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Kimisaburo Yoshimura 
japán rendező új filmje, 
a "-Hirosima, szívfáj da-
lom* ma játszódik a 
pusztulás szimbólumává 
nőtt városban. A meg-
indítóan szép és tragikus 
szerelmi történet arra 
figyelmeztet, hogy a ti-
zennyolc éve ledobott 
atombomba most, ilyen 
késői időzítéssel is öl. A 
modern hangvételű, ér-
dekes film női főszerepét 
Ayako Wakao, a férfit 
Jiro Tamiya alakítja. 

Jelenet a filmből 



KETFELE FILMDRAMATURGIA KÖZÖTT 
Sóikat hallok mostanában a film-

nyelv forradalmáról: arról, hogy az 
utóbhi évtizedben egy ú j filmdra-
maturgia született, mely gyökeresen 
szakít a klasszikus művek által 
fémjelzett építkezési módokkal. 
Nem új stílus ez — hallom —, ha-
nem számos stílusban megtalálható 
közös új mag: Felírni vagy Ri-
chardson, Visconti vagy Antoniand, 
Wajda vagy Csuhraj egyaránt ezt 
a dramaturgját építik — igen kü-
lönböző, egymással vitázó stílus-
beli eszközökkel. Miben áll ennek 
az új filmdramaturgiának lényege? 
A válaszok igen ellentmondóak, s 
legtöbbször csupán a divatos moz-
zanatokat emelik ki — akár eluta-
sító kézlegyintéssel, akár elragadta-
tott jelzőkkel. Eszerint a döntő kü-
lömbség abban állna, hogy míg a 
régi dramaturgiát a cselekményes-
ség, a feszültség, a történet több-
nyire külsőleges fordulatai vezérel-
ték, addig az újabbat a pszicholó-
giai mélység, az emberek közötti 
relációk elemzése érdekli, s a fe-
szültséget nem a cselekmény fordu-
latai adják, hanem a képek meg-
formálása, a lírai vagy elégikus 
hangvétel, az atmoszféra, a szavak 
zenéjét átlengő hangulati tartalom. 
A drámái filmet felváltotta az 
impresszionista film. Mármost 
amennyire támogatnunk kell a ha-
gyományos dramaturgia áttörési kí-
sérleteit, az elavult módszerek le-
vetkezését, annyira 'károsnak érzem 
azt az orientációt, mely csupán az 
impresszionista-hangulati elemek 
használatában látná meg a korszerű 
dramaturgiai törekvéseket. Részint 
azért, mert ez csupán együk mozza-
nata a modern realista filmtörek-
véseknek, másrészt az elemeknek 
felszínes divatja elrontaná a meg-
újulás legnemesebb szándékait is. 
Arról már nem beszélek, hogy a 
konzervatív dramaturgia felől egy 

ilyen felszínes divat mennyire jo-
gosgn támadható. Valahol máshol 
van hát ennek az új dramaturgiá-
nak lényege. De hol? 

Én úgy fogalmaznám meg, hogy 
csupán az élénk cselekményszerű-
ség, a külsőséges feszültség halvá-
nyult el, de a drámaiság megma-
radt, csupán mélyebbre húzódott. 
Sőt: ez a mélyről sugárzó izzó drá-
maiság nyújtja azt az energiakész-
letet mely a jó filmek hangulati-
atmoszférikus jelezéseit is átforró-
sítja. Mire gondolunk a drámaiság 
mélyebbre költözésének gondolatá-
val? Feleljünk egy példával. Em-
lékszünk még a Hamu és gyémánt 
kompozíciós »fogására~; a képek 
elején megtörténik a gyilkosság, s 
aztán kezdődik el a lazán szövött, 
nem cselekményre koncentrált tör-
ténet: a fiú 'bolyongása, szerelme, 
kiábrándulása a nacionalista fra-
zeológiából, s belső összeomlása. A 
drámaiság itt nem a cselekmény 
bonyolításából árad, hanem abból, 
ami minden képet átfűt: tudjuk, 
hogy a fiút mint gyilkost keresik, 
tudjuk, újabb gyilkosságra készül, 
s várjuk, mikor éri utol sorsa: Ez a 
feszültség fokozza a szavak értel-
mét, a jelenetek líráját, azimpresz-
szív. képeket, a 'hangulati elemeket 
egyaránt'. Gondoljunk az éjszakai 
báíozókra, a szerelmi játékra a 
bárpultnál, önmagukban ezeknek a 
jeleneteknek nem sok értelme, fe-
szültsége van. De erre a drámai 
lényegre való vonatkozásában azon-
nal átízzik. Ugyanez a drámai tér-
be állított laza történet jellemzi a 
más stílusban született Balladát, 
vagy a Messzi utcát is. 

Tehát: nem arról van szó, hogy 
csupán valami impresszionista-han-
gulati játék lenne ez az új drama-
turgia. íEz az új kompozícióé elv 
nem mond le a feszültségről, az 
emberi tevékenységből, társadalmi 



hatásokat akarja látni, s csupán eb-
ben ismeri fel az új dramaturgiát. 
Akár úgy, hogy benne követendő 
— rossz esetben, másolandó — 
ideált lát, akár úgy, hogy ezt a 
mesterségesen konstruált félmegol-
dást kritizálja, vagy egyenesen gú-
nyolja. A felszínen látható cselek-
ménytelenség mögött izzó, a jele-
neteket felfűtő drámaiságot, az ön-
magát kibontó mesélőkedvet már 
nem vette észre. Így született meg 
a *cselekményszerű- — azaz ósdi — 
és a "cselekménytelen- azaz mo-
dem dramaturgia hamis ellentéte. 
Ebben a féreértésben persze szere-
pe van annak is, hogy a hozzánk 
elkerülő újabb filmek jónéhánya 
ilyen felszínesen modernkedő. (An-
tonioni Napfogyatkozását említhet-
ném példaként.) Csak hát az új 
stílusokat — mint a sportrekordo-
kat is — a legjobb teljesítmények 
alapján kell mérni, melléktermé-
kekből nemigen lehet mértékadó 
normákat, vagy iránymutató elve-
ket leszűrni. 

Többek között ebből a félreértés-
ből is táplálkozik az a kritikusi el-
lenérzés, mely az új filmdramatur-
gia kialakításának hazai változa-
taival szemben tapasztalható. A bí-
ráló rendszerint tiszteleg a szép 
fényképezés és beállítás előtt, de a 
cselekménykezelés, a problémaáb-
rázolás újszerűsége előtt megmere-
vedik. így aztán a kritika — gyak-
ran önhibáján kívül — a hagyomá-
nyos fUmdtamaturgia felé irányít-
ja a? újat kereső művészeket, mert 
nem tud határozott támogatást 
nyújtani az előrelépésben. Hiszen 
ezt az újat sok félreértés színezi 
még. Mert amennyire helyeselhető 
a "-cselekményszerűség** számonké-
rése a csupán impresszionista fil-
mektől, amikor a néző elemi 
igényeinek és a művészet valóság-
ábrázolásának ábécéjét követeli ez 
az észrevétel, annyira helytelen ezt 
a cselekményességet a régi, hagyo-
mányos dramaturgia szabályainak 
értelmében kezelni. (így például a 
cselekményszerűségről nemrég a 
Filmvilág hasábjain lefolyt vitá-
ban ezt a konzervatív magatartást 
éreztem túlsúlyban.) 

Ebben az atmoszférában, a hamis 
szélsőségek ilyen kusza vitájában 

összecsapásokból fakadó dinamiká-
ról. Nem mond le róla, csak más-
képp dolgozik vele: nem engedi lát-
ványosan, melodramatikusan meg-
jelenni — a régi módszerekhez ha-
sonlóan —, hanem hangulati-at-
moszférikus eszközök bonyuluit 
rendszerén átszűjfcre, lírával, ha 
kell, pszichológiai elemzéssel, lassí-
tott játéktempóval, a képek és be-
állítások vizuális logikájával köze-
líti meg ezt a dinamikát. A drá-
maiság átfűti az egész képet, áte a 
képek szövete lazább, "cselekmény-
telenebb- Végül is az Országúton 
lírája egy kegyetlen történet érzel-
mi háttere volt, s a nagy példa 
Antonioni Az éjszakája is egy emberi 
tragédia — egy kisiklott élet — 
csődjéből csihol energiát, drámaisá-
got a -képek átforrósításohoz. 

A mi filmközvéleményünk azon-
ban ebből az ellentmondásos szer-
kezetből csupán a lírát, a vontatott 
szerkesztésmódot, az atmoszférikus 



több figyelmet és elismerést érde-
mel az önálló előrelépés, a hagyo-
mányos dramaturgiával való ama 
egészséges szakítási kísérlet, mely a 
Párbeszédben és a Nappali sötét-
ségben tapasztalható. Akkor is, ha 
tudjuk, hogy összteljesítményében 
egyik alkotásnak sem sikerült el-
érni az új dramaturgia radikális 
megvalósítását, s azt kell éreznünk, 
hogy mindkét film valahol állva 
maradt a régi és új határmezsgyé-
jén. Számomra mégis az ilyen első 
lépések a rokonszenvesek, s úgy 
látszik, a közönség számára is: a 
szenvedélyes viták, az "-igen* és 
»-nem« egyszerre felcsendülő hang-
jai is azt mutatják, hogy az itt szü-
lető művészi maga-tartás utat talált 
a közönség gondolatvilágához, szem-
léletmódjához. Mert hiszen az új 
filmdramaturgia születésének oka 
valahol a közönség ízlésének átala-
kulásában keresendő: a TV, a ki-
terebélyesedő filmkultúra a néző 
szemét, ízlését is átformálta, látás-
módját hozzászoktatta a régi eszkö-
zökhöz, s lassanként el is vette an-
nak varázsát. Az utóbbi évtizedben 
annak vagyunk tanúi, hogy a néző 
érzéketlenebb lett tömegméretben 
a hagyományos eszközök gondolat-
borzoló hatásával szemben. Megun-
tuk a régi szerkesztés módját. Szó-
rakoztatni, pihentetni nyilván ez-
után is fognak ezek az eszközök, de 
nagy világnézeti problémákat, ko-
runk morális problémáit már nem 
tudják izgalmasan közvetíteni. Ezért 
tartom lényeges áttörésnek Fábrv és 
Herskó vállalkozását: világnézeti 
problémákról végre új módon kíván-
nak szólni. S amit ezekben a filmek-
ben kifogásolunk, az nagyrészt ennek 
az új filmszerűségnek következetlen-
ségeiből ered. Lássuk, hogyan. 

Herskó határozottan hátat fordít a 
hagyományos szerkesztésmódnak: 
filmjének nincs régi. értelemben vett 
indítása, bonyodalma, kibontakozá-
sa és megoldása. Inkább életképek 
és epizódok közös szálra fűzött, bel-
sőleg összetartozó sorozata ez a tör-
ténet. Fordulópontjait nem izgalmas 
vágások adják, hanem a szereplők-
nek és a történelmi eseményeknek 
egymást sodró és keresztező áram-
lata. S kiderült, hogy ez a lazább 
szerkezet, az egyközpontú cselek-

ménytől való elfordulás érdekeseb-
bé, izgalmasabbá tette a filmet, a 
nézőnek önállóbban, felfedező szem-
mel kell közlekednie ebben a film-
térben. Ezért élesebb is a vita, több 
a félreértés és — nyilván több a 
találó bírálat is. Herskónak itt egy 
olyan dramaturgiát sikerült egy lé-
péssel élőbbre vinni, melynek elő-
munkálatait láttuk már az Oldás és 
kötésben vagy Makk Utolsó előtti 
emberé ben. Mégis azt kell monda-
nunk, hogy több lehetőséget rejt 
magában ez a felfedezett dramatur-
gia, mint amennyit a rendező ki tu-
dott belőle aknázni. Lássunk egy pél-
dát. Többen felvetették már, hogy 
az átfogott 15 év túl hosszú egy ilyen 
film kereteihez mérten. Nem hin-
ném mármost, hogy ez az időbeli tel-
jesség áthidalhatatlan — csupán a 
hagyományos dramaturgia számára 
az: mert az új dramaturgia kínálja 
a szubjektív szelekciót. Csupán azt 
kellene kiemelni ebből a korszakból, 
amit ez a két ember fontosnak és 
lényegesnek tart saját életében. S 
Herskó ebben nem ment végig elég 
következetesen a kitűzött úton. 
Nem mert elég szubjektív lenni a 
történelmi események kiválogatásá-
ban, s ezért is billent fel a közéleti 
események és a magánélet egyensú-
lya. Vissza-visszatér a kronológiai 
teljességhez — tehát a régi értelem-
ben vett dramaturgiai építkezéshez 
—, nem meri határozottan vállalni 
saját koncepcióját. Így, mivel nem a 
szereplők temperamentuma választ-
ja ki az eseményeket, ezek a törté-
nelmi képek néha kulisszává mere-
vednek. (A Dunaújvárosi epizód pl. 
csupán egy új szerelem apropója a 
lány életében, világnézeti-emberi ha-
tását nem igen látjuk az itt töltött 
éveknek.) Herskó a régi módszerek-
kel akarja tompítani új formáinak 
élességét, de ezzel a film tartalmi ré-
tegei is kárt szenvednek: csökken a 
szubjektív élmény átütő ereje, a tí-
pusok egyedi, világnézeti profilja el-
mosódik. Tehát: sokkal radikálisab-
ban lehetett volna bevetni a felfede-
zett filmdramaturgiai újításokat. 
Herskó megáll a két dramaturgia 
között, már-már — a senki földjén. 



Fabry Zoltán a Nappali sötétség-
ben csak látszólag követi a cselek-
ményes, izgalmas fordulatokban bő-
velkedő hagyományos dramaturgiát. 
A történet a régmúltban játszódik, 
s a - film egyik döntő pillére épp az, 
hogyan reagálnak erre a múltra a 
ma élők: az író, alki mesél, és a ba-
rát, aki hallgatja. Csak a Tájuk való 
vonatkozásban — valamint környe-
zetükre, a gondtalan fiatalokra, a fe-
lejtő felnőttekre való reflexükben 
bomlik ki ennek a történetnek igazi 
drámaisága. A film tehát modern: a 
vonatkoztatás drámaiságát követeli a 
nézőtértől. Fábry tudatosan használ-
ja ezt a vívmányt, de úgy érzem, ő 
sem mer vele eléggé felszabadultan, 
bátran bánni. Félt az idővel való já-
ték >*formai elemének-" túlzásaitól, a 
mjúltból a jelenbe, majd ismét a 
múltba úszó képek »zavaró« hatásá-
tól. Pedig ebben az esetben a mű-
vészi forma tartalmi-eszmei problé-
ma is, nem csupán szerkezeti elem. 
Hiszen épp ebben az állandó oda-
vissza játékban derült volna fény ar-
ra, hogy az íróra milyen mélyebb vi-
lágnézeti hatást gyakorolt ez a meg-
rázó esemény, miért lett ilyen félre-
húzódó, kissé piperkőc, kissé arisz-
tokratikusán zárkózott ember, s 
miért nem akar vezekelni, miért 
nem akarja jóvátenni végzetes hi-
báját — legalább a jelenben? A dia-
lógusok, melyeket az író barátjával 
folytat — ebbe az irányba tapoga-
tóznak, de a történet elemi sodrása 
úgy látszik, nem enged rá teret, 
hogy a -rendező elidőzzön ezeknél a 
közbeszúrt beszélgetéseknél. Pedig, 
láthatóan ez volt Fábry szándéka, 
jól érzi, hogy a történet önmagában 
nem olyan izgalmas, mint a mai 
életre vetített árnyékában, vallató, 
állásfoglalást kicsikaró súlyában. De 
valahogy a cselekmény lendülete el-
sodorta ezt a vonatkozásbeli drama-
turgiát, a hagyományos építkezés-
mód megzavarta az újszerű szer-
kesztésmódot. Nos, itt kellett volna 
segítenie a kritikának: az új film-
dramaturgia radikálisabb használata 

felé kellett volna orientálni a mű-
vészet. Ehelyett a hagyományos dra-
maturgia mércéje került elő. Rajk 
András pl. számonkéri a filmbeli 
írótól, miért nem iett öngyilkos, mi-
kor már kettős bűn is terheli lelkét, 
s a film hibájaként rója fel, hogy 
nem ítélkezik elég morális szigor-
ral. Eltekintve attól, hogy az öngyil-
kosság ebben az esetben csak a ha-
lottak számát növelte volna, s ön-
magában morális megfutamodást je-
lentett volna — hiszen akkor sem-
mit sem tett volna egyik bajbajutott 
érdekében sem — ezzel a változat-
tal eltűnt volna a filmből az, ami új-
szerű pillérként tartja azt: a mára 
való kihatás, a ránk való vonatko-
zás elemzési kényszere. De tegyük 
hozzá, ebben az esetben az is látha-
tó, hogy a régi dramaturgia a maga 
egyszerűbb szerkezetével nem tudja 
hordozni a bonyolultabb eszmei tar-
talmat. Mert, jóllehet a történet ke-
rekebb lett volna, ha öngyilkosság-
gal zárul, az eszmei hatást azonban 
hiányosabbnak éreztük volna. Eb-
ben az esetben nem láttuk volna a 
polgári humanizmus gyengeségét, 
azt, hogy ezzel a gondolkozásmód-
dal és erkölcsi tartással nem is tel-
het többre: ez a maximuma egy tár-
sadalmi magatartásnak. Az öngyil-
kosság előbb zárta volna le a tör-
ténetet, mintsem hogy ennek a tí-
pusnak belső szerkezete teljesen át-
világítódott volna. Nekünk ellenke-
zőleg az az érzésünk, hogy inkább 
a mába ágyazottságot kellett volna 
elemzőbbé, drámaibbá tenni, a tör-
ténet mesélőjének és a hallgatónak 
mélyebben és ébresztőbb élességgel 
kellett volna lelepleződnie, hogy a 
tragikus esemény kicsit apropó is le-
gyen a ma felfedezéséhez. Fábry 
megindul efelé a modern dramatur-
giai építkezés felé, de végül is ő sem 
jut át a másik partra. 

Nem kedvüket szegnünk, hanem 
határozottabb támogatást kellene 
nyújtanunk az előrelépőknek, hogy 
kibontakozzék az új filmdramaturgia 
a maga harmonikus, realista teljes-
ségében. ALMÁSI MIKLÓS 



A S Z É L H Á M O S I N I © 
Ebben az új magyar filmvígjáték-

ban olyan fiatalok szerepelnek, akik 
mindent elkövetnek, hogy ifjú mi-
voltukat bizonyítsák: udvarolniak, 
kacérkodnak, tanulnak, csókolóznak, 
horgásznak, autót vezetnek és min-
den adandó alkalommal twistelnek. 
Hogy mindettől mégsem lesznek iga-
zán maiak, arról' nem ők tehetnek, 
hanem a film hamis és ásatag szem-
lélete. Ezek az »arcnélküli« fiatal-
emberek, lányok tulajdonképpen ré-
gi ismerőseink mind. Nem az utcán 
találkoztunk vélük, 'nem a Duha-
pairton láttuk őket, és nem az egye-
tem padjaiban — hanem kizárólag a 
filmvásznon. 

Ez alkalommal Karikó Évának 
hívják a biedermeier lelkületű, ló-
farkas-frizurás, valóban ragyogó fia-
tal teremtést, akinek feszes selyem-
blúza nemosalk igen szép kebleket, 
de tiszta, szemérmes lánvszívet is 
takar. És Patkó Gábornak az epe-
kedő, szolid fiatalembert, aki bűn-
tudattal vegyes áhítattal ostromolja 
a vágyait és érzelmeit 'bizonyos cél-
szerűséggel kormányzó, ellenállha-
tatlan kis fruskát. A most érettségi-
zett kislány, csábosán kelleti maigát 
mindenütt: az utcán, a tanácsházán, 
a hivatalokban, a Duna partján, de 
nem kacérságból, ó dehogyis — csu-
pán a köz érdekében. Ha pusztán 
azért kezdene ki a tanácsi előadók-
kal, az állami vállalatok igazgatói-
val, általában minden útjába kerülő 
férfivel, mert forró vére haj t ja ka-
landról kalandra — ez nem lenne il-
domos. Ha csak azért csábítgatná a 
tanács .fiatal osztályvezetőjét, mert 
tetszik heki a csinos Patkó Gábor, 
az nem lenne elég erkölcsös. (Nem 
a szocialista etika, hanem az íratlan 
"film-erkölcstan* szempontjából.) 
Egészen más megítélés alá esik a 
szép lány fáradhatatlan — bár a né-
ző számára végülis kissé fárasztóvá 
váló — magakelleité-e, ha a szóban-
forgó férfiaknak, praktikus mellék-
gcndolattal. józanul és megfontoltan 
csavarja el a fejét. Mert nincs eb-
ben a fiatal teremtésben semmi 
könnyelműség! Ügy treníroz ez az 
iskolapadból éppen hogy kikerült 

szőke tündér áz életre és a szere-
lemre, mint egy profi-sportoló. Saj-
nos a kedves, de kissé mulya Patkó 
Gábor nem méltó ellenfél. Lehet, 
hogy ügyesen vezeti a tanács kereske-
delmi osztályát, viszont meglehető-
sen ügyetlen horgász és csábító. Ez 
azonnal kiderül, amint a bérház la-
kóinak érdekében buzgólkodó lány 
kedvéért otthagyja szép, politúros 
íróasztalát, a márványoszlopos, mo-
dern tanácsházában, hogy a köz-
érdekű évődés a dunai víkendház-
ban folytatódhasson. Itt zavarja, il-
letve mégsem zavarja meg a szépen 
fejlődő ügyintézést Sebestyén pro-
fesszor, Patkó barátja, akinek a film 
elején már volt egy autós és egy 
vizsga-incidense a fánnyal. Ugyanis 
az ifjú tudós, nemcsak a tanszékét, 
de vajszínű kocsiját is vezeti, ezen-
kívül szabad idejében horgászik, 
vagy azzal van elfoglalva, hogy a 
nem nagyon fordulatos, gyéresemé-
nyű történetben némi konfliktust 
idézzen elő. Nem rajta pusztán a 
forgatókönyv erőtlenségén múlik, 
hogy ez a törekvése nem jár si-
kerrel. 

Sajnáljuk, hogy Kalmár László, 
néhány sikeres maigyar film rende-
zője. sok évi szünet után ilyen öt-
lettelen, mesterkélt történet tolmá-
csolására vállalkozott. Kár, hogy 
nem igyekezett némi iróniával el-
lensúlyozni Markets Miklós forgató-

Garas Dezső és Szilvássy Annamária 



könyvének érzelmes sablonjait. Né-
hány rendezői ötlete így is kellemes 
pillanatokat szerzett 

Nem kívánunk filozófiai vagy 
pszichológiai mélységeket egy szó-
rakoztatásra szánt könnyű filmtől. 
Azt sem kívánjuk, hogy nagyképűen 
oktasson. De igenis élvárjuk, hogy 
az legyen, ami: vagyis szórakoztató, 
mulattató. És, hogy miközben ne-
vetünk, önmagunkra ismerjünk, a 
mai valóságra, vagy annak paródiá-
jára, nem pedig a magyar filmkészí-
tés legrosszabb hagyományaira. 

Milyen szívesen láttunk volna egy 
vagány szélhámosnőt humoros, iro-
nikus ábrázolásban, egy "dörzsölt-
osztályvezetőt — olyanokat, vagy 
azoknak karikatúráit, akikkel az 
életben lépten-nyomon találkozunk 
— a magyar filmeknek eme "holt 
lelkei- helyett. 

A valóság sója, életünk csípős ízei 
hiányoznak ebből a filmből, helyet-
te száraz, vitamin-szegény konzerv 
eledelt kapunk, édeskés sziruppal 
leöntve, tetszetős csomagolásban. 
Ezt a mérhetetlen ürességet ideig-
óráig feledteti ugyan az első film-
szerepét játszó Szilvássy Annamá-
ria friss, kamaszos bája és á film-
vásznon jól érvényesülő szépsége. A 
rendező vitathatatlan érdeme, hogy 

szerepeltetésével új arccal gazdagí-
totta fiatal filmszínészeink galériá-
ját. Színészi képességei is ígérete-
sek, bár ez a film főleg arra adott 
alkalmat neki, hogy kiváló külső 
adottságait érvényre juttassa. Eb-
ben segítségére vollt mind a ren-
dező, mind Forgács Ottó, az opera-
tőr. Nagy Attila epekedő osztály-
vezetője halovány. A minden hatá-
rozott kontúrt nélkülöző figurában 
nehezen tudott életet lehelni. Kál-
lay Ferenc Sebestyén professzora 
kellemes, könnyed és természetes. 
Szftankay látván is kedvesen, szeré-
nyen oldja meg Igénytelen felada-
tát. Telessy Györgyi, a barátnő sze-
repében kissé még gyakorlatlan, de 
van humora. Gyulai Gaál János ze-
néje finoman, kellemesen ellensú-
lyozza a filmképék akadozó ritmu-
sát. 

Ez a szélhámosnő tulajdonképpen 
mindenkit rászedett — főképpen a 
közönséget. Hiszen nyílt lapokkal 
játszott elejétől végig, még a "gibic-
szerepéből is kirekesztve a nézőt, és 
végül, bár biztos lapokra tett — 
vagy éppen ezért? — nem nyert, 
hanem vesztett. 

Megint egy filmvígjáték, amitől 
egy cseppet szomorúbbak lettünk! 

MÁGORI ERZSÉBET 



I S M É T V I S C O N T I R Ó L 
Közel egy esztendő telt el azóta, 

hogy Luchino Viscontinak Lampe-
dusa remek regényéből készült Pár-
ducát bemutatták, de a francia és 
olasz szaksajtó azóta is állandóan 
vissza-visszatér a műre és az olasz 
filmművészetnek erre a kiemelkedő 
alkotójára. 

Visconti az olasz ffidm nagy kez-
deményezői közé tartozik, maga 
azonban nem egykönnyen beskatu-
lyázható jelenség. Első önálló film-
jét, az Ossessionét (1942!) a neo-
realizmus elindítójának tartják, de 
vajon egyszerűen neoreaíistának 
tekinthető-e maga Visconti? Sok-
szor megírták már róla, hogy alapjá-
ban színházi ember. A milánói 
Scalában évente rendez egy-egy 
operát és a színszerűség, sőt talán 
találóbban az operaszerűség film-
jeire. is rányomja bélyegét. A neo-
realizmus egyik lényeges vonása a 
rendezés elhalványulása a sponta-
neitás érdekében — Visconti vi-
szont rendez, a szó klasszikus értel-
mében, apróléko:an és gazdagon, 
díszletek, kosztümök, színek és zene 
legjobb értelemben vett teátrális 
egységét megteremtve. 

Minderről írtak már többször. 
Most azonban a Párduc méltatása 
során előtérbe került Visconti má-
sik jellegzetessége, a regénnyel és 
a regényszerűséggel való mély kap-
csolata. ő az első olasz, aki "hosz-
szú* filmeket alkotott, és e hosszú-
ság oka nála nem a cselekmény túl-
tengése, hanem annak drámaisága 
és lélektani tartalma. A lélektan pe-
dig az ő szemléletében elválasztha-
tatlan a társadalmi és történelmi 
kapcsolatoktól. Filmjei túlnyomó 
részt megfilmesített regények vagy 
regény inspirálta alkotások — ilyen 
a nálunk két év óta nagy sikerrel 
játszott Rocco és fivérei is. A fran-
cia filmklubok folyóiratának, a "Ci-
né-ma 63*-nak szeptember-októberi 
számában Visconti és a megtalált 
idő címen Jean-Paul Torok valóság-
gal filológiai film-irodalmi összeha-
sonlítások alapján mutatja ki Vis-
conti inspiratív jellegű rokonságát 
Stendhal és Proust művészetével. 

Torok cikke egyébként- nem az 
egyetlen Viscontival foglalkozó írás 
a Cinéma 63 említett számában, ha-
nem maga is része az úgynevezett 
»E havi dosszié«-nak. Ez a "dosszié* 
igen okos kezdeményezés: minden 
számban összegyűjtenek valamely 
fontos kérdésről több különböző do-
kumentumot, jelen esetben a Pár-
duc néhány gyönyörű képén kívül a 
forgatókönyv egyik fontos része sze-
repel az "iratok* közt, továbbá Vis-
conti két nyilatkozata, majd egy 
bírálat a Párducról és két tanul-
mány Visconti művészetéről. A fo-
lyóirat szerkesztői tisztában vannak 
azzal, hogy ez a -módszer sokkal 
plasztikusabb képet ad a vizsgált 
problémáról, mintha egyetlen ember 
írna róla. 

Érdemes kiragadni néhány kérdést 
a »dosszié* gazdag (tartalmából. 

A folyóirat egyik szerkesztője, 
Marcel Martin szép cikkében meg-
állapítja, hogy Visconti történelem-
szemléletének jellemzője: a múltbeli 
történetet a jelen, az aktualitás szem-

Luchlno Visconti 



Jelenet -A párduc—ból 

pontjából nézni. Ez természetesen a 
történelem dialektikus, marxista fel-
fogását feltételezi. Viscontit a törté-
nelem érdekli és nem a történelem 
apró érdekességei. Nem Cleopatra 
orra jeleníti számára a történelem 
mozgató erejét, hanem az osztályok 
harca. A múlt magyarázza meg a 
jelent és a jelen megvilágít ja a múl-
t a t 

Jellemző Visconti gondolkodására 
a bibliai József és testvérei megfil-
mesítésének terve. A témát mai 
egyiptomi parasztokkal, színészek és 
sztárok nélkül alkarja filmre vinni. 
Mi más ez, mint a keresztény mito-
lógia ' áttranszponálása gazdasági 

alapra, gyarmatosításra és osztály-
harcra. Komolyabb koncepció, teszi 
hozzá Martin, mint az, amely min-
dent az egyén lelki jelenségeire, 
komplexumokra és szexualitásra ve-
zet vissza. 

A történellem Visconti szemében 
előre vezető út az emberi boldogság 
felé. De a szülés fájdalmas és hosz-
szan tartó. És Visconti nem annyira 
a születő újat, mint inkább az el-
múló régit ábrázolja. Az ő nagy 
filmjei mind bukással végződnek 
(csak a Rocco végén csillan fel né-
mi remény). Innen filmjeinek tra-
gikus hangja, sorsszerűsége. Martin 
szerint ha Visconti csinálta volna 



Burt Lancaster — Sallna herceg szerepé-
ben 

a Patyomkin páncélost, a film úgy 
végződnék, ahogy a valóságban vég-
ződött: a páncélost és a legénységet 
leszerelik Romániában. Visconti nem 
zászlót lenget, hanem elemez. Arisz-
tokrata származású és a kommunis-
tákkal tart. Büszke arra, hogy Tog-
liatti megdicsérte a Párducot, de 
nem akar szócső tlenni. Hőseit is és 
közönségét is azzal becsüli meg, 
hogy nem a happy-end optimizmu-
sával traktálja őket, hanem tisztán-
látásra alkar késztetni. 

Így ír Viscontiról egy baloldali, de 
nem marxista kritikus. Érdekes ezt 
a művész nyilatkozataival összevet-
ni. (Az "E havi dosszié«-ban työzölt 
két nyilatkozat közül az egyiket 
Visconti az Unitánák adta, arra a 
körkérdésre, hogy "Miért szavazok a 
kommunistákra?-" E megnyilatkozá-
sokból kitűnik, hogy Visconti való-
ban tudatos, politikus művész, aki 
egyazon koncepció alapján ábrázolja 
a múltat és szól hozzá a jelen kér-
déseihez. Elégedetlen például azzal, 
ahogy az Olasz Szocialista Párt har-
col a cenzúra ellen, e kérdésben ő 
ellene van minden kompromisszum-
nak, mert szerinte a cenzúrát nem 
enyhíteni, hanem megszüntetni kell. 
Nem szabad elfelejteni, mondja, * 

Claudia Cardlnale mint Angelica 



hogy a harcol a művészet és a kul-
túra igazi él leni elei ellen, vívjuk, a 
(klerikális obskurantizmus és a bur-
zsoá konformizmus ellen, még ak-
kor is, ha passzív reflexek vagy ön-
tudatlan előítéletek formájában a 
népi tömegek ízlésében jelentkezik. 
Nagyon fontosnak tartja^ hogy a 
kommunisták hajthatatlan védelme-
zői és harcosai legyenek a művészet 
és a kultúra szabadságának, ne csak 
a cenzúra elleni gyakorlati csaták-
ban, hanem elméleti és elvi kérdé-
sekben is. Helyteleníti az olyan fel-
fogást, amely a művészetet kizárólag 
annak leglkülsőségesebb pedagógiai 
hatása szerint értékeli. 

Majd a "-Párduc* megfilmesítésé-
nek problémájáról beszélt. Kifej-
tette, hogy az 11 Gattopardo nem 
egyszerűen Lampedusa regényének 
képekre való átfordítása, és nem is 
lehet az. Nem tartozom azok közé, 
mondja Visccmti, akiket rabul ejtett 
a "filmszerűség* kivénült avantgard 
jelszava, akik a kamera bálványo-
zásában addig mennek, hogy azt hi-
szik, bármit át lehet írni filmsza-
lagra és ezzel már igazi filmművé-
szetet művelnék. Még ha az eredeti 
regény iránti maximális hűségre tö-
rekszünk is, a film csak akkor ér 
valamit, ha megvan a maga ex-

presszív eredetisége. És nemcsak vi-
zuális szempontból. 

Tancredá reakciós jelszava: Vala-
minek meg kell változnia ahhoz, 
hogy minden változatlanul marad-
hasson —, vörös fonalként húzódik 
végig a filmen. Visccmti, azért tart-
ja ezt oly fontosnak, mert nem csak 
a Risorgimento idejére, de Olasz-
ország motani helyzetére is mélyen 
jellemző. Ma is az a helyzet, hogy bi-
zonyos felületi modernizálások árán 
marad minden a régiben. 

Nem meglepő, hogy mindezek 
után Visccmtinak választ kell adnia 
arra a kérdésre, hogy ezek szerint 
filmjében nem jutottak-e túlsúlyra 
a történelmi, Ideológiai szempontok 
Lampedusa figuráinak emberi, lé-
lektani, egzisztenciális indítékaival 
szemben. Visconti válasza; nem hi-
szi, hogy e különböző indítékokat el 
lehetne egymástól választani. A tör-
ténelmi-politikai indítékok nem ke-

rekednek a többi emberi indíték fö-
lé, hanem úgyszólván a szereplő 
személyek ereiben cirkulálnak. 

Visccmti ezen bizakodó nyilatko-
zatát a francia és olasz kritika szin-
te egyöntetűen igazolni láftszott. A 
Párducot általános elismerés és hó-
dolat fogadta. Valamelyest óvatosan 
tartózkodó hangot éppen Visconti 
legközelebbi barátai, a kommunista 
kritikusok ütötték meg. 

Casiraghí például az Unitában ar-
ról ír, hogy Visconti hű maradt 
nemcsak a könyv betűjéhez, de szel-
leméhez is. A regényen végigvonul 
egy egzakt történelmi fejlődés: -meg-
érezni, hogy az arisztokrácia befe-
jezte történelmi pályafutását, érezni, 
hogy helyére a sokkal gyakorlatibb 
polgárság lépeftt, amely egyre mesz-
szebb kerül az első órák liberaliz-
musától és fő gondja, hogy ki ne 
engedje kezéből a hatalom és va-
gyon monopóliumát. Érezni, még 
mélyebbről, hogy a szegényeket, akik 
egy pillanatig hittek sorsuk válto-
zásában, becsapták, elfelejtették. 
Mindezt érezni a filmben is, de nem 
azzal a művészi intenzitással, ame-
lyet Viscontiitói eddigi filmjei alap-
ján várhattunk volna, nem a koráb-
bi filmek meggyőződésével, drámai 
erejével. Mintha túlságos részletes-
séggel, kitűnő ízlésről tanúskodó, de 
aprólékos gonddal merülne a hanyat-
lás folyamatának festegetésébe. 

A bírálat tehát, az alkotónak és 
művének kijáró minden elismerése 
mellett megkockáztatja, hogy éppen 
a Viscontit legjobban égető kérdés-
ben, az emberi és politikai motívu-
mok életteli egysége kérdésében ké-
tel.vekeit hangoztasson. Elmarasztal-
ják, hogy "túlpolitizál*, másrészt pe-
dig hogy áldozatokat hoz a dekoratív 
hatás kedvéért, hogy a Risorgimen-
tónak inkább bukását, semmint po-
zitívumait húzza alá. 

A mi filmművészetünk számára 
éppen ezek a kérdések elsőrendű 
fontosságúak, ezért a kiváló művészt 
ért bírálat tanulságai számunkra 
semmiképp sem érdektelenek. A ha-
zai közönség és szakemberek az igazi 
tanulságokat természetesen csak ak-
kor tudják majd levonni, ha Lampe-
dusa regénye után Visconti filmjével 
is alkalmuk lesz megismerkedni. 



3 U A N G O Y T I S O L O : 

NÉHÁNY REFLEXIÓ A SPANYOL FILMRŐL* 

-A vészmadarak, midőn azt állítot-
ták, hogy Spanyolországban a művé-
szet a köztársasággal együtt eltűnt, 
vagy nagyon siettek, vagy óhajaikat 
összekeverték a valósággal* — vonta 
le a következtetést Maurice E. Coind-
reau, miután gondosan elemezte leg-
frissebb irodalmi, művészeti és film-
termésünk körképét. Egy tizenöt éves 
időszak után, mely alatt közhellyé 
vált kijelenteni, hogy a spanyol kul-
túra meghalt, ugyanaz a meglepetés 
érte őket, mint a külföldi spanyolo-
kat, mikor új költészetünkkel talál-
koztak, vagy mint világszerte a nézők 
ezreit, Bardem első filmjeinek be-
mutatóin. Előítéletük — el kell is-
merni — nem volt minden alap nél-
kül való. Lorca, Machado, Hernández 
meghalt, a többi jelentős író emig-
rált, a fiatal értelmiségiek előtt olyan 
űr tátongott, melyet nehéz volt be-
tölteni. Másfelől a világháború, majd 
a nemzetközi blokád, mely elszigetelt 
bennünket a világ többi részétől, 
hozzájárult egy olyan abnormis hely-
zet megteremtéséhez, melynek követ-
kezményeit még mindig érezzük. 

Ilyen körülmények között senki 
sem láthatta előre, hogy egy új nem-
zedék, melyet — évei száma követ-
keztében — már semmi sem köt a 
polgárháborúhoz, leküzdi a polgár-
háború-vágta mély sebet, majd, a 
megújulás és a kritika eleven vágyá-
val, megerősödik az ország kultu-
rális életének valamennyi területén. 

S mégis ez történt. Egy idealista, 
és a nacionalista értékeket mithizáló, 
a valóságtól eltávolodott nemzedékre 
következett egy másik, egy hevesen 
non-konformista, elszántan a valóság 
megismerésére törekvő. Az utolsó 
húsz év történetét kettős folyamat-
ban lehet összefoglalni: egyfelől a 
háborús nemzedék eszménveinek fo-
lyamatos összeomlása, másfelől egy 
kritikai tudat lassú ébredése a leg-

'Juan Goytlsolo, a franciaországi emig-
rációban élő nagy spanyol regényíró fent 
közölt cikke a »Cine Cttbano—ban jelent 
meg. 

fiatalabb kezdeményzések alkotói kö-
zött. Az első folyamat könnyen el-
határolható szakaszokban bontakozik 
ki, melyek az 1939-es katonai és mes-
sianisztikus lihegéstől az utóbbi idők 
menekülési vágyáig, nosztalgiájáig 
terjednek. 

Mikor a harc a nacionalista hadak 
győzelmével befejeződött, a kard-
csörtetésnek és a soviniszta szenve-
délyeknek a korszaka nyílik meg. 

Erre az első harcias szakaszra kö-
vetkezik 1942-ben a hősi és hódító 
történelmi témák felidézésének kor-
szaka. Giménez Caballeio, Luys de 
Santamarina négy évszázaddal állít-
ják vissza a spanyol naptárat; hőseik 
conquistadorok és az Újvilágot fel-
kereső kalandorok, Tercios de Flan-
des katonái. A költők isten dicsősé-
gét éneklik, meg a lélek halhatat-
lanságát a legjobb Garcilasohoz mél-
tó szonettekben, a, színpadok és a 
filmvásznak megtelnék parókákkal, 
fegyverzetekkel és papírmasé-kasté-
lyokkal; ez Ordufta olyan filmjeinek 
eszeveszett ^jkere, mint LOCURA 
DE AMOR (Szerelmi őrület), AGUS-
TINA DE ARAGON (Aragóniai 
Agusztina). ALBA DE AMERICA 
(Amerika hajnala) , . . 1950-től kezd-
ve — egybeesve az ifjú nemzedék 
ébredezésével — megkezdődik egy 
mozgalom, mely arra irányul, hogy 
azotk a drámaírók, prózaírók 'és ren-
dezők. akik eddig a múltba merültek, 
hagyják abba a történelmi témákat. 

A régi illúziók eloszlottak r— an-
nak a költőnek, aki húsz esztendő-
vel azelőtt a béke örömteli eljövete-
lét üdvözölte, most a saját nemze-
dékének egy másik tagja felel, a re-
gényíró Emilio Romeró: LA PAZ 
EMPIEZA NUNCA (A béke soha-
sem kezdődik el). S amint menekül-
nek a valóságtól, belemélyednek a 
műit iránt való nosztalgiába, az el-
múlt idők melankóliájába. 

Luys de Santamarina könyvei 
visszaálmodják az ifjúkori szerelme-
ket; a vallásos és hódító tárgyú ver-
seket, bensőségesek és. idilliek vált-
ják fel. A parókás színházra és film-
re következik a folklór kereskedel-



mi kihasználása, a népdal, a "húsz 
szerencsés- korszaka: EL NINO DE 
LAS MONJAS (Az apácák öcsikéje). 
EL RUISENOR DE LAS CUMBRES 
(A bércek pacsirtája), EL ULTIMO 
CUPLÉ (Az utolsó dal), ADÓNE 
VAS ALFONSO XII. (Hová mégy 
XII. Alfonz), LOS FELICES TIEM-
POS CUPLÉ (A dal 'boldog idői), stb. 
S ugyanazok a rikácsoló hangok, 
melyek azelőtt Spanyolország Egye-
mes Hivatását és a Birodalmi Aka-
ratot hirdették, most panaszosra vál-
tan rebegték: "Térjünk vissza a ki-
lencszázas évekhez-. . . , "Mentsük 
meg .a zarzuelát.. .-

Azok a fiatalok azonban, akik idő-
közben fölfedezték a valóságot ha-
zájukban, cnem hallgatnak rájuk töb-
bé. A spanyol élet folyama könyör-
telenül folyt tovább és legyőzve 
mindenféle értetlenséget és aka-
dályt, lassanként megjelent-a színen 
egy új értelmiségi nemzedék. 

2. 

Ennek a nemzedéknek a lelkiisme-
retre ébredése pontosan ellenkező 
utat követett. Egy nyolc-tízéves idő-
szak után, mely alatt — a nemzedék 
szempontjából — a művészeti, iro-
dalmi és film-élet a valóságos sötét-
ség képét mutatta — az ezekben az 
években megjelent egyetlen figye-
lemre méltó regény, jellemzően, ezt a 
címet viseli: NADA (Semmi). Az 
1950—52-es kétéves időszak alatt 
megkezdődik egy pezsdülő folyamat, 
mely először a költészetre korláto-
zódik, majd kiterjed a filmre, a re-
gényre és az esszére. 

A hazánkban uralkodó helyzet 
arra késztet bennünket, hogy a cél-
nak megfelelő technikát keressünk, 
hasonlót ahhoz, amelyet olasz rende-
zők alkalmaztak tizenöt évvel az-
előtt. Hozzászokva egy évtizedes 
konformizmushoz, a spanyol közön-
ség nem azt igényelte, hogy a tükör 
olyannak mutassa őt, amilyen, ha-
nem olyannak, amilyennek hiszi ma-

) gát és mi, regényírók, költők vagy 
filmrendezők, megértettük, hogy a 
mi elemi kötelességünk rossznak len-
ni. 

A reagálásban a költők voltak az 
elsők. Az előző nemzedék szónokias 
és üres garcilasizmusával Eugenio 

de Nora, Bias de Otero, Gabriel Ce-
laya a kézzelfogható iránt való ér-
deklődést állítja szembe; a társa-
dalmi vagy egyszerűen emberi prob-
lémákat. 

Nem sokkal később már tanúi le-
hetünk a film születésének. Szerény 
eszközökkel megrendezvén 1952-ben 
a BIENVENIDO MISTER MAR-
SHALL-t (Isten hozta, Mr. Marshall), 
két fiatal rendező neve tűnt fel*. 
Bardem és Berlanga. A szó és a kép 
különbségével a szerzők igen szelle-
mesen ki tudták játszani a cenzúrát. 
Később az olyan világsikerű fil-
mek, mint a MUERTE DE UN 
CICLISTA (Egy biciklista halála), 
CALABUIG és CALLE MAYOR (Fő-
utca) friss mondanivalója és szán-
déka olyan világos, hogy semmi-
féle kommentárra nincs szükség. 

Némi késedelemmel a folyamat a 
regénynél is megindul. A drámában. 
Buero Vallejo, Alfonso Sastreés Mi-
hura néhány darabjának kivételé-
vel, még nem kezdődött el a kibon-
takozás és a spanyol színpad csak 
tengődik, belefulladva a limonádék-
ba, a bohózatokba és az operettekbe. 
Ám a legjobb külföldi darabok — 
Brecht, Miller, Genet, Sartre stb. — 
iránt növekvő érdeklődés hinni en-
gedi, hogy a pangás csak ideiglenes 
és a fiatal szerzők csendben keresik 
a formát, melyben a gazdag spa-
nyol drámai hagyományt össze tud-
ják kötni a,modern színpad tema-
tikai és technika követelményeivel. 

Nagy vonalakban ez jelenlegi 
helyzetünk mérlege. A színen még 
két írógeneráció küzd egymással, 
két homlokegyenest ellenkező élet-
felfogást tükrözve: egy önmagában * 
mind biztosabb fiatal nemzedék, és 
egy másik, egy kiábrándult és való-
ban retrográd. S ámbár ez a küzde-
lem véglegesen még nem dőlt el, 
nem túlzás azt mondani, hogy az 
utóbbitól már senki sem váír semmit, 
akár akarják a hivatalos körök, 
akár nem, már közeledik — mert 
közelednie kell — a fordulat órája. 

A 

3. 
Hogy megértsük azokat a prob-

lémákat, melyek a spanyol filmmű-
vészet előtt jelenleg felvetődnek, két 
tényezőt kell figyelembe vennünk, 



melyek korlátozzák és feltételeket 
szabnak számára: az edső a film 
ipari jellege, a másik a cenzúra 
ténye. Tudvalevő, hogy a spanyol 
cenzúra — egyike a hazai talajba 
legmakacsabbul belegyökerezett in-
tézményeknek — beleavatkozik az 
ország kulturális életének összes jó-
szándékú megnyilvánulásába, azzal 
a felkiáltással, hogy "biztosítja a 
közjót«. Ez a beavatkozás eseten-
ként különbözőképpen nyilvánul 
meg. Változékony, rugalmas, nyújt-
ható Protheusként számtalan arcot 
vált: viszonylag széles kijáratot 
hagy a költészet területén, tekintve 
annak szűk olvasókörét, mérsékelt 
az irodalmi esteken és ankétokon, 
már nagyobb szigorúsággal tevé-
kenykedik a regény irányában, s ez 
a szigorúság még hangsúlyozottabb 
és még súlyosabb, amikor a nagyobb 
tömegeket vonzó kommersz színház-
ról van szó és a legnyomasztóbb ép-
pen a filmiparban. 

A cenzúra közvetlen nyomósához 
a film esetében még hozzájárul a 
filmipari vállalatok közvetett nyo-
mása is, a konformizmus, az olcsó 
kommercialitás és a könnyű kon-
vencionalizmus e természetes védel-
mezőié. A spanyol alkotó nemcsak a 
cenzúra politikai, társadalmi, vallá-
si és morális vétóival találja szem-
ben magát, hanem a producerek 
gazdasági nyomásával is, akiknek az 
érdekei gyakorlatilag — ha elvileg 
nem is minden esetben — egybees-
nek a cenzúra képviselte érdekek-
kel. S míg a cenzúra egyfelől meg-
akadályozza, a filmművészt, hogy 
olyan -témához nyúljon, mint há-
zasságtörés, öngyilkosság, válás stb., 
a producerek megpróbálják a giccs, 
a képmutató moralizálás és a hamis 
idealizálás rég megunt útjára taszí-
tani. v 

Ezek után igazán nem nehéz meg-
érteni, hogy filmjeink 95 százaléka, 
a világ legrosszabb filmje.'Az 1939 
és 1952 között bemutatott teljes ter-
més — talán az ALDEA MALDI-
TA-t (Elátkozott falu) és az UN BI-
GOTE PARA DOS-t (Két embernek 
egy bajsza) kivételével — ebbe a 
kategóriába esik, s nem egyet egye-
nesen be kellene mutatni a filmmú-
zeumokban, mint a banalitás, a száj-
barágás, az agyalágyultság és az os-
tobaság felülmúlhatatlan mintapél-

dányait. Mint egy barceloniai humo-
rista mondotta, ezek a filmek (MU-
RIÖ HACE 15 ANOS — Tizenöt éve 
meghalt; LA MIES ES MUCHA -
Sok az aratnivaló stb.) olyan rosz-
szak, hogy akaratlan komikumuk 
sokszor kitűnően szórakoztatott. 

1952-től kezdve megindult ennek 
a reakciója a fiatal filmesek egy 
csoportjának részéről. Antonio Nives 
Conde SURCOS-a (Barázdák) és kü-
lönösen a BIENVENIDO MISTER 
MARSHALL (Isten hozta, Mr. Mar-
shall) új szakaszt nyit a spanyol film 
történetében. Bardem és Berlanga, 
ez utóbbi. filmnek az alkotói előző-
leg az UNA PAREJA FELIZ-t (Egy 
boldog pár) és NOVIO A LA VIS-
TA-t (Látásból ismert vőlegény) for-
gatták, s ezek az olasz film befolyá-
sát mutatják. Ez a hatás még magá-
ban az Isten hozta, Mr. Marshall-
ban is érezhető, bár szerencsére 
eléggé feloldva egy sor eredeti spa-
nyol alkotóelem alkalmazása követ-
keztében. A film világsikere Bar-
dem és Berlanga körül kristályosí-
totta ki az ifjú nemzedék nonkon-
formizmusát. mely a maga célkitűzé-
seit az 1954-es salamancai Filmkong-
resszuson összegezte. 

Az utóbbi nyolc esztendőben a 
spanyol film féltucat olyan jelentős 
filmet alkotott, mint MUERTE DE 
UN CICLISTA (Egy biciklista ha-
lála) és CALLE MAYOR (Főutca) 
Bardem rendezésében, Berlanga CA-
LABUIG-ja és PLÁCIDO-ja (Kelle-
mes), Marco Ferreri EL COCHECI-
TO-ja (A kiskocsi) és EL PISITO-ja 
(A kisszoba) és Carlos Saura LOS 
GOLFOS-a (Az öblök). Elég sovány 
mérleg, ha a mennyiséget tekintjük, 
de reményekre jogosít, ha tekintetbe 
vesszük a nehézségeknek azt a vál-
tozatos tengerét, mellyel egy függet-
len rendezőnek meg kell küzdenie 
ha tető alá akarja hozni terveit. 

A VIRIDIANA-nak — Bunuel és 
a spanyol film legkiválóbb alkotásá-
nak mind a mai napig — csodálatos 
rendezése az az első bimbó, amely-
ből kivirulhat majd filmművésze-
tünk azon a napon, mikor eltűnnek 
a béklyók és gátak, melyek ma még 
akadályozzák szabad kibontakozá-
sát. 



KADR, RVTM. START, ILUZJON... 
- A LENGYEL FILM ALKOTÓMŰHELYEI — 

A filmgyártó csopor-
tok 1955—56-ban ala-
kultak meg. azzal az elvi 
célkitűzéssel, hogy azo-
nos érdeklődésű és alko-
tómódszerű forgató-
könyv-íróikat, rendező-
ket és operatőröket 
egyesítsenek. Eddigi 
működésük időszakát 
bátran nevezhetjük a 
lengyel film hét bő esz-
tendejének. A csoportok 
megíkétszerezitéik a Len-
gyelországban gyártott 
filmek számát, csökken-
tették az önköltséget, 
javítottak a művészi 
színvonalon, és ez egy-
aránt érdeme az öreg. 
tapasztalt, valamint az 
új hullámot képviselő 
fiatal filmeseknek. Az 
elmúlt hét év alatt nyolc 
csoport működött, szer-
vezetük! ezalatt alig 
változott. Vegyük szem-
ügyre művészi profilju-
kat, és eddigi eredmé-
nyeiket. 

A KADR vezetője 

Jerzy Kawalerawicz 
rendező; a csoport az 
első helyre került, mert 
a háborúval, Lengyelor-
szág megszállásával, va-
lamint mai életünkkel 
kapcsolatos legfonto-
sabb témákhoz nyúlt. 
Az első tárgykörbe tar-
toznak Andrzej Wajda 
»Csatorná—ja, "-Hamu 
és gyémánt—ja, "Lót-
na—ja és »Samson»-ja, 
valamint Andrzej Munk 
"Eroicá—ja, a második-
ba Munk "Emiber a sí-
neken—je, és Wajda 
"Ártatlan varázslók—ja. 
Nagy sikert aratott Ka-
tvalerowicz filozófiai 
drámája, a mélységesen 
humanista és időszerű 
"Mater Johanna-". A kí-
sérletezésre hajlamos 
KADR csoportban ala-
kult ki a "szerzői" típu-
sú lengyel film: itt va-
lósította meg Tadeusz 
Konwicki, az ismert író 
és forgatókönyvíró köl-
tői etűdjét, az "A nyár 

utolsó napjá—t. (1958-
ban nagydíjat kapott 
Velencében a .kísérleti 
filmek osztályában.) 
Újabban pedig nagy ér-
deklődést keltett maga-
írta és rendezte "Mind-
szentek—jével. Ebben a 
csoportban kezdte pá-
lyafutását a tehetséges 
és állandóan új megol-
dásokat kereső Kazi-
mierz Kutz, sok érdekes 
film, így "A bátrak ke-
resztje", a "Senki sem 
kiált«, "Emberek a vo-
naton", a "Vadlovak" és 
a "Hallgatás" rendezője. 
A felsorolt filmeket 
csaknem egytől egyig 
díjazták nemzetközi 
fesztiválokon, és dicsé-
rőleg említették a len-
gyel és külföldi kritiku-
sok. A csoport érdekes-
nek ígérkező ú j filmal-
kotása: Mieczyslaw 
Wa&kowski "Tiszteletre-
méltó bűnök". 

A KAMERA-csoport 
vezetője egy ismert do-



kumentum-filmes, Jer-
zy Bossak; nagyrészt 
olyan fiatal és középko-
rú rendezők a csoport 
tagjai, akik előzőleg do-
kumentum-filmeket for-
gattak, és ezt a sajátos 
stílust átvitték a játék-
filmekbe. Az elhunyt 
Andrzej Munk annak 
idején itt rendezte 
szatirikus vígjátékát, 
a "Kancsal szerencsét-, 
Witold Lesiewicz újsze-
rű, háborús filmjét az 

"Április—t, és a rövid-
filmek ismert rendezője, 
Roman Polanski ("Két 
ember a szekrénnyel-, 
"Emlősök-) iitt mutatko-
zott be eredeti, mai er-
kölcstörténetével, a 
"Kés a vízben—nel, 
amelyet 1962-ben a FIP-
RESCI-díjjal jutalmaz-
tak Velencében. Az ere-
deti stílusú Wojcdech 
Has ("A hurok«, "Bú-
csúzások-, "Arany«), itt 
forgatta legjobb filmjét, 

Leszek Herdegen "A manzárd—ban 

a "Szeretném, ha sze-
retnének- című pszicho-
lógiai drámát, amely 
tiszteletreméltó bátor-
sággal elemzett bonyo-
lult erkölcsi problémá-
kat, és mesterien állítja 
szembe a múltat a je-

Waskowskl "Tiszteletreméltó 
bűnök- című filmjének 

egyik Jelenete 

Barbara Rylska, Jan Batory 
"Taxitolvajok- cimü filmjé-

ben 



Stanislaw Mozdzenski: 
-Yokmok* 

lennel'. Jerzy Hofman és 
Edward Korzewsfci, te-
hetséges dokumentum-
filmesek itt mutatkoz-
tak be a "Gengszterek 
és filantrópok«-kal, az 
Ewa és Czeslaw Petel-
ski rendező házaspár pe-
dig itt forgatta a szilé-
ziai bányászok életéből 
merített társadalmi drá-
máját, a "Fekete szár-
nyak*-at. 

lA STUDIO-csoportot 
tapasztalt rendező, 
Aleksander Ford irá-
nyítja, akinek nevéhez 
fűződik a "Chopin ifjú-
sága*, az "öten a Bars-
ka utcából* valamint 
híres történetai filmje 
»A 'keresztesek*. A cso-
port tevékenysége rend-
kívül sokrétű: Ewa és 
Czeslaw Petelski ke-
gyetlenül realista film-
jei mellett {"Holtak tá-
maszpontja* és "Kalen 
tűzmester*) a gyermek-
élmények finom tanul-
mányait is megtaláljuk 
itt; ennék a műfajnak 
kitűnő ismerője Janusz 

Nasfeter a "Kis drá-
mák*,' a "Tarka haris-
nyák* és "Az én öre-
gem*, legutóbb pedig 
egy érdekes detéktív-
film "A gonosztevő és a 
kisasszony* rendezője; 
Zbigniew Kuzminski 
eseményes és társadal-
mi témájú filmeket al-
kotott ("Néma nyomok*, 
"A másik part*). A 
STUDIO tagjai alkották 
a "Szerencsés Toni*-t 
(Haupe és Bdelinska), 

Janina Sokolowska a -Hét-
végén—ben. Rendezd: W>-

dlm Berestowski 



Andrzej Munk: "Idegen nő a hajón* 

valamint a kosztümös 
"Vörös rózsa órájá*-t 
(Halina Bielinska). 

A RYTM csoport ve-
zetője, Jan Rybkowski 
rendezte az "Anatol úr* 
vidám kalandjairól szóló 
trilógiát, a "Ma éjjel 
meghal a város* című 
háborús drámát, az "El-
késett járókelők* című 
filmnovellát és az "Em-

lékek kávéházáét; Ryb-
kowski elsősorban a 
szórakoztató filmek 
mestere és mindig a kö-
zönség széles rétegeihez 
kíván szólná. EJbben a 
csoportban különös fi-
gyelmet érdemelnek 
Stamislaw Rózewdcz al-( 
kotásai. akiknek "Szü-
letési bizonyítvány* cí-
mű filmjét 1961-ben ki-

tüntették Velencében. 
Ismert társadalmi drá-
mája a "Hangok a túl-
világról*. A RYTM-cso-
port .tagjaiként írta és 
rendezte "Az ö hétköz-
napjai* című filmjét 
Aleksander Scibor-Ryls-
kd, neves író és forgató-
könyv-író. 

Az ILUZJON csoport, 
Ludwik Stanski forgató-



könyvíró vezeti. Ez a 
csoport is különféle mű-
fajokkal foglalkozik, ta-
lálunk köztük ia meg-
szállás idejében játszó-
dó drámát (Jerzy Pas-
sendorfer -Merény-
lete-e) fantasztikus tör-
ténetet ("A néma csil-
lag* —. ez koprodukció 
a német DEFA gyárral), 
modem társadalmi fil-
met (Jerzy Passendor-
fer "Visszatérés «~e, és 
»Itélete-e), valamint egy 
csehszlovák koproduk-
ciós vígjátékot, a "-Tele-
fonál játok a feles égem-
nek*-et. Itt készült Jer-
zy Zarzyczki filmje, az 
"Agglegények klubja*. 
Az ILUZJON legújabb 
filmjei is sokféle mű-
fajt képviselnek: Boh-
dan Poréba »Idegen*-je 
pszichológiai dráma, 
Passendorfer "Leszakadt 
híd«-ja szenzáoiós törté-
net, Mozdzenski "Yok-
mok*-ja pszichológiai— 
kalandos mű, Zarzyciki 
"Számítok bűneitekre* 
című filmje pedig szati-
rikus komédia. 

A START-csoport ve-
zetője, Wanda Jaku-
bowska rendezte a híres 
-Utolsó állomás*-t, az 
utolsó években pedig 

gyermek- és ifjúsági 
filmjeivel aratott sikert. 
A csoport rendezői ké-
szítették az »I. Matyi 
király*-t (Wanda Jaku-
bowska), a "Botrány Ba-
sia körül*-t és "Sátán a 
hetedik osztályban«-t 
(Maria Kaniewska, ren-
dező díjat nyert a ve-
lencei fesztiválon ebben 
a filmkategóriában). 
Kaniewska a szerzője a 
"Komédiásokw és a "Kis-
asszony az ablakban« cí-
mű kosztümös filmeknek 
is. A START tagjaként 
készítette Tadeusz Chmi-
elewski "A két N úr* cí-
mű kémdrámát és Józef 
Wyszomirski "A Mil-
czarek család* című tör-
ténelmi filmet. A cso-
port legújabb ifjúsági 
filmie: Anna Sokolowska 
és Wanda Jakubowska 
•Nagy, nagyobb és leg-
nagyobbja . 

A SYREN A-csoport 
Stanislay Wohl vezetése 
alatt legnagyobb sikerét 
az "Éva aludni akar*-
ral (Tadeusz Chmielew-
ski) és a gyermek magá-
nyosságáról szóló, "Az 
elnök úr látogatása* (Jan 
Batory) című drámával 
érte el, mindkettő díja-
kat nyert különböző fesz-
tiválokon. A SYRENA 

Stanislaw Wohl: "OJév nap-
ján történt* 

legújabb filmjei "Üjév 
napján történt* (Stanis-
law Wohl), valamint "A 
manzard* című film-
alkotása, amely Aleksan-
der Glerymski lengyel 
festő élettörténetét örö-
kíti meg (Konrád Na-
lecki), és a "Taxitolva-
jok* (Jan Batory). 

A DROGA-csoport ve-
zetője, Antoni Bohdzie-
wicz rendezte "A bol-
dogság kalocsnija«, »A 
valóság* és a "Jó házból 
való úrilány* című fil-
meket. A csoport fiatal 
rendezői főleg mai, a 
lengyel élettel összefüggő 
témákat dolgozzák fel. 
(•Kisváros*, "Jönnek a 
vendégek, jönnek*). A 
fiatal művészek gyakran 
alkalmazzák a filmno-
vella formáját, valamint 
a kollektív rendezés 
módszerét. Ebben a te-
kintetben érdekes kísér-
let a »Hétvégén« (Wadim 
Berestowski), és a falusi 
témájú "KŐ* (Julian 
Dziedzina). 

A lengyel filmgyártás 
fejlődését sajátos egység 
és folyamatosság jellem-
zi (ezért született meg a 
•lengyel filmiskola* ki-
fejezés). Jelenleg éven-
ként 25 játékfilm készül, 
ami világviszonylatban 
nem sok, de figyelembe 
véve. hogy a lengyelek 
kerülik az összecsapott, 
futószalagon készülő fii- \ 
meket és minden mű az 
alkotók egyéni törekvé-
seinek és igyekezetének 
eredménye. továbbá, 
hogy az évi 25 filmnek 
20 százaléka sikert arat a 
nemzetközi fesztiválokon 
— már meg is kapjuk a 
•mennvisée vagy minő-
ség* kérdésére az egy-
értelmű választ. 

GEORG WITEG 



A HÖSSZŰTÁVFUTÓ MAGÁNYOSSÁGA 

Colin Smith fut a hajnali erdő-
ben. Mögötte a javítóintézet rácsos 
ablakai, előtte tejpáraszerű köd. S 
miközben szinte öntudatlanul suhan 
át az árkakon, ösvényeken, érti 
meg, mennyire egyedül van. Nem 
csak az erdőben. 

Ez a "hosszútávfutót magányos-
sága. 

De Colin Smith azt is érzi, hogy 
sohasem volt még ilyen boldog, 
mint a futás óráiban. Ilyenkor 
ugyanis csend veszi körül, »jó 
csend*, mely nem a kihűlt életek 
némasága, hanem a még meg nem 
született dolgok csendje. "Ez aztán 
az élvezet, ez a hosszútávfutás egy-
magamban — mondja. Sosem vol-
tam még ilyen szabad*. 

Az egész életet bevilágító felis-
merés kegyetlen pillanatát írja meg 
Alan Sillitoe a javítóintézetbe ke-
rült Smith futóversenyének törté-
netében. Az intézet vezetői azt sze-
retnék, ha megnyerné a nagy ver-
senyt, ő azonban a szabad.1 mezőn 
futva a köröket, felismeri, hogy győ-
zelme azok számára hoz csak dicső-
séget, akiket gyűlöl —megáll a cél-
szalag előtt. 

Richardson megragadó, érdekes 
filmet rendezett -A hosszútávfutó 
magányosságá*-ból. A gyárnegyedek, 
a város peremének életére fogé-
kony kitűnő művész ismerősként 
jár az anarchizmusba hajló ifjú lá-
zadók világában is. önálló alkotó, 
sajátos stílusjegyekkel, egyéni állás-
foglalással. Természetes, hogy nem 
másol, új művet teremt, körkévét 
adja a novellának. 

Sillitoe műve Smith érzéseinek-
gondolatainak kusza halmaza. Átfut 
egy domboldalon, s egy távoli hang 
régebbi életének rékvizitumait jut-
tatja eszébe; a hajnali levegőben 
lélegzete szinte füstfelhőbe borítja, 
s ő máris az intézeti igazgató szi-
varfüstbe burkolódzó arcát látja 
maga előtt. Mindez ráébredésének 
folyamata, s ebből a folyamatból 
világítja meg Sillitoe a múlt egy-egy 
mozaikját, ahogy az Smithben futás 
közben felrémlik. 

Richardson megfordítja az ábrá-
zolt lelkifolyamat és az azt előké-
szítő reális cselekménysor viszonyát. 

Sillitoe egy lelkiállapot folyamatá-
nak kifejlődését ábrázolva ugrott 
vissza a múlt eseményeihez? A 
filmrendező jogosan érzi, hogy 
ugyanez képsorokban filmszerűtlen, 
kavargó. Elmondja tehát Smith éle-
tét, javítóintézetbe kerülésének tör-
ténetét, s ebből magyarázza meg a 
versenyre készülő és versenyző fiú 
lelkiállapotát. 

A következő lépés: a felvillanó 
emlékszilánkokat egységes történetté 
kerekíteni. S ezután: ahol szükséges, 
még meg is toldani, mert a novel-
lában nem ok-okozati logika fűzte 
Smith életének mozaikjait egymás 
mellé, ám a filmen indokolni kell 
minden új szituációt. 

így formálódik ki a másik törté-
net, a film eseménysora: Richardson 
hosszútávfutója egy rabszállító ko-
csiban megérkezik a javítóintézetbe 
s ettől kezdve két történetsort lá-
tunk. Az egyik Smith élete a rácsos 
falak között, a másik — beleékelve 
az elsőbe — Smith élete, elfogatásá-
ig. 

Egy gyárnegyedben vagyunk. 
Smith apja haldoklik. Anyja alig 
várja már a halálát, hogy megka-
parinthassa a biztosítási összeget és 
házá'ba fogadhassa szeretőjét. Smith 
megismerkedik egy lánnyal, csava-
rog, unatkozik a 'tv előtt — nem 
találja a helyét sehol. Éli a "dühön-
gök* fullasztó nyomorúságos életét, 
amíg egy lopás után el ,nem fogják. 
Richardson mindezt látszólag objek-
tivitással tárja elénk, kemény, kitű-
nően komponált képsorokban, aztán 
egyszerre líraivá forrósodik a hang-
ja. A hőseitől való távolságot és a 
velük való azonosulást kitűnő rit-
musban váltogató művészi erejű áb-
rázolásmódban egyszerre adja a 
lumpen-életformának s annak a tár-
sadalomnak bírálatát, mely az em-
bert ilyen életformába taszítja. 
Ugyanezt a szólamot folytatja a ja-
vítóintézet világának megmutatásá-
val, s a nagy futóverseny már csak 
az utolsó fordulat, alkalom Smith-
nek a felismerésre. 

Hangulatteremtő, kitűnő Walter 
Lassally operatőri munkája is. Ren-
dező és munkatársa villanásnyi idő 
alatt fogalmazzák meg ítéletüket az 



emberről, társadalomról. A líra pe-
dig orientálja a nézőt: rriiközben a 
fiolgári társadalom erkölcsével, pe-
dagógiájával és a morálisan elzül-
lött hőssel egyaránt szembefordul- < 
nak, mégis Colin Smith alakját kí-
sérik részvéttel, hiszen az ő sorsa 
áz ellen az életforma ellen emel 
szót, mely a züllésbe taszítja az em-
bert. 

Művészi értékű film "A hosszú-
távfutó magányossága-, egyvalami-
vel mégis kevesebb Sillitoe novellá-
jánál. Richardson, miközben átkom-
ponálja az írói. anyagot, maga sem 
veszi észre azt, ami Smith történe-

Topsy Jane és Tom Courtenay 

tét gazdagabbá, tartalmasabbá teszi 
azoknak a mai angol munkásfiata-
loknak történeténél, akiket Sillitoe 
és Richardson kortársainak és pá-
lyatársainak, s nekik maguknak ré-
gebbi műveiből már ismerünk. 

Sillitoe-nál ugyanis nemcsak Smith-
nek a magánnyal való találko-
zása a legfontosabb, de a belső 
felszabadulás, amit ez a találkozás 
meghoz A hős magányossága ismét-
lődő motívuma a mai polgári mű-
vészetnek. Ám amíg a művek több-
ségében a magányérzet a társada-
lom valósága elleni védekezés után 
egy nyugtalanító életforma újabb 
állomása, melyből még tovább kell 
menekülni, addig a "hosszútávfutó 
magányossága- — éppen azzal, hogy 
Smith-t a környező világ megérté-
sére ösztönzi, s azzal, hogy a fiúban 
új magatartást formál ki — felsza-
badító erejű lesz. "Ml a magányos 
ember tulajdona?- — kérdezik az 
egzisztencialisták, s így felelnek rá; 
"Félelme a világtól. . .- Mi Collin 
Smith tuladona, miközben a körö-
ket rójja? A ráébredés, a szembe-
szállás elégtétele, öröme. Vagyis 
amíg amazok magánya elembertele-
nít, a "hoss^útávfutóé- emberibbé 
tesz. Richardson miközben a törté-
nés hitelére és fordulataira alapoz-
za filmjét, a futás folyamatába sű-
rített emberi átváltozás filozófiailag 
is merész folyamatát satírozza hal-
ványabbra. Kár, mert ellenkező eset-
ben nemcsak jó, kiemelkedő filmet 
is láthattunk volna. 

A főszereplő Tom Courtenay ki-
tűnő alakítást nyújt. Egyszerre há-
nyaveti és melankólikus, tekintete, 
mozgása egyik pillanatban a mene-
külő állaté, máskor egy fanyar fia-
tal bölcsé, aki sokkal többet tud a 
világról, mint amennyit elmond 
róla. Így néha még azt is elhiteti, 
amit Richardson nem tud teljesen 
megéreztetni, hogy Colin Smith, aki 
egyszer már megkostolta a szabad 
futás örömét — ahogy Sillitoe 
mondja —, most már így fut majd 
mindig: hosszútávon, és a maga 
kedvére. SÁNDOR IVÁN 



O R F E U S Z IHÍfFlIL(HíILmi 
Azon a lidércnyomá-

sos szombatestén, ami-
kor Párizsba érkeztem, 
az első plakát, amit 
kibetűztem a Sainífc-
Michel-en, a France 
Soir hirdetménye volt. 
Edith Piaf és Jean 
Cocteau majdnem egy-
idejű haláláról adott 
hírt. Meghalt tehát a 
költő, a regényíró, az 
esszéista, a sikeres szín-
padi szerző, a libret-
tista, a díszlettervező, 
a festő, a szcenárium-
szerző, a zseniális di-
lettáns, a zöldfrakkos-
díszkardos akadémikus, 
minden művészeti hul-
lám lelkes úszóbajnoka. 
Meghalt a filmtörténet 
egyik legeredetibb reri-

• dezője. Maga volt Or-
feusz, a halálon diadal-
maskodó költő. Csak ezt 
a lantost nem felgerjedt 
thrák asszonyok tépték 
szét, hanem szívtrombó-
zis végzett vele. Ez már 
a mai Orfeuszok sorsa 

Közönségünk ismeri 
néhány eredeti forgató-
könyve, vagy színdarab-
ja nyomán készült film-
jét. Elsősorban a világ-
szerte megsiratott Örök 
visszatérést, ahol puló-
veres Trisztán motoros 
bárkáján repíti a kocs-
matündér Izoldát nagy-
bátyja kastélyába és a 
Cocteau-i vagányság a 
XII. századból a garázs-
mesterek s.a bricsesszes 
sportfiúk világába plán-
tálja át az örök szerető-
ket. Látták Edwige 
Feuillére-rel a főszerep-
ben a Kétfejű sas című 
melodrámát és a Ruy 
Blast, a Királyasszony 
lovagját. Itt Cocteau 
kölcsönbe vett Hugótól 
egy sereg regényes kel-

M í L É W 
léket: nesztelen rejtek-
ajtókat, elhullajtott le-
vélkéket, véres kardo-
kat, aljasan fondorlatos 
cselszövőket, tisztalángú 
szerelmeseket és össze-
keveri mindezt a mozi-
romantika elemeivel: lo-
vasüldözéssel, menekü-
lésekkel, zuhatagban 
való úszással; rádupláz 
az álruhás szolgára még 
néhány szerepcserét és 
tükörszerepet s mindeb-
ből kanyarít egy nagyon 
szórakoztató mozidara-
bot, aminek több köze 
van az üzlethez, mint 
Victor Hugóhoz. 

De ez így igaztalan. 
iMert a Szent Szörnye-
tegek, vagy a Rettene-
tes szülőkben kevésbé 
mutatkozik meg az igazi 
Cocteau, az a kifino-
mult ízlésű, elkényezte-
tett és kicsit hisztériás 
örök kamasz, aki sze-
reti a psipkéket és az 
ékszereket, a regényes 
jelmezeket, a lángoló 
érzéseket, a rémisztő 
meséket és a tollas ka-
lapokat, a csillogást és 
a bajvívást, aki vonzó-
dik a barokkhoz és aki 
minden gúnyos racio-
nalizmusa mellett is 
tele van sóvárgással a 
mesék iránt és rajong 
a megmagyarázhatatlan 
csodákért. 

1930-ban rendez elő-
ször önállóan filmet. A 
néma és a hangosfilm 
határán vagyunk. Clair 
ekkor csinálja meg a 
Felvonásközt, Bunuel 
Az andalúz kutyát. A 
szürrealizmus kisajátít-
ja a filmet és Cocteau-
nak az Egy költő vére 
című munkája is ide 
tartozik, de tele van 

Jean Cocteau hires Orfeusz-
rajza 

harmóniával, örömmel 
és nyugalommal. 

A Szép és a Ször-
nyeteg című 1946-os 
filmjében René Clément 
segítette a filmgyár bo-
nyolult világában eliga-
zodni. Pedig a költő ek-
kor már otthon van a 
sitúdióban. Talán ebben 
a filmjében mozog leg-
őszintébben és legpóz-
talanabbul. A főcímet 
ugyan még saját ákom-
bákomjaival rajzolja fel 
s alá a jellegzetes coc-
teaui szirmocskákat; a 
"•csapó« előtt maga is 
megjelenik, de azután, 
azután nincs ilyen esz-
tétizáló játék. Mese kö-
vetkezik a XVII. szá-
zadból. 

Hol volt, hol nem 
vol t . . . egy gazdag ke-
reskedő hazafelé tart-
ván eítéved az erdőben 
és besétál egy rettene-
tes, elhagyatot kastély-
ba. A kapuk és az ajtók 
maguktól nyílnak-csu-
kódnak. Hatalmas ebéd-
lőteremben találja ma-
gát a kereskedő, ahol a 
falakból mozgó, eleven 
kar*>k nyúlnak ki s tart-
ják katonásan a füstöl-



gő fáklyákat. Roskadozó 
teríték várja. A virá-
gok és gyümölcsöstálak 
közül testetlen két kan-
csót emel s bort tölt 
serlegébe. A barokkfa-
ragású kandalló dom-
borműveinek szemei kö-
vetik minden mozdula-
tát. Szemhéjuk alól füst 
szivárog, A kereskedő 
rémülten fut ki a park-
ba. Mácskafejű szörnye-
teg jön szembe lovagi 
öltözékben. Kondor für-
tök borítják egész tes-
tét a szeme fehérjéig. A 
kereskedő, hogy életét 

mentse, odaígéri cserébe 
legkisebb leányát, akit 
mindenki csak úgy szó-
lít: a Szép. 

Szépnek (Maria Casa-
rés) el is kell men-
nie a pompától fuldokló 
rideg és kísérteties kas-
télyba. A Szörny sze-
relmes lesz belé, mi-
közben iszonyatos kínok 
között lángol-füstöl kár-
hozó teste. 

Ezer csodát rejt a 
kastély. Nem szólva a 
falakból kimeredő szol-
gakarokról, a távolba-
látó csiszolt tükrökről: 

eleven szobrok, széltől 
repkedő lenge muszlin-
függönyök s zegzugos 
folyosók teszik rémüle-
tessé a palotát. Innen 
megy haza a Szép lá-
togatóba szeretteihez. 
S otthon, a tyúkzajos 
falusi udvarban ébred 
rá, hogy két irigy és ál-
nok nővére, azok ostoba 
udvarlói az igazi ször-
nyetegek. S a Szörny-
nek emberien érző szíve 
van, sóvárogja a szere-
tetet s a leány szereti 
is. Visszasiet hozzá. De 
a kapzsi udvarlók nyo-
mában vannak s ki 
akarják feszíteni a kin-
cseskamra rácsát. Egyi-
kük (Jean Marais) lezu-
han és szörnyethal. Eb-
ben a pillanatban a lel-
két kilehelő Szörny át-
változik ragyogó her-
cegfivé s a halott ud-
varló testét szőrgyűrűk 
borítják el, s macska-
feje nő. 

Egy gyermek mese 
iránti vonzódása terem-
tette ezt a raffináltíz-
lésű, naivan tiszta me-
sét, amit példázatnak is 
felfoghatunk, de az so-
kat levon az értéké-
ből. A képsorok tiszták, 
varázsosak. Tele van 
csodával a film. 

Tagadhatatlan, hogy a 
szűrrealizmusnak a nép-
meséhez való visszata-
lálásának vagyunk itaniti 
A Szép és a Szörnye-
tegv-éi. De Cocteau 
nem a polgárbosszantó, 
meghökkenést csiholó, 
fricskás és badar szür-
realizmust műveli, mint 
Bunuel Az andalúz ku-
tyában, hanem klasszi-
kus rendet teremt az 
ólmok világában és van 
annyira költő még a 
felvevőgép mögött is, 

Jean Cocteau a ravatalon 



Danielle Darrleux a »Ruy Bias—ban 

hogy ne akarjon jelké-
pes tartalmat túlhang-
súlyozni ott, ahol csak 
kecses játék található. 

Pierre Brisson reme-
kül jellemzi Cocteaut s 
találó jellemzése most 
nagyon is ide illik: 
"Különc vonásai mind-
egyikének rá lehetett 
jutni az eredetére: kü-
löncségük abban állt, 
hogy túl akartak lőni a 
célon, de aztán olyan 
irányba csapódtak, aho-
vá mindenki követhette 
őket . . . Hasisevő volt, 
de rajta nem fogott a 
mámor, míg akik utá-
nozták, néhány hónap 
alatt belepusztultak.* 

1946-ban megcsinálja 
a Kétfejű sast, a követ-
kező évben a Rettenetes 
szülők című színdarab-
jából készit filmet és 
49-ben az Orfeuszt ren-
dezi meg. A film tulaj-
donképpen Pitoefféknél 
1926-ban bemutatott 
szürrealista játékán ala-
pul. Itt is tükörcsodák 
és tűzijátékok kevered-

nek a gúnyos felhangot 
kapott realitással. Or-
feusz a költő autómo-
bilon viszi haza az ár-
nyékok birodalmából 
Eubidikét. Míg a napvi-

lágra nem érnek, nem 
szabad egymásra néz-
niük. Az autó visszapil-
lantó tükrében össze-
akad a tekintetük s Eu-
ridikének vissza kell 

Ahogy a költő megálmodja 
saját halálát az "Orfeusz 

végrendeleté—ben 

Silvia Monfort -A kétfejű sas- című 
filmben 



Jacqueline Roque, L. M. Dominguin, Pablo Picasso és Lucia Bose az 
"Orfeusz végrendeleté—ben 

térnie az alvilágba. Mit 
mond róla Brisson? 
"Cirkuszi csillámok ele-
gyedtek itt könyvszagú 
futurizmussal és tőrü)-
metszett költészettel; 
valami gerinctelen ihlet 
üres szellemi kotyvalé-
kot kevert ki mindeb-
ből." 

S végül az egész élet-
mű összegeződik az Or-
feusz végrendeletében, 
ahol barátok és szere-
tők, álomalakok és köl-
tői terefentmények adnak 
randevút egymásnak, 
hogy statisztáljanak a 
költő túlvilági bolyon-
gásához. A film elkészí-
tése előtt 1954 júniusá-
ban szívrohamot kapott. 
A halálból visszajött 
Cocteau itt végrendel-
kezett. 

Az Orfeusz végrende-
letében filmtörténeti je-

lentőségű alkotóvá 
emelkedeltt. A filmművé-
szet eddigi fejlődésének 
összegezéseként, az új 
hullám és a szerzői film 
sokszor zavaros felsza-
badító kísérletei követ-
keztében abba a sza-
kaszba jutott a film 
művészete, amikor ön-
álló kifejezési eszköz-
ként használható a ka-
mera. Olyan könnyen és 
szabadon kezelhető 
szerszámmá, mint a ce-
ruza vagy a toll. A 
filmtörténet majd min-
den alkotása valamely 
közös mitológiához kap-
csolódik. Vagy a best-
seller-regények, szép ru-
hás, gazdag lakosztá-
lyos, boldogvérű vágy-

álom-mitológiájához, 
vagy a rettenthetetlen 
hősök népmesei sóvárgá-
sához, vagy a különbö-

ző progresszív és regresz-
szív ideológiákhoz. Coc-
teau volt az első, a fil-
met saját belső mitoló-
giájának hiánytalan fel-
tárására használta, aki 
saját életművébe és bel-
ső világába vezette a 
nézőt; vállalva azt a 
kockázatot, hogy sok 
helyütt homályos ma-
rad, hogy bonyolult és 
fedett utalásai süket fü-
lekre találnak, hogy ér-
zései-emlékei-ismerősei 
láttán a néző beavatat-
lan marad és csak a 
filmtörténész segítségé-
vel világosodhat meg 
előtte egyes rejtett jelek 
jelentése. 

Cocteau ezzel az alko-
tásával megmutatta, 
hogy ugyanölyan önké-
nyesen használható a 
kép és a hang, mint a 
szó és a betű. Megmu-



Jean Marals, Josette Day és 
Michel Auclair "A Szép és 
a Szörnyeteg- cimü filmben 

tatta, hogy éppúgy le-
hetséges az önmitológia 
a filmen, mint a lírá-
ban, s éppenúgy több-
féle megfejtése is lehet. 
Kusza és egyszeri mű-
vet alkotott. Nehéz meg-
érteni, nehéz követni. 
De ha valaki hagyja 
.hatni a képek soroza-
tát, ha el tud merülni 
egy sajátos világban, 
akkor egyszerre ragadja 
meg a képsorokban a 
romlás varázsa és a le-
higgadt életöröm. 

A legirigylésremél-
tóbb művészek egyike 
volt. Egész életében azt 
tette, amit éppen akart. 
IZlése vagy szeszélye 
szerint csaphatott át 
ígyik műformából a 
másikba. S mindig, 
mindenhol siker fogad-
ta. Megkapta a legdrá-
gább felnőtt-játékot is, 
a filmet. S végül meg-
alkotta művészi végren-
deletét, összegezését 
minden eddigi alkotá-
sainak. Majd amikor be-
fejezte, pontot tett a 
végére, nemsokára meg-
halt. Szerencsés az, aki 
pontosan tudja, mikor 
kell meghalnia. 

Az Orfeusz végrende-
letében felfektette ma-
gát egy ravatalra. En-
ne* a felső gépállásból 
mutatott katafalknak a 
képe kísértetiesen tért 
vissza a temetéséről 
felvett Pathé híradóban. 
Amikor ott ültem a 
Champs Elysées egyik 
mozijában és a szenvte-
len híradófelvétel ilyen 
kísértetiesen rímelt rá 
Cocteau patétikus kép-
sorára, nem lehetett 

Jean M&rais az -Orfeusz-
címszereplője 

nem gondolni a film 
folytatására. A halott 
költő félül ravatalán. 
Körülnéz s elindul Há-
dészben a magaterem-
tette alakok nyomában. 
Orfeusz feltámadt és 
örökké él, mert az úton 
szembejött vele a kivájt 
szemű Oidiposz, Anti-
goné és Trisztán, az 
Ifjú és a Halál, akiket 

drámában és balettben 
írt meg — szembeta-
lálkozott művészi te-
remtményeivel, akikben 
tovább fog élni. 

Hogy a Pathé híradó 
halottaságyáról is fel-
kel-e Orfeusz és tovább 
bolyong halottak és 
élők között, az már az 
utókor titka. 
MOLNÁR GÁL PÉTER 



Á irepüllő hoiIIaim dims 
- J O R I S I V E N S A L I P C S E I F E S Z T I V Á L O N -

Az örökké nyughatatlan, mindig 
kereső, tanító és tanuló művész, a 
-repülő riporter* — ahogy a film-
világban nevezik — Joris Ivens egy 
hétig letette a kamerát, a lipcsei 
dokumentumfilm-felsztiválon megpi-
hent egy kicsit, ö t világrészben fil-
mezett, öt világrész filmesei jöttek 
Lipcsébe, hogy köszöntsék a mes-
tert, az elismert, sajátos tehetségű, 
már élőben szinte klasszikus hol-
land dokumentaristát, hatvanötödik 
születésnapján. A filmest — film-
mel köszöntötték német barátai: 
- ö t világrészben filmezett* címen 
készítettek róla dokumentumfilmet. 
Negyedórát sem tartott a mű — 
negyven év munkáját villantotta 
fel. Láttuk — Joris Ivens művésze-
te tükrében — a hajdani magnito-
gorszki hősöket, Borinage sztrájkoló 
bányászait, a szabadságukért harcoló 
spanyol hazafiakat.. . S a még fe-
ketefürtös ifjút, Joris Ivenset, Pu-
dovkin és Ejzenstein, Hemingway, 

Jelenet a "Mistral*. 

Picasso baráti körében, New York-
ban és az Atlanti-óceánon, Kínában 
és Ausztráliában, és ugyanolyan fia-
tal hévvel, ugyanolyan sűrű, de már 
fehér hajjal: Kubában, Indonéziá-
ban, Chilében. 1911 óta, amikor első 
filmjét készítette, mindenütt ott volt 
a világban, ahol a jog, az igazság, 
az emberség ügyéért folyt a harc, 
s ő ezt a harcot művészi dokumen-
tumfilmjeivel segíthette. Ezer és 
ezer barátja van: egyszerű emberek, 
akiknek küzdelmeit, életét megörö-
kítette, s hajdani tanítványok — ma 
már művészek — akik tőle tanultak. 
Mert azokban az országokban, ahol 
filmezett, tanított is. Elsősorban 
hazája, Hollandia, de Belgium, Spa-
nyolország, USA, Kína, Ausztrália, 
Indonézia, Franciaország, Mali, Ku-
ba, Chile, s a népi demokratikus 
országok dokumentumfilmesei — 
valamit mind tanultak tőle: ihletet, 
ötletet, módszert, magatartást. 

Állt fent az emeleten, a lipcsei 

ról készüld filmből 



Capitol moziban, köszönte az ünne-
pi beszédeket, virágokat. Aztán állt 
lent a színpadon és köszönte a tap-
sokat, akkor már nem a születésna-
piakat, hanem a legújabb filmjének 
szólókat. Lipcsében volt az ősbemu-
tatója Joris Ivens legutóbb elkészült, 
harmincnyolcadik alkotásának, a 
-Valparaiso«-nak. 

* 
A lipcsei Astoria Szálló termében, 

ahol tv-, foto-, és rádióriporterek, 
újságírók, írók, barátok, művészek 
társaságában felelgetett türelmesen, 
szellemesen az olykor naiv, máskor 
nagyképű, néha okos kérdésekre 
órákon át, — Joris Ivens így be-
szélte el a »Valparaiso« keletkezésé-
nek történetét: 

A santiagói egyetem meghívta, 
jöjjön el tanítani. Ivens a meghí-
vást elfogadta, s húsz fiatal, lelkes 
tanítványának magyarázni kezdte a 
filmezés alapelveit — elméletben. 
Aztán — rátért a gyakorlatra. Ami-
óta filmet készít — ez a módszere. 
Minden filmjében együtt dolgozott 
és dolgozik elsőfilmes tanítványok-
kal, akikből nem is mindig, nem is 
mindből lesz művész. A santiagói 
diákoknak is azt javasolta, készítse-
nek együtt egy filmet, Valparaisóról, 
a nagy kikötővárosról. A mindig új 
kifejezési eszközöket kereső Ivens, 
ezúttal a kaleidoszkópszerű formát 
választotta- S nekiindult a városnak 
a tanítványokkal. Az ő -szemével", 
a Valparaisot egyébként nála sok-
kal jobban ismerő fiatalemberek is 
észrevettek a városban olyan össze-
függéseket, szépségeket, riasztó és 
megrázó jelenségeket, amelyekre ad-
dig nem is volt szemük. A film — 
amelynek kísérőszövegét Chris Mar-
ker írta, kitűnően, de fölöslegesen — 
minden magyarázat nélkül is har-
minc percen át lenyűgöző, izgalmas 
betekintést nyújt ennek az ezerszí-
nű városnak az életébe. A hegyol-
dalakba épített házak meredek fa-
lépcsői, a száradó ruhák, a szűk kis 
udvarokban játszó gyerekek, a te-
metés és az esküvő, a hirtelen pusz-
tító tűz, a twistelő párok, és a pusz-
tulásra ítélt, kivénhedt versenylo-
vak olyan közvetlenül tárultak elénk, 
hogy úgy éreztük, nemcsak a ka-
mera, hanem mi magunk is része-

Joris Ivens a kamerával 

sei vagyunk a cselekménynek. Egy 
pillanatra megvillant a filmben a 
valparasoi cirkusz, ebből később 
külön, hatperces film lett Jacques 
Prévert kísérőversével. A kezdeti 
fekete-fehér a film vége felé szí-
nesre vált át; ezzel mintegy több 
derűt, optimizmust fejez ki a ren-
dező. És érződik a filmben az Am-
szterdamban készített "Eső", a 
-Szajna találkozik Párizzsal-" han-
gulatos, megejtő lírája, de az a har-
cos humanizmus is, amely legpoli-
tikusabb filmjeit jellemzi. 

* 
És a legújabb alkotás, a még el 

nem készült, amit most forgat, ami 
a legjobban izgatja, amelynek 
-sztárja-" láthatatlan: a Misztral — a 
szél . . . Hogyan született a téma? 
Egyszer Dél-Franciaországban né-
hány napos pihenőt tartva, a fűben 
heverészett. Felnézett az égre, ész-
revette a vágtató felhőket, a szelek 
harcát. Azóta szüntelenül foglalkoz-
tatta ez a gondolat: a szél . . . Tanul-
mányozta a Provence-t, a Cöte 
d'Azyr-t, a Rhőne völgyét, s azon-
túl a havas, jeges hegyeket, ahol a 
Mistrál születik. Rövidfutású szél — 
a tenger hívására leszáll a hegyek-
ből, végigsüvölt a síkságon, felkor-
bácsolja a folyókat, kicsavarja a fá-
kat, sikolt, ordít, megbolondítja az 
embereket, s aztán — utolsó sóhaj-
jal a tengerbe fullad. A Mistral 
hozza a szép időt. A Mistralt vár-
ják az emberek és rettegnek tőle. 
Elátkozzák és visszakívánják. Ho-



Jelenet -A kis cirkusz* című hatperces filmből 

gyan hat az emberek életére? Joris 
Ivens felfedezte: mindenre hatással 
vain. Ott, ahol a Mistral tombol, 
másképp építkeznek, más alakúaika 
házaik, az ablakok, az ajtók. A -re-
pülő hollandus* adatókat gyűjtött: 
a szélvihar tombolása idején emel-
kedik a bűntették száma, idegeseb-
bek az emberek, még a bírósági 
ítéletek is mások a Mistral hatásá-
ra. Soha nehezebb filmsztárt, mint 
a Mistral! Szeszélyes, nem lehet 
tudni, mikor érkezik, mikor megy 
el, nem lehet neki parancsolni és 
nem lehet vele szerződést kötni. 

* 

Kérdések és feleletek a sajtófoga-
dáson : 

— Ki hatott a művészetére? 
— Az avantgardisták. Ejzenstein, 

Pudovkin, Dziga Vertov, Dovzsenko, 
René Clair, Eluard, Brecht, Lorca. 
Rembrandt, Rubens . . . Egy vendég-
lős Valparaisoban, munkásak, aki-
ket filmre vittem, parasztok, akik-
kel Kubában beszélgettem. Minden-
ki, akit ismerek, akit szeretek, való-

színűleg az is, akit nem szereltek, 
— így vagy úgy, hatással van rám, 
befolyásol. És természetesen rend-
kívülien hatott rám és a munkámra 
a rohamosan fejlődő technika, a váll-
ra vehető kamera, amellyel — mint 
a vadász a puskával az erdőbe — az 
emberek közé, az élet sűrűjébe le-
het hatolni, s ami a cinéma vérité 
mai formáját lehetővé tette. 

— Hogyan választja témáit? 
— A legtöbbet a történelem hozta. 

1935-ben nem tudtam még, hogy 
1936-ban Spanyolországban fogók 
forgatni, 1939-ben pedig Kínában. A 
Párizs—Szajna-film — régi szerelem. 
Sokszor kapok megbízatásokat is. 
Ezeket elfogadom, ha megőrizhetem 
művészi függetlenségemet, s a meg-
adott témákat a magam módján fe-
jezhetem ki. Lehet például egy 
nemzetközi, nagyon haladó kong-
resszusról halálosan unalmas, de 
nagyon érdekes filmet is készíteni. 
Ez utóbbiban a kongresszus maga 
lehetőleg ne is szerepeljen . . . 

— Mit érez hatvanötödik szüle-
tésnapján? 

— Máris , tovább éltem, mint 



ameddig gondoltam, hogy élni fo-
gok. Régi filmjeimet most én is vé-
gignéztem, örültem és bosszankod-
tam. Találkoztam bennük fiatalon 
elkezdett, és sajnos abbahagyott dol-
gokkal. Asszociációk ébredtek ben-
nem: mit, hogyan lehetett volna, s 
talán lehet is még megoldani? Fel-
bukkantak előttem figurák, akik 
sajnos elvesztek, mert nem kutat-
tam utánuk tovább. 

* 
Hatvanötödik születésnapja tiszte-

letére az NDK filmarchívuma és a 
filmművészek klubja kötetnyi anya-
got gyűjtött össze róla. Joris Ivens 
cikkei, beszédei, a filmjeiről írott 
tanulmányok, kritikák, viták, és a 
világ minden részéről beérkezett 
baráti sorok szerepelnek a könyv-
ben. Jorge Amado: "Joris Ivens, a 
humanizmus mestere- című cikké-
ben a többi között ezt írja: "Nagy 
művész, nemcsak nagy harass. De 
azért nagy harcos, mert nagy mű-
vész; az egyik legnagyobb élő mű-
vésze a filmnek.-* 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

A L I P C S E I V I . N E M Z E T K Ö Z I 
D O K U M E N T U M ÉS K I S F I L M -
F E S Z T I V Á L E R E D M É N Y E I 

A november 24-én végződött 
lipcsei nemzetközi dokumen-
tum- és kisfilmfesztivál nagy-
díját a francia Chris Marker 
"Szép május« című alkotása 
kapta. Fődíjakkal tüntették ki 
a lengyel »Requiem ötszázezer 
emberért- című filmjét, és négy 
csehszlovák filmet ("Riporter-, 
"Beszélgetés«, »Nyaralás«, 
»Egy házasság története 
Ugyancsak fődíjat kapott a 
szovjet "Fjodorovnak hívták-
című kisfilm, valamint a dánok 
"Egy dróton lógtunk-« című 
filmje. 

A magyar »Cigányok«-at a 
bronzgalamb különdíjával tün-
tették ki. 

A fesztivál méltatására visz-
szatérünk. 

H I T L E R 
ÉLETE 

Nyugatnémet produkcióban készí-
tette el Paul Rotha, a neves angol 
dokumentum-rendező a náci diktá-
tor karrierjének és bukásának tör-
ténetét. Előadásmódja az analitikus 
történész szenvtelenségig objektív 
hangja — nem a narrátornak, ha-
nem a nézőnek kéül felháborodnia 
a tények, a fényképezett valóság 
döbbenetes értelmén. 

Hangvételének higgadtsága, értel-
mi és érzelmi meggyőzőereje Rotha 
tudatos ars poeticájának megvalósí-
tása. Már 1935-ben, amikor a doku-
mentumfilm társadalmi jelentőségé-
ről, esztétikai és morális problémái-
ról könyvet írt, világosan látta, hogy 
a műfaj elsősorban a hatás érdeké-
ben születik, hogy csak konkrét tár-
sadalmi -politikai célok érdekében 
születhet jó dokumentumfilm, s nem 
önmagáért az ábrázolásért. Rotha 
akkor, a fokozódó agresszivitásé ná-
ci és fasiszta propaganda ellepi 
fegyvert akarta kikovácsolni az an-
gol dokumentumfilmből — gondo-
latmenetének alapjául az a felisme-
rése szolgált, hogy ha a náciknak 
hazug mitológiájuk, vérgőzös fel-
sőbbrendűségi mániájuk propagálá-
sához pufifogó frázisokra, bombasz-
tikus hatásvadászatra van szüksé-
gük, akkor a náciellenes propagan-
dának, higgadtságával, nyugalmával, 
teljes és elfogulatlan igazságával 
kell hatnia. 

Rotha évtizedekig a polgári-hp-
mandsta 'and fasizmus harcosa volt, 
s a "Hitler élete-* mintegy megkoro-
názta a dokumentumfilm műfajá-
nak egyik úttörőjeként ismert mű-
vész életművét. Ráismerünk hűsé-
gére, amellyel régebbi felismerései-
hez ragaszkodik: a tömegjelenetek-
ből kiragadott jellemző arcok hang-
súlyozásával valóra váltja azt a régi 
követelését, hogy a "bemutatott 
egyén a közösség jellegzetes tagja 
legyen« — a nácik káprázatosan 
talmi tömegfelvonulásainak részle-



beszél, hogy Hitler voltaképp betege-
sen hiú pozőr, aki mindig szerepe-
ket játszik — a vásznon rekedtein 
üvöltő Führar egy pillanatra leeresz-

• ti hangját, s karjával egy nevetsé-
gesen felesleges, cézári mozdulatot 
tesz. A mozdulat gyűlöletes, s egy-
ben mélységesen leleplező — csaik 
éppen a mágia környezetében, az 
áhítatosan figyelő, elbűvölt és be-
tegesen fanatikus tekinteteik . ke-
reszttüzében kell megmutatni, kö-
zelről, hogy többet tudjunk meg a 
náci tömeglélektanról, mint kötet-
nyi pszichológiai Okfejtésből. 

Rciha szemléleti hiányosságai 
egyébként nyilvánvalóak: a keleti 
frcnt eseményeinek anyaga a való-
ságos történelmi arányok negligálá-
sával — jóval kevesebb, mint az 
angliai légi csata, vagy az olasz front 
eseményeit bemutató anyag, s a 
film a német belső ellenállás váz-
latos ismertetésénél elmossa a ha-
tárvonalat a katonatiszti összeeskü-
vések. s a kommunista ellenállás 
méreteit, ielentőségét és indítékalt 
illetően. A "Hitler élete* azonban 
m ó t s becsületes tanúság és elmé-
lyült. sondes anyaggyűitő munka 
eredménye egy szenvedélyes antl-
fp<és?ta rolsár okrlka* és eseménye-
ket elemző, nagy teheüésű műve. 

GESZTI PÁL 

tes bemutatásával mintegy lehántja 
a szemfényvesztés csillogásait, hogy 
a mögötte rejlő pőre brutalitást ér-
zékeltesse (a Hitler-parádék és a 
megsemmisítő táborok 'képei sűrű 
egymásutánban váltakoznak) — 
mert dokumentumfilm feladata, 
hgy a társadalmi-politikai szem-
pontból lényeges és igaz összefüggé-
seket tárja a néző elé, érthető ós vi-
lágos fogalmazásban*. 

Rotha kronologikus sorrendben 
ismerteti az eseményeket — de ezen 
belül, ahol szükséges, 'bátran helyez 
egymás mellé olyan képsorokat, 
amelyek az események egy-egy szá-
ján haladva, időben messze esnek 
egymástól, de tartalmilag összefüg-
genek. Nem használ olyan mesteri 
és nagyerejű kép-hang kontraszt li-
kait, mint Erwin Leiser »Mén 
Kampf*-jának az a jelenete, amikor 
a keletre menetelő német hadifog-
lyok képéhez felcsendül a náci-pa-
rádék hangja: "Honnan jössz bai-
társ?* S a válaszok: ThürmsiáNó1. 
Pomerániából.. Szászországból... 

Rothának nincsenek ilyen talál-
mányai. ö csak a valódi "nyers-
anyaggal*, az egykori híradókkal, 
állóképeikkel dolgozik. De nagysze-
rű érzékkel választja ki azt, ami 
mondanivalójának illusztrálásához 
szükséges. Amikor a narrátor arról 



E G Y Ú T T Ö R Ő T V - K E Z D E M É N Y E Z É S 
"Isten, ember együtt áll 

az ormodon.* — Ezt a szép 
sort bontotta a televízió 
múlt vasárnap érdekes és 
újszerű műsorrá, az "Uta-
zás a föld körül« sorozat 
Görögországról szóló adá-
sában. 

Az útikalauzok: Devecseri 
Gábor (költemények és 
összekötőszöveg), Gink Ká-
roly (fényképeik) téren és 
karokon át vezetve a nézőt, 
bemutatták Görögországot 
Szalonikitől Spártáig, a 
hőskortól napjainkig, a 
hangsúlyt a régire és a 
művészire téve a felvil-
lantott képeikben. 

Voltaképpen ízelítőt adtak 
készülő, közös útikönyvük-
ből. s egyszersmind az ere-
detileg külpolitikai rendel-
tetésű műsorszámot kitágít-
va és magasabb szintre 
emelve új műfajt hoztak 
létre: vers, próza, kép, tra-
gédiabetét összefogásából 
egységjes hangulatú sajátos, 
modern kisfilmet, amelynek 
egyként helye lehet a kép-
ernyőn és a mozi vásznán. 
Egy remélhető végleges 
kisfilmben azonbam a tech-
nikai zökkenők nélkül. 

A remek, izgalmasan 
komponált fényképek — a 
pellai Nagy Sándor mozai-
kokról, a voloszi halpiac-
ról, Kerkyra szigetéről, ahol 
a bolyongó Odüsszeusz Nau-
szikával a phaiák király-
lánnyal találkozott és Itha-
káaról, ahova végül haza-
tért —, az adásban kérek 
egésszé álltak össze és épp-
olyan gyönyörűségére vol-
tak a szemnek, mint a köl-
temények (Csernus Mari-
ann, Várady Hédi, Gábor 
Miklós, Benkó Gyula szép 
tolmácsolásában) a fülnek. 

VAJNA JÁNOS 

Szúnion! 
Isten, ember együtt áll az ormodon. 
Szép fehér 
oszlopokkal földi álmunk égig ér. 
Intene 
bölcs helyeslést rá a víz ősz istene! 

(DEVECSERI GÁBOR) 
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DECEMBERI FILM-
ÜJDONSAGOK 

A SZÉLHAMOSNÖ 
Magyar űlm 

Széles változatban is 
10 éven aluliaknak nem 

ajánljuk 
Főszerepben: 

SZILVASSY ANNA-
MÁRIA 

KÁLLAI FERENC 
NAGY ATTILA 

A BENZINKÚT 
HERCEGNŐJE 

Színes magyarul beszélő 
szovjet filmvígjáték 

Főszerepben: 
NAGYEZSDA 

RUMJANCEVA 

Wr.< 
A FELELEM BÉRE 

A nagysikerű francia 
film felújítása 

14 éven alullaknak nem 
ajánljuk 

Főszerepben: 
IVES MONTAND 

MEGHALT PIERRE BLANCHAR 
Ismét nagy gyász érte a francia filmművésze-

tet. Hosszú szenvedés után 71 éves korában el-
hunyt Pierre Blanchar. Sok nagyszerű alakítása 
még most is bennünk él. Legnagyobb sikerét az 
1937-ben készült Julién Duvivier rendezte "Tánc-
rend* részeg, züllött orvosa szerepében érte el. 
Jean Dellanoy rendezésében készült 1942-ben a 
"Pontcarral császári ezredes*, melyről Sadoul ezt 
írja: "A történet hőse Napóleon volt ezredese, aki 
a restauráció idején fellázad az idegen hatalmak 
által beiktatott kormány ellen . . . 

A francia közönség nagyon is megértette a fil-
met s önfeledten tapsolt Pierre Blancharnak, aki 
bátran szembeszállt a vizsgálóbíróval: -Egy ilyen 
rendszerben, uram, nem szégyen, ha elítélik az 
embert*. Blanchar a második világháború idején 
tevékenyen részt vett a francia ellenállási mozga-
lomban. Egyike volt azoknak, akik létrehozták a 
Film Felszabadítása Bizottságát. Hazánkban is 
jól ismert filmjei: "Bűn és Bűnhődés*, "Mathias 
Pascal két élete*, "Elveszett boldogság*, "A vén 
csirkefogó«, »A szerelem orvosa*, "Pique Dame*, 
"Kétlelkű ember*, stb. (p. gy-) 

Pierre Blanchar, Delannoy -Elveszett boldogság* 
cimü filmjében Michele Morgannal 



AZ IR 
KOCSMÁJA 

John Wayne 
és Lee Marvin 

John Wayne 
és Elizabeth Allen 

Elizabeth Allen és John Wayne 

John Ford, a neves amerikai film-
rendező legújabb filmje, "Az ir 
kocsmája" a csendes-óceáni szigete-
ken játszódik. Főhőse két amerikai, 
akik a második világháború után 
nem akartak visszatérni az Egyesült 
Államokba és a bennszülöttek között 
kezdtek új életet. A film főszereplői: 
John Wayne, Lee Marvin, Jack War-
den, Elizabeth Allen és Dorothy 
Lamour. 




