úrhatnám és szánalmas, 
és az egész mégis, majdnem szép. 
Hogy siklik a csilingelő szán a puha, 
fehér havon!. . . Láttunk már egy-
két jó sikerült Csehov filmet, de 
talán sehol ennyire a hang igazi iró-
niáját nem tudták megteremteni, 
mint ebben a rajzfilmben, ahol a 
vonalak fura arabeszkje adta hozzá 
a banális történethez a csehovi szem-
lélet és stílus képen nehezen vissza-
varázsolható ízeit, összetettségét, 
»vígjátéki jellegét* — ahogy ő sze-
rette hangsúlyozni. 

A fényképésznél 

Vukotics "Műanyag* című Oscar-
díjas filmje sem mentes a fanyar," 
játékosan kesernyés tónustól. Arról 
szól, hogy valaki egy tökéletes, min-
denttudó műanyagvilágot teremt, 
melyben az érzelmek is "műanyag-
ból* vannak. Szenvedélyes szerelem 
születik, mely féltékenységet, bosz-
szút és végül tragédiát robbant ki. 
De minden elmúlik, elfúvódik, mi-
kor egy valóságos, még oly parányi 
tű keveredik ebbe a világba . . . 

Már ebből a rövid ismertetésből 
is kitűnik, mennyire eltérnek ezek 
a filmek a megszokott rajzfilmektől. 
Maguk a művészek is tudatosan vall-
ják és vállalják, hogy ennek az 
áramlatnak az éle Walt Disney el-
len irányult. Az ő nagyrabecsült, de 
túlhaladottnak érzett művészetét 
próbálták már-már polémikus eltö-
kéltséggel újjal felváltani. S ma, né-
hány év sikeres munkája után, ta-
lán túlzás nélkül elmondhatjuk, 
hogy a zágrábi rajzfilmiskolának si-
került í. rajzfilmet^ a modern korél-
mények, felnőtt ábrázolójává tenni, 
elszakadva a régebbi iskola szenti-
mentális, látványosan gazdag ten-
denciáitól. Így újították meg forma-
kincsét is, elsősorban a modern gra-
fika és rajzkultúra eredményeire tá-
maszkodva, a szatíra, karikatúra 
eszközeit felhasználva, hogy a rajz-
film periférikus helyéről felzárkóz-
hasson a film többi felnőtt műfajá-
hoz, és egyenrangúan vehessen részt 
a filmművészet nagy kerekasztalá-
nál a művészek társalkodásában. 

BÍRÓ YVETTE 



KURUCOK a Farkashegyen 
Forgat ják „A Tenkes k a p i t á n y á é t 

A Tel'l Vilmos és a Robin Hood-so-
rozat sikere után nyilvánvalóvá vált, 
hogy a romantikus, kalandos, folyta-
tásos televíziós filmeket nagyon várja 
a közönség. Fejér Tamás rendező és 
Örsi Ferenc író ezt az igényt szándé-
koztak kielégíteni, amikor hozzákezd-
tek tizenhárom folytatásos televíziós 
filmjük, -A Tenkes kapitánya* elké-
szítéséhez 

A történet 1704-ben, II. Rákóczi Fe-
renc szabadságharcának idején ját-
szódik, amikor Siklós várát elfoglal-
ják az osztrák csapatok és a velük 
szövetkezett labancok. Ám a környék-
beli jobbágyok, szegénylegények közt 
egy ottmaradt kuruc kapitány, Eke 
Máté megszervezi az ellenállást. A 
szabadosapatokba tömörült hazafiak 
hol itt, hol ott támadnak az osztrá-
kokra. Ezernyi fondorlatos hadicsel, 
izgialom, romantika — jut ebből bő-
ven a tizenhárom folytatásra. Per-
sze a szerelem sem hiányzik. A ku-
ruc kapitány beleszeret az osztrák 

várparancsnok szolgálójába, Veroni-
kába. 

A kalandos történetnek a forgatá-
sa is kalandos. Fejér Tamás rendező 
két beállítás között elmondja, hogy 
kalandos meséjű filmjével nemcsak 
szórakoztatni akar. A sok izgalmas 
kalandon keresztül nevelni is szeret-
né a tv ifjú nézőit. Aztán a drama-
turgiai problémákra tereli a szót: 

— Minden egyes rész önálló dra-
maturgiai egység, befejezett történet. 
Ez így volt a Robin Hood és Teli 
Vilmos-sorozatban is. Ott azonban 
a folytatások nem alkottak nagyobb 
dramaturgiai egységet, mindössze a 
főbb szereplők voltak azonosak. Mi 
ezen szeretnénk túllépni. Ehhez az 
volt szükséges, hogy megteremtsük az 
önmagukban is egészet alkotó foly-
tatások külön-külön dramaturgiáját; 
másrészt az egész sorozatot a jelle-
mek fejlődése és a történet kiteljese-
dése szempontjából egy filmként ke-
zelő, átfogó dramaturgiát. 

Eke Máté vívni tanítjp Veronikát. (Vajda Márta és Zenthe Ferenc) 



Éktelen lárma szakítja félbe a ren-
dező szavait. Lódobogás, kiabálás, 
karikás ostorok pattogtatása. A Far-
kashegyi domboldalon kuruc- és la-
bancöltözetű, bámulatra méltó ügyes-
ségű férfiak most fékeznek meg né-
hány megvadult lovat. -Civilben- lo-
vasrendőrök. És a kényszerű szünet-
ben valóságos áradata indul meg a 
forgatási történeteknek. Mint a film-
ben, itt is Zenthe Ferenc, a tizenhá-
rom folytatás -nonstop- főszereplője 
viszi a szót: 

— Két dologért szeretem a Tenkes 
kapitányát. Eke Máté vérbő, izgal-
mas figura. Ráadásul ez a szerepem 
a -Rákóczi hadnagyára« emlékeztet. 
Másrészt maga a forgatás annyira iz-
galmas, hogy az ifjú koromban be-
lém szorult romantika- és kalandvá-
gyamat — ne nevessetek — most 
élem ki. 

S máris egymás szavába vágva 
mesélik, hogy is volt az, amikor 
Zenthe Feri a folyón úsztatott át lo-
vával, s annak fülébe ment a víz, 

Vajda Márta 

amitől a legtöbb ló elmerül. Mennyi 
izgalom, míg kimentették a lovat lo-
vasával együtt! Aztán jönnek a -Ba-
silides és a ló--történetek. A színé-
szek közül legnehezebben Basilides 
Zoltán barátkozott meg a lovakkal. 
Már az első forgatási napokon meg-
figyelték, hogy időnként titokzato-
san eltűnik. Egyszer kilesték. Az er-
dő mellett kikötött lovakat etette 
nagy óvatosan cukorral, kedveskedő 
szavakat motyogva. Hogy jobb szív-
vel legyenek iránta, ha kegyetlen 
rendezői parancsra valamelyikre fel 
kell ülnie. 

Egy alkalommal nem a lovak, ha-
nem a kutyák vadultak meg. A be-
állítandó jelenet szerint egy oáztrák 
katonát megkergettek a kurucok ku-
tyái. Először a perzselő kánikulában 
tlkkadtan fekvő kutyákat sehogyan 
sem tudták felbőszíteni. Bizony, fity-
tyethánytak a rendezői instrukcióra. 
No, erre az egész stáb nekiállt a ku-
tyákat riogatni. Azok aztán úgy 

Zenthe Ferenc és Ungvári László 



megvadultak, hogy a szegény sta-
tisztát nemcsak a kijelölt pontig, 
hanem jó egy kilométeren át ker-
gették. Lóhátról tudták csak nagy 
üggyel-bajjal megfékezni a csaholó 
állatokat. 

A stáb kedvence, az élete első fő-
szerepét alakító főiskolás: Vajda 
Márta. Nemcsak szerénysége és csi-
nossága, hanem bátorsága miatt\ is 
szeretik. Hamar megtanult lovagol-

Zenthe Ferenc, Mezei Istvftn operatőr és 
Fejér Tamás rendező a felvétel szüneté-

ben 

Pécsi Ildikó, Vajda Márta és 
Molnár Tibor 

ni, vívni, s néha valósággal akroba-
tika már, amit csinál. 

Molnár Tibor egy idősebb, ízes-
szavú, csavaroseszű jobbágyot ala-
kít. Elmondja, mennyire meghatotta, 
amikor a forgatásra a múzeumból 
hozatott, eredeti kuruc trombita és 
tárogató most — több évszázadnyi 
hallgatás után — újból megszólalt. Fő-
szerepet alakít a "A Tenkes kapitá-
nyáéban Szabó Gyula is. Pécsi Il-
dikó, a Veronika és Eke Máté szerel-
mét egyengető cigánylány szerepét 
formálja meg. A reguláris kuruc-
csapatok és az ellenség háta mögött 
tevékenykedő szegénylegények közt 
egy furfangos, minden hájjal meg-
kent -diák a hírvivő: Tordy Géza. 
Az osztrák várparancsnokot Ungvá-
ri László, feleségét Krencsey Ma-
riann, egy mindenhonnan, még a 
csatából is elkéső osztrák tábornok 
karakterszerepét Kovács Károly ala-
kítja. 

Már a következő képet forgatják. 
Eke Máté vívni tanítja Veronikát és 
a karcsú kislány a férfiakat is meg-
hazudtoló ügyességgel forgatja a sú-
lyos kuruc kardot. 

SZÁLKÁI SÁNDOR 



JERZY PLAZEWSKI: 

TEGNAP MA HOLNAP 
- G O N D O L A T O K A L E N G Y E L FILMMŰVÉSZETRŐL -

A lengyel filmművészettel néhány 
év előtt különös dolog történt. 
A lengyel művészet más, dicsőséges 
történelmi hagyományokkal rendel-
kező ágai közül váratlanul élre tört. 
A nemzetközi fórumon is éppen a 
lengyel film, és nemi a lengyel szín-
ház vagy festészet vált kultúránk 
nagykövetévé. 

Ez a jelenség természetesen azzal 
is összefüggött, hogy leszámoltunk 
esztétikánkban a személyi kultusz 
maradványaival, és elávolodtunk az 
alkotást uniformizáló, dogmatikus 
normáktól. Ebben a légkörben szü-
lettek meg a "Csatorna* a -Hamu 
ós gyémánt*, és Has "-Búcsúzások* 
című filmje, melyek az európai kriti-
ka szótárába a "lengyel filmiskola* 
fogalmát 'bevezették, 

A MŰLT TEMATIKÁJA 
HÁTTÉRBE SZORUL 

A múlttal való leszámolás idő-
szaka, mely 1956-ban kezdődött, 
nem tarthétott a végtelenségig. Ma 

már a művészek, valamint a kultú-
rát befogadó széles tömegek hangu-
lata az intellektuális és társadalma 
stabilizációt tükrözi egyre határo-
zottabban. Ez a helyzet alapjában 
ú j problémákat teremt. 

A stabilizációs folyamat egyik 
legszembetűnőbb eredménye a szó-
rakozás irán(ti fokozott érdeklődés. 
Egyáltalán nem szükségszerű, hogy 
ez az alacsony ízlésnek való behódo-
láshoz vezessen. Sőt, a lengyel film-
életben még hasznos, ösztönző jelle-
ge is lehet. Százszor nyugtalanítóbbak 
ennek a pszichológiai következmé-
nyei magára a, művészre nézve, aki 
felszabadítva érezheti magát a vitás 
kérdések, a távolabbi életideálok 
iránti érdeklődés alól. 

A "lengyel iskola* (kivéve Andrzej 
Munk műveit: "Eroica*, "Ember a 
síneken*, "Kancsal boldogság*) a ro-
manticizmus:, emócionalizmus jegyé-
ben született és fejlődött. Ezen a han-
gon sokkal könnyebb volt beszélni a 
tegnap pusztulásáról, mint ma a tár-



Jelenet -A két N úr* clmü filmből 

a ! "Ítélet* Jerzy Passendorfer filmje 

^>tgnlew Cybulski, Konwlckl "Hétközna-
pok* című filmjében 

sadalom átalakulásának lassú folya-
matáról. Az utóbbi időben kialakult 
egyik fontos irányzat már nem ma-
gával a 'háborúval, hanem a háború 
és a béke lélektani összefüggéseivel 
foglalkozik. 

Kiválik közülük Wojciech Has 
"Szerelemre vágyom* című filmje. 
Has egy népszerű színésznő törté-
netével ismertet meg, aki, mialatt 
Párizsba utazik, visszaidézi múltját. 



"A múlt kávéháza.- Rendezője: Jan ^Rybkowskl 

A háború hajdan, mint naiv, kezdő 
kis színésznőn rajtaütött. A meg-
szállás alatt egy híres amorozót kel-
lett magánál rejtegetnie, s hogy 
megmentse, mindent feláldozott. Ám 
áldozata semmit sem használt. Az 
értéktelen ember a háború után 

összetört, és öngyilkos lett, de az 
asszonyban mégis volt annyi erő, 
hogy visszatérjen az emberek közé. 

Has műve arra mutat, hogy a 1 án-
gyéi filmművészetben bizonyos tö-
rekvések élnek, melyek elsősorban 
a háborús élmények lélektani követ-
kezményeit akarják bemutatni. A 
háborús téma feldolgozásának 
egyéb lehetőségei többé-kevésbé ki-
merülték. 

Tadeusz Konwicki "Halottak nap-
ja- című filmje is ezen az úton ha-
lad. Az ismert író maga állt a felve-
vőgép mögé. Azokat a morális sérü-
léseket nyomozza, amelyeket a mai 
negyvenéves nemzedék a háborúból 
magával hozott. Konwicki azt állít-
ja, hogy kortársai a háború által 
valamiképp "megjelöltnek- érzik 
magukat, képtelenek a fiatalabb 
nemzedékek módjára reagálni. 
Alakjainak homályos és nyomott 
világában Konwicki mégis meg-
gyújtja a remény kis fényét. 

HÁROM SIKER 
Az elmúlt időszak három kiváló 

produkciója mai kérdésekkel foglal-
kozik. S ez talán jogcímet ad az op-

Jelenet Jerzy Hoffman és Edward Skór-
zewski filmjéből, az -Italmérés—bői 



A másik ikét filmet a magyar kö-
zönség is ismeri. Roman Polanáki 
munkája, a "Kés a vízben* a ma-
zuri tavak napos, vakációs légköré-
ben játszódik, témája a pozőrködés 
szomorú komédiája. 1962-ben Velen-
cében elnyerte a filmkritikusok dí-
j á t J. Rybkowski "A múlit kávé-
háza* című művében egy orvosfele-
ség a tehetséges muzsikus kedvéért 
elválik férjétől, könnyelmű szere-
tője azonban rövid időn belül el-
hagyja. Évek múltán mindhárman 
összetalálkoznak. Az emlékek fá-
tyola bizonyos lágyságiba vonja 'az 
eseményeket S a gondosan megfor-
mált alakok még egyszer szembenéz-
nek egész addigi életükkel. 

A HÉTKÖZNAP 
Az említett három, egészében si-

kerültnek mondható produkció mel-
lett a mai valóság sok más, kisebb 
igényű művet is inspirált, melyek 
annyiban mégis érdekesek, hogy fel-
hívják a figyelmet néhány, a len-
gyel filméit jellemző tendenciára, és 
elképzelésre.. 

A "Kés a vízben* fiatal hőse 
édestestvére Has -Arany*-a hősé-
nek: ugyanaz a pózolás, könnyed-
ség, értetlenség. A fiú, aki egy te-
herautó sofőrje, azt hiszi, elgázolt 
egy embert. Városából elmenekül 
az ország egy eldugott zugába, egy 
nagy bánya építkezésére, ott meg-
változtatja eddigi könnyelmű élet-
felfogását. Érdekes megfigyelni, hogy 
éppen a serdületlenség, éretlenség, 
felelőtlenség milyen gyakran vonja 
magára a lengyel filmművészek fi-
gyelmét. 

A tendenciózus, társadalmilag el-
kötelezett film stílusát képviseli J. 
Passendoríer -ítélet* című műve. 
Itt egy statisztikában is gyakran 
szereplő valóságos tény volt a kiin-
dulópont: a szülői hatalommal való 
visszaélés. A repdező a gyermekért 
folyó vitában szembeállítja az alko-
holizmusba süllyedt anyát és a ne-
velőszülőket, egy jómódú értelmi-
ségi házaspárt. Megmutatja, hogy 
ilyen ügyben minden ítélet csak 

Zygmunt MaUuvowlci, a -Kés a vtzb«n« 
egyik főszerepleje 

timizmusra. Közülük az első -Egy 
hang a másik világból*, Stanislaw 
Rózewicz műve. A lengyel rendezők 
közt talán egyedül őt nevezhetnénk 
nyugodtan, minden jelző nélkül 
realistának. Egy sarlatán kuruzsló, 
szövetkezve egy tenyérjósnővel, ki-
nyújtja segítő kezét a boldogtalan 
emberek felé, akiket az élet így 
vagy úgy megnyomorított. Róze-
wicz nagy erénye, hogy felveti »az 
ember filozófiájának* vitás kérdé-
seit; az emberi lét olyan fájdalmas 
mozzanatait, melyéket egy időben a 
dogmatikus gondolkodás nem akart 
tudomásul venni. A film dísztelen 
formája pompásan szolgálja a té-
mát, hibájául csak azt lehet felróni, 
hogy a végén átvált a bűnügyi cse-
lekmény sínjére. 



megkárosítja a gyermeket. Arra kell 
törekedni, hogy ne kerüljön sor 
ilyan bírósági tárgyalásokra. 

A SZÓRAKOZÁS LEBECSÜLT 
PROBLÉMÁJA 

A komédia terén rokonszenves 
eredmények is születtek. Ide sorol-
ható a három fiatal elsőfilmes: R. 
Drobaczynski, J. Ritkiewicz és S. 
Zalewski "Jönnek a, jönnek a ven-
dégek* című filmje. Ez a mulatsá-
gos vígjáték afféle igazi kancsal pil-
lantással nézi hétköznapi életünket. 
Főhősük három, a tengeren túlról 
jött lengyel emigráns, akiket hár-
mas meglepetés ér: Lengyelország 
nem hasonlít otthoni környezetük-
höz, nem hasonlít feltevéseikhez, 
sem a "régi hazáról* megőrzött emlé-
keikre. A film alkotói, miközben 
barátságos tréfát űznek a jövevé-
nyekkel, kimondanak nevükben né-
hány mulatságos és néhány komoly 
igazságot mai életformánkról. Ezt a 
bemutatkozást, melynek senki sem 
jósolt nagy jövőt, a jó ritmus, a 
friss szemlélet, és szokásainak éles 
megfigyelése egyik legjobb lengyel 
vígjátékká avatták. 

Másik érdekes komédia a "Geng-
szterek és filantrópok*, J. Hoffman 
és F. Skórzewski rendezők közös 
filmje. Ez is meglepetést jelentett, 
mivel ez a szerzői kettős eddig a 
lengyel dokumentumfilm forradal-
masításában játszott szerepet. 

A nagy hagyományokkal rendel-
kező, tipikusan szórakoztató műfaj-
ban, mint például a bűnügyi törté-
net, csak egyetlen komolyabb sikert 
jegyezhetünk fel, T. Ohmielewski 
"A két N. úr* című filmjét. 

Hiányzik a kezdeményezés a né-
zők — különösen a fiatalabbak — 
kalandéhségét, rendkívüli esemé-
nyek, utazások vágyát-kielégítő fil-
mek terén. Sajnálhatjuk, hogy a 
"Keresztesek* külföldi rekordsikere 
után nem használtuk ki teljesen a 
színes történelmi látványosság lehe-
tőségeit sem. 

PERSPEKTÍVÁK 

A lengyel filmművészet ennek el-
lenére kezdi arányosan és harmoni-
kusan figyelembe venni a nézőkö-
zönség nagyon különféle, de egy-
aránt jogosult igényeit. A fesztiválo-
kon való részvétel szempontjából 
talán kellemetlen ez a helyzet, de a 
közönségéből — nem az. 

Egyes filmeseink nemrég azt ál-
lították, hogy a mai remekművek-
hez vezető út a hétköznapi megfi-
gyelések, neorealista leírások, új-
ságból vett konfliktusok szerény 
fimjein át vezet, és majd ezek a fil-
mek később maguktól átváltanak 
értékes szintézisbe. Az utóbbi idők 
filmjei nem erősítették meg ezt a 
hiedelmet. Az igazság nyilván jó-
val összetettebb. 

Ewa Krzyzewska, "A halottak napja* főszereplője 



DONATOV ÉS LEONTYEV: 

A H A L L G A T Á S D R A M A T U R G I Á J A 
- A TV-JÁTÉK PROBLÉMÁI -

Ismeretes, <hogy a képkompozíció 
lehetőségei viszonylag milyen szűk 
korlátok között mozognak a televí-
zióban. A közeli felvételek, amelyek 
a filmben rendkívüli erővel emelnek 
ki, tesznek hangsúlyossá egyes ké-
peiket, a televízióban szinte állandó, 
megszokott forma. Szükség van te-
hát valamire, ami az időnkénti hang-
súlyt helyettesíti és a nézőt arra 
készteti, hogy a cselekmény legfe-
szültebb pillanataiban a hős lelki 
életére irányítsa minden figyelmét. 
Talán a hős belső monológja ez? Ta-
lán a szerző kommentárja? Talán. 
De az is lehetséges, hogy mind a 
hősnek, mind a szerzőnek a hallga-
tása bizonyul ilyen emocionális ere-
jűnek a képernyőn. Erre csak az új 
művészet gyakorlata adhatja meg 
majd a választ. 

A televízió nyelve nem azonos a 
film nyelvével. A film művészi pró-
bálkozásai: a sztereofdlm, a széles-
vászon, a cinerama magától értető-
dően távol esnek a televízió problé-
mavilágától. De legtöbbször a kö-
zönséges, keskeny farmájú vászon 
számára felvett filmek — tehát azok, 
amelyeknek méretarányai azonosak 
a tv képernyőjevei — sem válnak 
be a televízióban., Némely film ki-
nematografiai megoldása, amely a 
filmvásznon hatásos, a tv-nézőt hi-
degen hagyja. Csak értelmünkkel kö-
vetjük: mi az, amit mutatnak ne-
künk, de arra, ahogy mutatják, nem 
is leszünk figyelmesek. 

Az új művészet követelő parancsa, 
hogy keresssük meg és teremtsük 
meg speciális nyelvét. 

Űttörő munkát végzett ezen a té-
ren Mark Orlov, a Szovjetunió Köz-
ponti Televíziójának rendezője. Ha-
tározottan, sőt, polemikus éllel le-
mondott minden segédeszközről. Nem 
használt díszleteket, mellőzte a napi 
élet apró részleteit, a képernyőn nem 
láttunk egyebet, mint egy semleges 
hátteret és a szereplőt. Mégpedig leg- A 
inkább egyetlen szereplőt. Csak rit-
kán léptet fel partnert. A néző egé-
szítse ki a maga fantáziájával a szín-
teret, a körülményeket, az ábrázolás-
ból kimaradt részleteket. Így a néző 
az előadás aktív társszerzőjévé válik. 
De nem egyedül ez a fontos. 

A televízió ereje a közvetlen kon-
taktusban rejlik: a képernyőn látható 
emberi lény egyenes kapcsolatában 
a nézővel. A -félre* mondott szöveg 
(amelyről azt mondják, hogy nincs 
helye a filmművészetben) a tv-néző 
számára teljesen elfogadható. Ilyen-
kor a néző válik a szereplő partne-
révé. Orlov hősei a képernyőről mint-
egy párbeszédet folytatnak a nézővel, 
közlik vele gondolataikat, érzéseiket, 
lelki élményeiket. És a néző ezt 
őszinte feszültséggel hallgatja. 

De mégis, lassanként valamiféle 
elégedetlenséget kezdünk érezni. A 
formának ez a szigorú kiélezettsége, 
ez a hangsúlyozott aszketizmus rend-
kívül drámai, mély, nagy gondolatok-
kal és szenvedélyekkel teli tartalmat, 
bonyolult -belsó cselekményt* köve-
tel. Ezt a követelményt Orlov egyéb-
ként érdekes televíziós filmjei nem 
mindig tudják teljesíteni. Nem futja 
a -lelki dinamikából*. Márpedig 
enélkiil ilyen fukar eszközökkel nem 
jön létre teljes értékű mű a televízió 



képernyőjén. Ennek az oka abban 
rejlik, hogy a választott forma nem 
felel meg az irodalmi anyagnak. Ami-
kor pedig az e nyomon induló tv-
rendezők megkísérelték gazdagítani 
a látnivaló elemet, csak még inkább 
előtűnt a figurák színtelensége. 

A fejlődés útját kereső televízió a 
filmhez folyamodott segítségért. Alov 
és Naumov a Moszfilm műtermében 
egész estét betöltő televíziós filmet 
forgatott -A pénz- címen. A forgató-
könyv Albert Maiz amerikai író há-
rom novelláján alapult. A film sok 
vitára adott alkalmat. Nem akarunk 
itt a film érdemeire és hibáira ki-
térni, megelégszünk egy tanulságos 
részlettel: a -Játék- című novellából 
véve. Ez a novella egyszerű és igen 
drámai. A kétségbeesett állapotba 
jutott munkanélküli elküldi kisfiát, 
hogy lopjon egy üveg tejet éhes hú-
gocskájónak.^A szerzők-nem dolgoz-
nak semleges vagy jelzett hátterek-
kel. A bérkaszárnya udvara, az utca 
teljes filmszerű realitással épül fel. 
A közeli felvételek számát, a vágás 
módját illetőleg sem térnek el na-
gyon a filmszerűtől; talán csak a 
ritmus lassúbb valamivel. És mégis, 
a novella egésze sajátosan televízió-
szerű. 

Mi ennek a titka? Nyilván az, hogy 
a szerzők rendkívüli figyelemmel kí-
sérik hőseik legkisebb lelki rezdülé-
seit is. A novella hosszú hallgatással 
kezdődik. Még semmit sem tudunk 
a küszöbön álló történésekről. Csak 
két emberi alakot: egy nagyot és egy 
kicsit — apát és fiát — látunk. A ka-
mera minden mozdulatukat követi, 
amint a szennyes, rosszul világított 
udvaron némán mozognak. A nézőt 
lassan nyugtalanság keríti a hatal-
mába. Megértjük, hogy ezt a két em-
bert bonyolult és tragikus kapcsok 
fűzik egymáshoz; megértjük a dráma 
közelségét. Már teljes figyelmünket 

leköti a kép, szinte félünk, hogy el-
mulasztunk egy-egy mozdulatot, a fi-
gurák első megszólalását. 

Akaratlanul is arra kell gondol-
nunk: hátha a hallgatás a tv-játék 
legdrámaibb kifejező eszköze? Hátha 
ez váltja ki ugyanazt a hangsúlyozó 
hatást, mint a filmben a közeli felvé-
tel? Igaz, hogy ehhez színészek kelle-
nek, akik (mint ebben a filmben And-
rej Popov) tudnak -hallgatni.-" 

* 

A televízió sajátosságai, jellemző 
kifejezőeszközei nagyon közel járnak 
a filmművészet legújabb kísérletei-
hez. 

Romm egy cikkében így nyilatkozik 
ezekről az új kifejezőeszközökről: 
-Megtanultuk, hogy aprólékos részle-
tességgel kövessük az ember élet-
nyilvánulásait, felszabadítsuk a film-
szereplőt a kellékek uralma alól, a 
maszk, a díszlet, az ügyesen kiagyalt, 
mesterkélt dialógus és a sablonos cse-
lekmény nyomása alól . . . -

Mindezek az új fiím-követelmények 
a lehető legközelebb járnak a televí-
zió lehetőségeihez. 

Romm így folytatja: -Én például 
felteszem, hogy Lenin egy munka-
napja, életének egy hétköznapja na-
gyon mély tartalmat adhat egy film-
nek, még akkor is, ha ezen a napon 
semmi különös nem történik. A néző 
csak azt látja, ki mindenkivel beszél 
Lenin a nap folyamán, milyen kérdé-
seket old meg, hogyan beszél, min és 
hogyan gondolkodik, ilyen vagy amo-
lyan körülmények között mit cselek-
szik . . . 

Mialatt Romm ezt írta, a Központi 
TV éppen befejezte új televíziós 
filmjét, amelynek még a címe is azo-
nos volt a felhozott példáéval: -Lenin 
egy munkanapja-". 

Geiman rendező 1921-ből választol-
ta ki Lenin egy hétköznapját. Cselek-
ménye ennek a tv-filmnek a szó 



megszokott értelmében nincs, mégis 
nagy a drámai hatása. A dramatur-
giai forma: egyes találkozások és be-
szélgetések láncolata, amely össze-
függő egésszé olvad össze. Ez a forma 
televízió számára rendkívül alkal-
masnak bizonyul. A tv-film, hála 
Maszanov játékának is, általában si-
kerültnek mondható, mégsem nézhet-
jük el egy fontos hiányosságát: a 
szerzők nem merték kihasználni a 
hallgatás kifejezőerejét. Szakadatla-
nul hangot hallunk, a gondolkodás 
szünetei nagy feszültségükkel elma-
radnak. 

így keresi a televízió a maga sajá-
tos nyelvét, sajátos műfajait. A kere-
sés bonyolult, nem mindig vezet sza-
batos megoldásokhoz, sőt, gyakran 
egyszerűen hibás. Ebből a szempont-
ból fontos szerep jutna a TV-kritiká-
nak. Talán soha olyan fontos nem 
volt, mint most, hogy mindent, ami 
valóban új, támogassunk akkor is, ha 
még csak a bizonytalan tapogatózá-
sig jutottunk el. A kitaposatlan ösvé-
nyekről még nem tudjuk, melyik lesz 
idővel széles országúttá. 

Ügy látszik, hogy a művészi tv-
játékok legfőbb ereje: a néző rend-
kívüli közelsége a képernyőn leját-
szódó eseményhez. Ha ehhez hozzá-
járul a szereplőkkel való "együtt-
élése*, akkor valósággal a történés 
részvevőjévé, egyben a dráma társ-
szerzőjévé is válik. Ebben különbözik 
minden más eddig létező műfajtól. 
A televízió lerombolta a "negyedik 
falat*, amely még mindig megvan a 
színházban, sőt, a filmben is. Minden 
eddigit felülmúló intimitása, hiteles-
sége, és az, hogy közvetlenül a néző-
höz, mint egyénhez fordul, megkülön-
böztetik a filmtől. A halkan kiejtett 
élőszó intonációja egyre gazdagodik, 
egyre mélyebbre hat. A szó vissza-
nyeri ősi jogát. 

A holnap televíziója így hatalmas 

lépésekkel fogja a művészetet tovább-
vinni évszázadok hosszú sorával ez-
előtt megkezdett útján az emberi lé-
lek legmélyebb, legfinomabb, legbo-
nyolultabb érzelmeinek megismerése 
és művészi feltárása felé. 

Ügy hisszük, hogy a televízió, fej-
lődése folyamán, egyre közelebb jut 
az irodalomhoz. A könyv mindig 
egyénileg fordult az olvasóhoz. Szín-
házat, és főleg filmet, egy ember szá-
mára el sem lehet képzelni. A hatás-
hoz elkerülhetetlenül szükséges a né-
zőtér közönsége. Ezeknek a művésze-
teknek nagysága részben abban rej-
lik, hogy nézők százait, ezreit kény-
szerítik egyidejűleg azonos átélésre. 
Ezzel azonban a könyv eddig egye-
dülálló egyéni voltáról le kell monda-
niuk. Akarva-akaratlan, minden néző 
átveszi a szomszédjai reakcióját is; 
érzéseit a nézőtér érzése "korrigálja*. 
A tv visszaadja a négyszemközötti-
ség élményét, amely eddig a könyv 
sajátsága volt. De ugyanekkor a te-
levízió, természeténél fogva, a legkol-
lektívabb művészet is. 

Szvetlov költő szavai szerint a "mű-
vészi alkotás ereje abban áll, hogy 
rengeteg sok ember, aki egymást nem 
is ismeri, ha jó verset vagy prózát 
olvas, rendkívül közel jut egymás-
hoz*. A televízió erejét is éppen eb-
ben látjuk. Nincs még egy művészet 
ekkora közönséggel. És előrelátható-
lag rövidesen lehetővé fog válni, hogy 
az egész világ minden embere ugyan-
abban a pillanatban egy és ugyanazt 
a művészi alkotást láthassa. A tv 
nemcsak az információ hatalmas esz-
közévé válik, hanem az egész embe-
riség kölcsönös művészi megértésének 
eszközévé is. De egyúttal minden 
egyes ember egyéni, intim, feltehető-
leg külön-külön is mindenki szívéhez 
szóló művészet lesz, 

Lehet, hogy ebben a dialektikus el-
lentétben keresendő az a sajátosság, 
amely az új művészet fejlődését füg-
getleníteni fogja idősebb testvéreitől. 
A jövő fogja megmutatni, így van-e. 



„A KONYHA" RENDEZŐJE 
James Hlll angol filmrendező munkatársaival Magyarországra érkezett az "Arany-

fej* című első angol—magyar cinerama koprodukció forgatására. A magyar közönség 
James Hill-t »A konyha- című Wesker-darab filmváltozatának rendezőjeként ismerte 
meg, melyet Magyarországon "Amíg az utolsó vendég elmegy* címmel mutattak be. 

— Hogy kezdte filmes pályafutá-
sát? 

— Tudja, mi az úgynevezett "app-
rentice-system*? (Magyarul talán 
inas-rendszernek lehetne fordítani.) 
Angliában, mint bizonyára hallotta, 
nincs filmfőiskola, ha valakinek 
filmművészi ambíciói vannak, akkor 
a létra alján kell kezdenie. Én köz-
vetlenül a háború előtt kerültem a 
filmszakmába, mint "tea-boy«. Ha 
ezt a szerepkört Magyarországon 
kellett volna betöltenem, akkor a 
művészek és a műszakiak fekete-
kávéért szalasztottak volna, de mi-
vel életem történetének színhelye ez 
időben Anglia, természetesen mind-
untalan teáért futkostam. 

Azután kitört a háború, én a légi-
erőkhöz mentem, és mint felderítő, 
filmeztem a levegőben. 1943-ban gé-
pemet lelőtték Németország felett, 
ejtőernyővel értem földet és hadi-
fogságba kerültem. 

A háborúban szerzett filmes ta-
pasztalataimmal azután már gyor-
sabban jutottam előre. Rövidesen 
rám bízták néhány gyermek- és if-
júsági film rendezését, ha jól em-
lékszem, hat ilyen jellegű munkám 
volt. Később egyre több dokumen-
tumfilmet forgattam. E műfajhoz 
egyébként mind a mai napig sem 
lettem hűtlen, előszeretettel foglal-
kozom dokumentumfilmjeimben po-
litikai kérdésekkel. 

— Megemlítene ezek közül néhá-
nyat? 

— Talán a legkedvesebb filmem 
— a játékfilmeket is beleértve — a 
"Szeptemberi vasárnap* című doku-
mentumfilm, melyet 1961 őszén for-
gattunk az egyik angol televízióadó 
részére egyetlen vasárnapon ugyan, 
de tizenöt kamerával egyszerre. 

A közel harmincperces film szinte 
kommentár nélkül mutatja be a lon-
doni parlament, előtt lezajlott atom-
bomba-ellenes béketüntetés előké-
születeit, lefolyását és a rendőrök 
beavatkozását, ami véget vetett a 
demonstrációnak. Mivel a forgatásra 
nem kaptunk hivatalosan engedélyt, 
munkatársaim a leglehetetlenebb he-
lyekről, szinte életveszélyben forgat-
tak. A film a tüntetést követő hétfő 
estén már adásra is került és ko-
moly visszhangot váltott ki. 

Egy másik filmemben szintén élet-
veszélyben forogtak az operatőrök. 
"Fekély Párizsban* címmel egyórás 
filmet, készítettünk a francia fővá-
rosban az algériai válság idején és 
valamelyik OAS-ellenes tüntetés 
forgatása közben a rendőrök gumi-
bottal beverték az egyik operatőr 
fejét. 

Megemlíteném még a "Cuba si!« 
című filmemet is, amelyet annak 
idején készítettünk, amikor az ame-
rikaiak elhagyták az országot. 



— Szólna játékfilmjeiről is? 
— "A konyha- filmváltozatán kí-

vül Mortimer rádiójátékát, a "Vád-
lott és vádirat—ot dolgoztam fel 
filmen, Peter Sellerssel a főszerep-
ben. Ez a film, mely egy tehetségte-
len ügyvéd és feleséggyikossággal vá-
dolt védencének tragikomikus törté-
netét mondja el, szélsőséges véle-
ményeket váltott ld kritikusokból, 
nézőkből egyaránt: vagy nagyon tet-
szett, vagy egyáltalán nem. 

— Egy másik Mortimer rádiójáték 
filmváltozata, az "Ebédidő-, még 
nem került forgalmazásra, bemuta-
tója az edinburgh-i filmfesztiválon 
lesz. (A rádiójátékot nemrég sugá-
rozta a Magyar Rádió is. — A szerk.) 
A film női főszereplője Shirley Ann 
Field, akit a magyar közönség bizo-
nyára jól ismer a "Szombat estétől 
vasárnap reggelig- című filmből. 
Röviden arról szól a film, hogy mi 
történik az egymást szerető hivatal-
nok és munkatársnője között, akik 
a rövid ebédidőt használják fel arra, 
hogy egymással egy rideg hotelszo-
bában találkozzanak. 

— Melyik volt legutóbbi filmje? 
— A "Házilag fabrikált autó- cí-

mű rövid játékfilm, mely műfajában 
talán Tati pantomimikus jellegű 
vígjátékaihoz áll közel. E film a kö-
zelmúltban nyerte el a berlini film-
fesztiválon az "Ezüst medve- díjat. 
Ezt megelőzőleg Olaszországban for-
gattam egy harmincperces színes já-
tékfilmet "Giuseppina- címmel. Ez 
Hollywoodban Oscar-díjat nyert. Re-
mélem, hogy ez utóbbi és már em-
lített, hozzám nagyon közelálló 
"Szeptemberi vasárnap- című fiimert 
rövidesen bemutathatom a magyar 
filmművészeknek, mert egy-egy kó-
piát Budapestre küldettem és a na-
pokban várom a tekercsek érkezését. 

— Mi a véleménye a i*Free Cine-
ma- irányzatáról? 

Könyökével jellegzetes mozdulatot 
tesz, mintha láthatatlan, szűk fala-
kat akarna széttaszítani: 

— Szét kell törni a meglevő ke-

reteket, hiszen minden ország új fil-
mes generációja ezt teszi, nevezzék 
mozgalmukat akár nouvelle vague-
nak, New York-i iskolának, vagy 
free cinemának. Véleményem sze-
rint az ezekhez az irányzatokhoz 
tartozó filmek nem annyira formá-
jukban és technikai megoldásaik-
ban, hanem tartalmukban, témáik 
őszinteségében hoznak újat. 

— Mi az angol filmrendezők leg-
nagyobb gondja? 

— Egy készítendő filmhez nem 
elég producert, azaz a gyártás költ-
ségeit finanszírozó vállalatot találni, 
hanem még a film forgatásának meg-
kezdése előtt biztosítani kell a for-
galmazást is. Ezt egy forgalmazó 
céggel kötött szerződés alapján lehet 
elérni, de a filmforgalmazó a maga 
szempontjait éppúgy érvényesíteni 
kívánja a készítendő filmben, mint 
maga a producer. 

— Mit jelent ez közelebbről? 
— A gyártó és forgalmazó cég be-

leszól a forgatókönyv, a szereposz-
tás, a helyszínek, díszletek, jelmezek 
minden kérdésébe. Nem közömbös 
számukra a film hossza sem. Nem-
egyszer fordult elő, hogy a már el-
készült filmből meghatározott mé-
terszámot kivágatnak, hogy a film 
ne haladja meg a forgalmazó által 
pontosan megadott időt. Egy rövid-
film, A vagy B kategóriájú játék-
film hossza szigorúan adott és ál-
landó. A televízió ebben a kérdés-
ben sokkal rugalmasabb, a tv-ren-
dezőnek nem kell mondanivalóját a 
megszabott terjedelem Prokrustes 
ágyába kényszerítenie. 

— Az angol színházi életben éppen 
napjainkban lesz egyre népszerűbb 
az egyfelvonásos darabokból össze-
állított műsor. Véleményem szerint 
a filmgyártásnak is túl kell lépnie 
a forgalmazás formamerevítő szem-
pontjain, ha magát mondanivalójá-
nak megfelelő formában és terjede-
lemben akarja kifejezni. 

KÁRPÁTI GYÖRGY 



A HAZUGSÁG VÁROSA 
"A humor a mély érzések éles-

ei méjűsége*, írta Dosztojevszkij. 
Valljuk be: ha nem is teljes, de 
frappáns és tömör meghatározás, ki-
fejezi azt az igazságot, hogy az iga-
zi humor az éleselméjű ítéletalko-
tást nem nélkülözheti. Ilyen a hu-
mora Gogol halhatatlan remekének, 
"A revizorinak, amelyről — Gogol 
után — az irodalomtörténet is meg-
állapította, hogy " . . . a nevetéssel 
nem vidámságot, hanem keserűséget 
fakasztott...* A múlt század elejé-
nek orosz feudális társadalma ellen 
mozgósított. 

Gogol művének konfliktusa ősi 
vígjátéki alaphelyzet elemeire épül: 
a félreértés alaphelyzetére. Luigi 
Zampa olasz filmrendező és alkotó-
társai "A hazugság városa* című 
filmjükben átveszik Gogol Eevizo-
rának szatirikus alaphelyzetét és 
teljes cselekmény struktúráját: a 
történetet 1937-re egy olasz kisvá-
rosba helyezik. A revizor antifeudá-
lis szatírájából Zampa antifasiszta 
vígjátékot csinált. 

Noha az ötlet első pillanatra ki-
tűnőnek látszik, később annál több 
aggály merül fel ellene. Az alap-

helyzet következtében a fasiszta tár-
sadalom tipikus figurái inkább lát-
szanak bárgyú és korrupt alakok-
nak, semmint kegyetlen gyilkosok-
nak, amiknek a történelem mutatja 
őket Viszont kétségtelen, hogy a 
film a fasizmus uralma alatt élő 
Olaszország hétköznapjairól szól. E 
tekintetben a film alkotói bőven él-
tek az adaptáció kínálta politikai 
szatíra lehetőségeivel, annál kevésbé 
a művészivel. Kézenfekvő, hogy a 
jellemzőn fasiszta környezetben a 
gogoli szatíra számára megfelelő 
céltáblát és a gogoli szatírában 
pontosan célbataláló vígjátéki fegy-
vert találtak. Szándékosan haszná-
lom a vígjáték szót, mert »A hazug-
ság városá*-nak humora inkább 
csak gúnyosan nevettet, semmint ke-
serűen felháborít Amíg Gogol -re-
vizora*, Hlesztakov maga is szélhá-
mos semmittevő, ki úgyszólván sem-
miben sem különbözik a városi 
tisztviselőktől, addig Zampa filmjé-
nek Omero Battifiori-ja egyszerű és 
jellegtelen, de becsületes kispolgár-
ként jelenik meg. Itt értünk el a 
film művészi gyöngeségeihez. 

-A hazugság városá*-nak legna-

Jelenet a filmből 



Michéle Mercler 

meg, s ezzel eléri, hogy a hősei os-
tobasága feletti nevetés kitágul az 
egész társadalommal szembeni fel-
háborodássá. Ezzel pedig épp társa-
dalomkritikája erősödik. Gogol mű-
vében a kórházi főgondnok például 
így szól a kórház orvosáról: "Ami a 
kezelést illeti, nekünk Hübner dok-
tor úrral megvan a magunk mód-
szere. Legjobb a természetes gyógy-
mód. Nem mindenféle orvosságra 
dobálni ki a pénzt. Az ember, ké-
rem, természeti lény: ha meg akar 
halni, úgyis meghal . . . De Hübner 
doktor úr különben se sokat tár-
gyalhat a betegekkel, mert egy szót 
sem tud oroszul.* Sajnos, Zampa 
filmjében az alakok és a társada-
lom között nem jön létre ilyen sok-
oldalú, s a társadalomra szinte rönt-
genfényt vető kapcsolat. Azért nem 
jön létre, mert a figurák semati-
kusak. 

"A hazugság városa* becsületes 
mondanivalójú, politikus vígjáték. 
Célját félreérthetetlenül fejezik ki a 
film kezdő képeiben azok az ere-
deti híradókból beiktatott jelenetek, 
amelyek Mussolinit félmeztelenre 
vetkőzötten, nevetséges és képmu-
tató helyzetekben ábrázolják. Kár, 
hogy a határozottabb művészi egy-
ség hiánya miatt a fasizmus ember-
torzító rendszerét a film nem tudja 
teljes értékű szatírával leleplezni. 

TÉRFY TAMÁS 

Az áj revizor és a polgármester lánya 
(Nino Maníredl és Michéle Mercier) 

gyobb hibája az emberábrázolás 
vérszegénysége. A művészi egyéní-
tésről való lemondás a jellem és 
társadalom dialektikus viszonyának 
hatékony ábrázolásáról való lemon-
dást jelentheti. Gogol kisvárosának 
vezetői is típusok a maguk korlá-
toltságukban, élvezetesen ábrázolt 
butaságukban. De butaságukat Go-
gol sokoldalúan egyénítve a "humor 
éleselméjű kritikájával* mutatja 



S Z I C Í L I A — 
A H O L A Z A R A N Y P A L M A T E R E M 

Az ünneplés, az elismerés első 
örömében, a győztes művek tartalmi 
taglalása, a viták, az eszmei, művé-
szi elemzés közben viszonylag kevés 
szó esett Cannes-ban egy ugyancsak 
feltűnő jelenségről: az idei és a ta-
valyi fesztivál első helyezettje egy-
aránt szicíliai témát dolgozott fel. S 
hogy nem véletlen jelenséggel van 
dolgunk, hanem olyasvalamivel, ami 
mélyebb összefüggések kifejezője, 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
az utóbbi esztendők legnagyobb 
visszhangot keltő filmjei között két 
ugyancsak szicíliai témájú filmet ta-
lálunk: a -Roccó és fivérei/-t és a 
fiatal Rosl tavaly bemutatott alko-
tását, a -Salvatore Giuliano«-t. 

Ilyen egybeesés, tematikai -tele-
pátia-" két-három eszrtendőn belül 
semmiképpen sem tekinthető esetle-
gesnek, sőt egyenesen kényszerítő 
erővel figyelmeztet bizonyos mé-
lyebb törvényszerűségre. Mégszem-
beötlőbb ez a jelenség, ha figye-
lembe vesszük, hogy a neorealizmus 
megszületése óta De Sicától Rossel-
liniig úgyszólván nem akad jelentős 
olasz filmművész, aki ne került vol-
na szembe a szűkebb értelembe vett 
szicíliai, vagy szélesebben értelme-
zett dél-olaszországi problematiká-
val. 
SZICÍLIA KÉT ARCA 

A vizsgálódás izgalmasságát csak 
növeli, hogy a téma eredete a fel-
szabadulás utáni éveket jóval meg-
előzi. Sőt úgyszólván egyidős az 
olasz filmmel. De mit jelentett — 
főleg a két világháború között, a fa-
sizmus éveiben — Szicilia az olasz 
film számára? Érzelgősséget, hamis 
romantikát, édes-bús danászást, pro-
vincializmust, nem egyszer gúnyoló-
dást, vagy legjobb esetben: azúr ten-
geröblöket, csodálatos narancslige-
teket, gazdag, szines népviseletet, a 
történelmi múlt, különösen a görög 
idők emlékének felidézését. 

Marcello Mutrolannl a -Válás olasz 
módra" című Gcrmi-íilmben 

Csak ennek ismeretében érthető a 
mai szicíliai témájú filmek szinte 
tüntető aszkézise. Mintha a realista 
művészek ezzel is azt akarnák érzé-
keltetni, hogy az ő szicíliai érdeklő-
désük egészen más tőről fakad. 
Filmjeikben valósággal irtóznak Szi-
cília bevett képének felidézésétől, az 
olcsó hatástól, sőt még a nemesebb, 
de a mai problematikától mégis el-
szakadó eszközöktől, a folklortól, 
kolorittól, archeológiától és művé-
szettörténelemtől is. A mai művészi 
igényű szicíliai filmek környezete si-
vár, nyomorúságos, az emberek ko-
morak, a föld fukar, az erkölcs dur-
va, az élet kegyetlen. Szicília — a mi 
itáliai Afrikánk — mondja egy olasz 
közmondás, és a modern olasz mű-
vészet elsősorban éppen ezt az anya-
országon belüli gyarmatot igyekszik 
ábrázolni. 

A »SZIClLÍAI« MŰVÉSZ EK 
A Szicília iránti érdeklődésben 

azonban a helyi — valóban kiáltó — 



problémák iránti figyelemkeltésen is 
túlmenő és egyetemesebb érvényű 
okok rejlenek. Különösen áll ez a 
filmre. Mert míg az irodalomban a 
legjelentősebb szicíliai írók ((Bran-
cati, Lampedusa, Sciascia stb.) szi-
cíliai születésűek és szűkebb hazájuk 
világát ábrázolják, addig a filmnél 
az a feltűnő, hogy a két -legszicí-
liaibb* művész jellegzetesen északi 
ember. A tavalyi cannesi Aranypál-
ma nyertese, a -Válás olasz módra* 
rendezője, Pietro * Germi genovai 
származású tengerésztiszt. Luchino 
Visconti pedig, mint ismeretes, az 
egyik legismertebb milánói történel-
mi család, a Visconti hercegek sarja. 
Nevük említésekor nem csupán a 
62-es és 63-as díjnyertes cannesi mű-
vekre gondolunk. Művészi pályafu-
tásuk egyéb kiemelkedő állomásai-
hoz is többször kapcsolódnak szicí-
liai témák. Így például az 1962-es 
Aranypálmával világhírre szert tett 
Germi első jelentős filmje, az 1949-
ben készül -A törvény nevében* is 
Szicíliában játszódik. Az olasz film-
kritika ma is úgy értékeli, hogy Vis-
conti -Reng a föld* című művével 
egyetemben ez a film volt az első 

Alain Delon és Claudia Cardinale 
-A párduc«-ban 

nagyszabású és merész kísérlet az 
olasz politikai-társadalmi valóság 
ábrázolására. Voltaképpen ez a két 
alkotás indította el a későbbiek fo-
lyamán annyi remekművet felmutató 
társadalompolitikai olasz filmirány-
zatot. 

Germinek a -Törvény nevében* és 
a -Válás olasz módra/ mellett har-
madik jelentős műve a -Reménység 
útja* ugyancsak szicíliai témájú. Azt 
ábrázolja, hogy a mesés gazdagságú 
és szépségű délvidéki sziget nem tud 
elég kenyeret adni saját fiainak, 
akik a szicíliai élet mostohasága elől 
kénytelenek idegenbe menekülni. S 
mintha Visconti csak folytatni akar-
ná a Germi által kezdeményezett po-
lémiát, Roccója abból a realitásból 
indul ki, hogy ez a nyomasztó prob-
léma nem szűnik meg egy évtized 
múltán, a -gazdasági csoda* eszten-
deiben sem. Hisz -Rocco és fivérei* 
tragédiájának elindítója megint csak 
az, hogy kénytelenek hazájukból ki-
vándorolni és idegen világban, szá-
mukra szokatlan körülmények, er-
kölcsök között szerencsét próbálni. 

Az olasz film szicíliai érdeklődésé-
nek kulcsát azonban legkönnyebben 
a két reprezentatív alkotó, Visconti 
és Germi legutóbbi aranypálmás 
filmjeiben találhatjuk meg. Visconti 
-A párduc*-ában száz évvel nyúl 
vissza a történelemben, de csak 
azért, hogy az akkori Szicíliában 
rávilágítson a későbbi olasz történel-
mi fejlődést meghatározó elemekre. 
Germi pedig egy eldugott kis szicí-
liai városka életének ábrázolása köz-
ben mutatja meg a mai olasz bur-
zsoázia erkölcsi világának tükör-
képét. 

NEM SZIGET... 
Visconti és Germi nem szicíliaiak, 

sőt mégcsak nem is éltek huzamo-
sabban a szigeten. Kortársaik mel-
lett miért éppen ők azok, akik újra 
meg újra visszatérnek Szicíliához? 



Mert Visconti és Germi az olasz film-
művészetnek az a két markáns jelen-
sége, kiknek műveiben a leghatáro-
zottabb az eszmei állásfoglalás, a tár-
sadalomkritika, bennük él a legerő-
teljesebben a közéleti érdeklődés, a 
politikai hajlam. Közülük Visconti 
egyértelműen marxistának vallja 
magát, Germi pedig a harmincas 
évek óta aktív tagja az olasz filme-
sek haladó, antifasiszta csoportosu-
lásának. Visconti érdeklődése kezdet-
től fogva inkább történelmi, szocio-
lógiai jellegű, míg Germi különösen 
az utóbbi esztendőkben fokozódó fi-
gyelemmel fordul a társadalmi prob-
lémák felé. Szicíliában mindketten 
megtalálták a mondanivalójuk kifej-
tésére legalkalmasabb -színpadot*. 
Mert Szicília tömören, plasztikusan, 
drámaian jeleníti meg az olasz élet 
legégetőbb problémáit. 

Olaszországban — akár csak ná-
lunk — félbenmaradt a XIX. századi 
polgári demokratikus átalakulás. Az 
olasz társadalmi, politikai élet és a 
közmorál magán viseli e befejezet-

lenség nyomait; elsősorban a feudá-
lis csökevények burjánzásában mu-
tatkozik ez meg. És vajon hol jelent-
kezhetnének élesebben az ebből fa-
kadó ellentmondások, mint a föld-
rajzi fekvése, történelmi fejlődése 
folytán a polgári átalakulástól legin-
kább -szeparált* Szicíliában? Itt 
úgyszólván érintetlenül maradt fenn 
a nagybirtokrendszer, legfeljebb a 
nagybirtokosok -polgárosodtak*, a 
középkori maffia máig is eleven, az 
uralmon lévő polgári pártokkal pak-
táló nagyhatalom. Az ipar fejletlen, 
de a sziget természeti kincsekben 
rendkívül gazdag. A lakható terüle-
tek népsűrűsége igen nagy, de Szi-
cília gazdasági elmaradottsága miatt 
mégsem tud elegendő munkát és ke-
nyeret adni fiainak, akik ma is tö-
megesen vándorolnak északra: Észak-
Olaszországba, Svájcba, Franciaor-
szágba, Nyugat-Németországba. Mint 
cseppben a tenger, úgy jelentkezik a 
szigeten az egész ország minden 
problémája. v M 

Jelenet a -Salvmtore Glullano—ből 



Az első filmgyárat 
XX 1914-ben dr. Jano-
vics Jenő kolozsvári 
színigazgató alapította. 
Első három filmjét Ker-
tész Mihály rendezte. 
"A tolonc* Tóth Ede 
színművéből készült, Já-
szai Mari, Berky Lili, 
Várkonyi Mihály és 
Szentgyörgyi István fő-
szereplésével. Ezt követ-
te a "Bánk bán*, mely-
ben ugyancsak Jászai 
volt a főszereplő (Gert-
rudis).. Harmadik film-
jük forgatókönyvét Ja-
novics írta "Kölcsönkért 
csecsemők" címmel. Egy 
év múlva a budapesti 
Projetograph céggel Ja-

novics megállapodást 
kötött. A cég új neve 
Proja lett, vezető rende-
zője pedig az akkor Ber-
linből Kolozsvárra érke-
zett Garas Márton. A 
Proja 1916-ban külön-
vált a Projetograph-tól 
és saját céget létesített 
Corvin.név alatt. Címe-
rük: a közismert pajzsos 
feketeseregbeli vitéz, 
pajzsában a CORVIN 
FILM BUDAPEST fel-
irattal, rövidesen világ-
márka lett. 

A kezdeti időben, még 
a kolozsvári stúdióban 
Korda Sándor, Janovics 
Jenő és Mérei Adolf 
rendezték a filmeket. 
Ebben az időszakban 

készültek "A dolovai 
nábob leánya*, az "Ár-
tatlan vagyok*, a "Lili-
omfi*, a "Fehér éjsza-
kák*, a "Méltóságos 
rabasszony* című fil-
mek. 

Korda nagy üzleti 
fantáziát látott a film-
ben. Pásztori Miklóssal 
megvásárolta Janovics-
tól a Corvin vállalatot 
— kivéve a kolozsvári 
műtermet — és feljött 
Budapestre. Az Aréna 
úton (mai Dózsa György 
út és Gorkij fasor sar-
kán) új műtermet épít-
tetett. 

A Corvinnál a két 
cégtulajdonos — Korda 
és Pásztori, majd An-
talífy Sándor voltak a 
rendezők. Később be-
kapcsolódott a rendezői 
munkába Korda Sándor 
öccse, Zoltán — aki 
évtizeddel később a 
nagysikerű "Bagdadi 
tolvaj*-t és a Dzsungel 
könyv*-ét rendezte, 
Uher Ödön, továbbá 
Altmayer István, Lak-
ner Arthur, Balogh Bé-
la és Bolváry Géza. 1917 
október 16-án a vállalat 
részvénytársasággá ala-
kult át, s új, nagy műte-
rem építésébe kezdtek a 
Gyarmat utcában (a 
mai Hunnia helyén). 

A kolozsvári, majd a 
budapesti gyár igyeke-
zett felvonultatni az ak-

N É M A F I L M G Y Á R T Á S U N K H Ő S K O R Á B Ó L 

Somogyi Nusi és Haraszthi 
Hermin a "Mary Ann- című 

Korda Sándor-Ilimben 

Hajdú József, Rajnay Gábor 
és Somlay Arthur a "Faun-

egyik jelenetében 



1917-ben készült a -Harcison 
és Barrison*. Középen Rát-
kay Márton, mellette Jobbra 

Gyártás Dezső 

kori legjobb színészi 
erőket. Ebben az időben 
filmjeink nemzetközi 
viszonylatban is sikert 
arattak. Szívesen nyúl-
tak nagysikerű regé-
nyek, színdarabok átül-
tetéséhez. Sőt, 1918-ban 
Berky Lili és Várkonyi 
Mihály közreműködésé-
vel Janovics Jenő egy öt 
filmből álló Petőfi dal-
ciklust készített. Az is-
mertebb regények " és 
színdarabok közül meg-
filmesítették a nagy si-
kert aratott -Dolovai 
nábob leányá—t (Csor-
tos, Berky), a "Liliom-
fi*-t (Rózsahegyi, Szent-
györgyi), a -Peleskei nó-
táriusát (Szentgyörgyi), 
-Fehér éjszakák*-at 
(Kürthy György, Berky), 
"A nagymamáét (Bla-
ha Lujza, Szirmai), 
»Az egymilliófontos 
bankó«-t (Ihász Ala-
dár), a "Szent Péter 
esernyőjéét (Rátkay, 
Lenkefíy Ica, Várkonyi), 
"A csikós«-t (Fenyvessy 
Emil, Sarkadi Aladár), a 

Berky Lili és Kürthy György a -Mesék az írógépről* 
című filmben 

-Piros bugyellárisét 
(Mattyasovszky Ilona, 
Kürti József). Egyik leg-
nagyobb sikert a Knob-
lauch regényből készült 
-Faun* aratta, melye'. 
Korda Sándor rendezett 
Vajda László forgató-
könyve alapján. A fő-
szerepeket Raj nay Gá-
bor,. Gyárfás Dezső, 
Somlay Arthur, Len-
keffy Ica, Bartos Gyula 

alakították. Ebben a 
filmben aratta első nagy 

díszlettervező-sikereit 
Márkus László, az Ope-
raház későbbi főrende-
zője. 

1919—20 között telje-
sen kicserélődött a» Cor-
vin műszaki vezetősége. 
Korda Sándor és Pász-
tory Miklós, a két ala-
pító Bécsbe, Antalffy 



l O H É P 
jelenti 

AUGUSZTUSI FILM-
ÜJDOSAGOK 

BÁLVÁNY 
Magyar íllm 

Széles változatban is 
10 éven alullaknak nem 

ajánljuk 
Főszereplők: 
KISS GÁBOR 
MADARAS JÓZSEF 
TÖRÖCSIK MARI 
MOLNÁR TIBOR 

CSILLAGOS JEGY 
Akszjonov novellájának 
magyarul beszélő szov-

jet filmváltozata 

A LANY ÉS AZ ÁLLAM-
ÜGYÉSZ 

Nyugatnémet filmdráma 
Széles változatban is 

Főszerepben: 
ELKE 60MMER 

Sándor Berlinbe tette át 
székhelyét. Garas Már-
ton közben a Hungária 
filmgyárnak volt a ren-
dezője, de a gyár 1920-
ban ímegszűnt, s ekkor 
Garas a Corvinhoz szer-
ződött. 1922-ben a nehéz 
gazdasági viszonyok az 
egész magyar filmgyár-
tást megbénították. Át-
menetileg a Corvin is 
beszüntette a filmek 
gyártását s külföldi fil-
mek behozatalával fog-
lalkozott. 1924-ben azon-
ban modernizálták, át-
szervezték a gyárat. 
Berlinből Uwe Jens 
Krafft neves német 
filmrendezőt szerződtet-
ték, akinek első rende-
zése "Az egyhuszasos 
lány* (Egy dollár) volt 
Lóth Ilával, Rajnay Gá-
borral, Lukács Pállal, 
Vendrei Ferenccel, Sze-
rémy Zoltánnal, Mattya-
sovszky Ilonával a fő-
szerepekben. A film 
nemzetközi sikert ért el, 
még Amerika is megvá-
sárolta. Bolváry Géza, a 
nemrég elhányt világ-
hírű filmrendező alkotta 
Mikszáth Kálmán "Égy 
fiúnak a fele« című re-
gényének filmváltozatát 
Kompóthy Gyula, Maty-
tyasovszky Ilonas Vándo-
ry Gusztáv, és Lukács 
Pál közreműködésével. 

Ez a két film volt a 
nagymúltú Corvin film-
gyár hattyúdala. A gaz-
dasági viszonyok nem 

enyhültek és a gyár 
1926-ban csődbe került. 
A vállalat átment a 
Filmipari Alap kezébe, 
amely ebből fejlesztette 
ki a ma is működő 
Gyarmat utcai filmgyá-
rat. 

A Corvin ugyan meg-
szűnt de működésével 
beírta nevét a magyar 
filmtörténetbe. Művé-
szeinek egy része még 
ma is játszik, aktív tag-
jai_Jt magyar szín- és 
filmművészetnek. Ma-
kay Margit, Somogyi 
Nusi, Lóth Ila, Lázár 
Mária, Kertész Dezső, 
Szécsi Ferenc, Lázár Gi-
da, Fenyő Elemér és 
Aladár, Salamon Béla, 
Kompólthy Gyula és 
Vándory Guszltáv nyug-
díjban vannak, a most 
87 éves Beregi Oszkár 
Kaliforniában él, s még 
mindig filmezik. 

Sajnos, sokan elmen-
tek már közülük: Berky 
Lili, Csortos Gyula, 
Somlay Arthur, Rátkay 
Márton, Gombaszögi 
Frida, Uray Tivadar, 
Bartos Gyula, Gyárfás 
Dezső, Dénes György és 
Dénes Oszkár, Korda 
Sándor és Zoltán, Ga-
ras Márton, Janovics 
Jenő és mások. Emlékü-
ket egy-egy régi filmte-
kercs vagy kocka és 
sok-sok, kissé már sár-
guló filmíotó őrzi. 

PÁNCZÉL GYÖRGY 
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SALVATORE GIULIANO 
Tavaly készítette el a fiatal Francesco Rosi a nagysikerű "Salvatore 

Giuliano*-t, a szicíliai témájú filmek egyik kiemelkedő alkotását, amely a 
híres szicíliai bandita életéről és rejtélyes halálának körülményeiről szól. 

Cikkünk a 27. oldalon 




