


Jelenet a készülő filmből 

A MI FAIR LADY 
filmen 

Audrey Hepburn és Rex 
Harrison, a My Fair Lady 

egyik Jelenetében 

Hét éve játsszák New 
Yorkban, a Broadway-n 
a Pygmalion musical 
változatát, Frederich 
Lőwe immár világhírű 
zenéjével. Bemutatták 
azóta: Londonban, Pá-
rizsban, Berlinben és 
Bécsben, most pedig 
film készül belőle, Geor-
ge Cukor rendezésében, 
a Warner-gyár stúdiói-
ban. Higgins professzort 
Rex Harrison, Elisát 
Audrey Hepburn ala-
kítja. 

C Í M K É P Ü N K * Antonella Lualdi, -A cirkusz gyermekei* című új olasz film 



A SZÓRAKOZTATÓ FILM 
Még a legelvadultabb sznobizmus 

sem meri tagadni a -csak szórakoz-
tatni akaró-<, kommerszíilmek létjo-
gát. A kategória annak ellenére va-
lóságos, hogy a határai természete-
sen nem vonhatók meg szigorúan, 
hiszen ki tudná a színvonalas szó-
rakoztatást és a művészi igényes-
séget, a kettő legváltozatosabb ve-
gyületeit szétválasztani? Minden-
esetre kétségtelen, hogy korunknak 
létezik olyan művészeti mélyárama, 
amelyet •— kapásból mondom — 
többek közt Bartók, Picasso, Tho-
mas Mann és Solohov fémjelez, de 
olyan, még mindig rendkívül jel-
lemző felülete is, amelyet Bing Cros 
by vagy akár Sagan kisasszony. Ez 
a felület szinte mindannyiunkat ér-
dekel. 

Mit is várunk a kommerszfilmek-
től? 

Még csak nem is a valóság így 
vagy úgy egyszerűsített változatát 
szeretnénk kapni, többnyire keveseb-
bel is beérjük: olykor még a hazug-
ságot se bánjuk, ha az alkotók leg-
alább kicsit összekacsintanak ve-
lünk, ha mint mondjuk a "-Római 
vakációdban, vagy a -Spessarti fo-
gadódban elegánsan jelzik, hogy 
mindazt, amit elénk tárnak, nem kell 
túlságosan komolyan venni. Nem 
bánjuk a kalandfilmet, nem bánjuk 
a revüt, ha nem akar másra hason-
lítani, csak önmagára, betartja a jó 
ízlés minimális követelményeit és 
saját eszközeiben kellemeset, szín-
vonalasat nyújt; nem bánjuk a való-
ságos formákat a "-nem valóságos-" 
színekkel párosító és ezáltal valami-
féle magazin életképeit a nézőbe ül-
tető színesfilmet, főként ha a színes-
séggel is az irrealitást kívánják 
hangsúlyozni. Vagy hogy a filmtör-
ténetre apelláljak, örömmel hagy-
tuk magunkat becsapni az olyan — 
egyébként mindenben egyszerűsítő, 
fekete-fehéren jellemző — filmek-
től, mint amilyen a -Casablanca-" 
vagy a -Modern Pimpernel" volt, 
ragyogó, leleményes és hibátlan el-
lenállóival és operett-németjeivel, 
mert bár a német előrenyomulás ide-
jén jól tudta a világ, hogy miként 
és hogyan torzítanak ezek a filmek, 

de mindennél jobban akarta, hogy 
így legyen, s ezért ez a naiv igaz-
ságszolgáltatás valami folklorisztiku-
san kedveset és optimistát tükröz. 

Felsorolni is sok lenne a kom-
merszségnek azokat a változatait és 
árnyalatait, amelyek ilyen-olyan 
okokból tiszta örömet szereztek; 
elég volt ehhez olykor a szellemes-
ségük, a stílusuk, az icipici valóság 
direkt vagy akár indirekt jelenléte. 
Ha jól megfigyeljük, rájövünk, hogy 
egyvalami nélkülözhetetlen előfelté-
tel: a korszerűség. A valamennyire 
is rátarti szórakoztató filmek min-
dig az adott filmművészeti valóság 
többé-kevésbé hígított változatát kí-
nálják. A -Nagy kék országút" szen-
timentális történetében például nem 
rezgett-e ott a neorealizmus teljes 
eszköztára; a begyakorlott holly-
woodi sablonoktól terhes és az üzleti 
érdek cenzúrájától a happy-end lo-
gikátlanságának zsákutcájába jut-
tatott -Legénylakás" vagy a most 
vetített -Utolsó szerelem" elemeik-
ben, szemléletükben nem maiak-e 
minden tehertételükkel együtt is; 
nem özönlik-e el a piacot Antonioni-
nak vagy a cinéma véritének a fel-
hígított variánsai? 

A mi legutóbbi szórakoztató film-
jeink azonban — különösen a -Tü-
csök" és -A szélhámosnő" — éppen 
a korszerűség ügyében marasztalha-
tók el. 

A -Tücsök"-ben a hősnő rendelte-
tése szerint látszólag mindent el-
ront, de közben valójában mindent 
helyrehoz s eligazítja a vidékről a 
bányászvárosba került család összes 
lelki és egzisztenciális dolgait, bele-' 
értve saját házasságát is a duhaj 
Karvaly Pistával. -A szélhámosnő"-
ben ugyancsak egy fiatal lány üd-
vöskézik — Karikó Éva, aki bár hó-
tiszta, de a közösség érdekében csa-
tasorba állítja bájait és szociális 
okokból szívesen combközépig húz-
za a szoknyáját: lakáskiutalást, 
iparengedélyt, nyugdíjat szerez a 
kedves lakótársaknak és közben — 
ki tehet róla — munkája jutalma-
ként ő is a boldog szerelem révébe 
evez. A két film alapképletének egy-
egymondatos felvázolása nem érzé-



kelteti talón együgyűségüket, a "Tü-
csök- műparasztiságát, eszközeinek, 
megoldásainak erőltetettségét és "A 
szélhámosnő- teljes egészében való 
belesüppedését a harminc esztendő-
vel korábbi — már akkor is rossz és 
giccses — vígjátéki sablonokba. A 
tárgyilagosság kedvéért jegyezzük 
meg, hogy mindkét történetnek le-
hettek volna szatirikus sanszai, ezek 
a lehetőségek azonban — nagyon 
halVány motívumoktól eltekintve — 
beváltatlanok maradtak. 

"A szélhámosnő- hibái a nyilván-
valóbbak, a szemlélet és az eszkö-
zök csődje olyannyira teljes itt, hogy 
a mű az elemzést meg sem bírja, leg-
feljebb csak a leltározást, az időt-
lenségek számbavételét. Ahogy a 
kislány az özvegyi sorát varrással 
könnyítő házmester-mamától elku-
nyizza a Petrőczy művésznő estélyi-
jét a házibulira; ahogy hősnőnk mel-
lett a Telessy Gyöngyi formálta fi-
gura vaszaripiriskedik; ahogy a há-
zibuli teljesen funkciótlanul ott fi-
tyeg s pusztán csak annak válik bi-
zonyítékává, hogy a teenagerség szí-
riusznyi távolságú tématerület a 
szerzők számára; de akárcsak ahogy 
a szendvicsestál nagyközelije meg-
jelenik nyomában a mohó kezek er-
dejével — igen, mindezek és a film 
szinte összes motívuma rendkívül is-
merős, olyannyira, hogy ha szüleink 
emlékezni akarnak a "Meseautó- és 
a többiek már-már megkozmásodott 
ízeire, akkor nem kell elfáradniuk 
a Filmmúzeumba, maradéktalanul 
megteszi ez a kései utód is. 

Érdekes, hogy a színészek is egyet-
len lehetőségként azonnal "ráállnak-
a legrosszabb eszközökre: a fejüket 
vakarják, ha töprengenek, csodálko-
zásukat bandzsításban juttatják ki-
fejezésre, a végén pedig nagyokat 
kacsintanak, jelezve, hogy lám csak, 
milyen szépen rendbe jöttek a dol-
gok. 

Az utóbbi időben bemutatott szó-
rakoztató filmjeink közül való a 
»Foto Háber- is, amely már semmi-
képpen sem marasztalható el ilyen 
mértékben. Hiszen ez az ok-okozati 
kapcsolatra és a rejtvény izgalmára 
szerkesztett bűnügyi film szimpa-
tikus módon konzekvens elveihez, 
szemlélete és stílusa — néhány dra-
maturgiai tűlhajtást, gyengébb mo-
tívumot mellőzve — egységes, ám a 

korszerűséggel tulajdonképpen itt is 
baj van. Csakhogy az említett eré-
nyek miatt ezt sokkal kevésbé ér-
zékeljük, mint a három évtizede is 
giccsnek számító műveket modellí-
rozó "Tücsök--nél és "-A szélhámos-
nő—nél, amelynél azután igazán sem-
mi sem balanszírozza a korszerűt-
lenséget. 

A konvencionális — éppen az ok-
okozatra építő — bűnügyi történe-
tek világszerte válságba jutottak, a 
műfaj újabb variánsai a korábbiakat 
mondják újra, de parodisztikusan, 
legalább a karikatúrával jelezve az 
alkotói kívülállást; esetleg a psziho-
logizálás felé futtatják az egészet, 
de az is előfordul, hogy egyenesen 
perlekednek az ok-okozatra szerkesz-
téssel. Dürrenmatt is ezt teszi híres 
műfaji rekviemjében, az "-Ígéreté-
ben, amikor éppen az egyszerű ok-
sági kapcsolatokat megzavaró végze-
tes — de mégis komolyan esélyes — 
véletlennek juttatja a főszerepet, s 
ugyanezt teszi — mármost szűkebb 
filmművészeti pátriánkban maradva 
— a "Gengszterek és Filantrópok-
című lengyel film is. A dürrenmatti 
felfogás filozófiai mondanivalójával, 
általános eszmei konzekvenciáival 
persze vitázhatnánk. Az azonban vi-
tathatatlan, hogy az egyszerű — 
vagy akár: bonyolult — rejtvényt 
múlt századinak, naivnak és a való-
ságot leegyszerűsítőnek érezzük. 
Ezért, hogy manapság a rejtvény-
csinálás játékszabályaiba csak "mint-
egy viccből- mennek bele az igé-
nyes és modern törekvésű filmalko-
tók. A "Foto Háber- azonban a kon-
vencionális formát választotta. Esz-
közei azonban visszafogottak és a lé-
nyegre koncentrálódtak, tartózkodik 
a filmdramaturgia látványos patron-
jaitól és stílszerűen szorítja vissza 
az olcsó pszihologizálást is. 

Még egyszer: szórakoztató, igényes 
kommerszfilmek kellenek. De az iro-
dalmi kommerszség sem Szomaházi-
ból, a képzőművészeti sem az egy-
kori Solymosi Képszalon tisztes pol-
gári sikert aratott műveiből és a ze-
nei sem Dankó Pista műdalaiból 
táplálkozik — rejtély, hogy miért 
marad vígjátékaink örök modellje a 
"Meseautó-? 

MAÁR GYULA 



EPEKEDŐ SZERELME 
TÍZ M E G Á L L A P Í T Á S PIERRE ÉTAIX F I L M J É R Ő L 

I-
Ez a film ama közismert fiatalem-

berről szól, aki egyáltalán nem ért a 
nőkhöz. Semmi sem sikerül neki', 
még egy ismerkedés sem. Ha pedig 
mégis sikerül, akkor a női nem min-
den szörnyűsége a nyakába szakad. 
Ezt a témát az idők kezdetétől mint 
a bohózati lehetőségek egyikét tart-
juk nyilván. Ami természetes, hiszen 
alapjában véve tragikus téma. 

2. I 
Napjainkban nagyon sokat beszél-

nek a dramatikus műfajok elsekélye-
sedéséről, s ezen belül különöskép-
pen a vígjátéki műfajokat marasz-
talják el. Ha nem tudnám, hogy a 
kritikában és esztétikában a legtöbb 
válságérzetet mintegy két és félezer 
esztendő óta állandóan a vígjátéki 
műfajok váltották ki — akkor fenn-
tartás nélkül elkeseredhetnék. A víg-

játék Aristoteles óta másodrendű 
műfaj, s ezért általában a rangsoro-
lás áll vele kapcsolatban az értéke-
lések középpontjában. Az "Epekedő 
szerelmes-"i című francia filmbohó-
zat ebben a rangsorolási rendben bi-
zonyára nem juthatna tovább a má-
sodik foknál az esztétikai bürokra-
tizmus létráján, holott üdítő hatását 
tekintve, a felsőbb fokok valamelyi-
kére kívánkozik. Világosabban szól-
va, ez a nagyon mulatságos film 
nem eléggé mulatságos. 

3. 
A film alkotója Chaplin lábával 

jár, Buster Keaton arcával mereng, 
Tati fejével gondolkodik. Ha nem 
jutna eszembe a neve, hirtelen így 
mutatnám be Pierre Étaix-t. Ebből 
az összetettségből világosan követ-
kezik, hogy az író-rendező-filmszí-
nész Pierre Étaix művészi szándékai 

Pierre Étalx, az "Epekedő szerelmes., a sok nfi közül az egyikkel 



nagyon egyszerűek. Ideálja a néma-
film, esztétikája, hogy csodálkozni 
nem szabad és kifejező eszköze a 
burleszk-képiség. 

4. 
Humora a filmművészet gyermek-, 

korából származik. Azokból az ősi 
filmidőkből, amelyekben megjelen-
tek az első filmlantosok és film-
dalnokok. Ebben a korban még üdí-
tő újdonság volt, hogy mozog a kép, 
s .ennek a mozgásnak gyermekien 
örültek a nézők és az alkotók. Az 
-Epekedő szerelmes* alkotója az ide-
oda csúszkáló, vagy csetlő-botló lá-
bak, az odadobott habos torta alatt 
eltűnő arcok, s a vízbe bukfencező, 
vagy ablakon kirepülő emberalakok 
groteszkumának és mulatságos jel-
beszédének egész komikus kép-ábé-
céjét felhasználja első filmjében. 

5. 
Mi az, amivel jóval szegényebb, 

mint a mesterek, akiktől oly szen-
vedélyesen és szellemesen tanult: a 
bohózati filozófia! Pierre Étalx egy-
előre többet merít a komikum me-
chanizmusából, mint a bohózat filo-
zófiájából. Mulatságos, emberi mind-

addig, amíg felvetett ötletének igaz-
ságában hisz, és külsődleges, amint 
rátér az ötlet -hagyományos* bonyo-
lítására. Az -Epekedő szerelmes« 
első részében könnyed és természe-
tes. Remek, ahogy a főhős képtelen 
eljutni az ismerkedésig. A bonyo-
dalmak fellépte után azonban több 
az automatikus botladozás, mint az 
első részben olyan bájosan érvénye-
sülő emberi humor. 

6. 
Ez a filmbohózat csupa epizód, tör-

ténete jóformán nincs, gondolatme-
nete hézagos, tulajdonképpen nem 
is tudom, miből származik drama-
turgiai hatása. Illetve, bocsánat, tu-
dom: megfigyeléseiből. Ezek a meg-
figyelések hallatlanul mulatságosak 
és drámaiak, valahányszor a főhős 
szerelmi ügyefogyottságából szár-
maznak. Ha az ötletek törvényerő-
vel bizonyítják az ábrázolt hős jel-
lemének konok esetlenségét, ellen-
állhatatlan erejű nevetést váltanak 
ki a nézőből. Ügy vélem, ebben a 
laza, szinte dokumentárisan termé-
szetes dramaturgiában is a karak-
terben rejlő humor válik győztessé. 
Biztos, hogy a kedves egyéniségű és 



nagyon tehetséges Pierre Étaix is 
ezen az úton találja majd meg sa-
ját egyéniségének jelentős értékeit. 

7. 
A bohózat a fura látomások mű-

faja, ezért is nevezik sokan a fél-
álom drámájának. Ez az álomba 
való átúszás különösképpen a fran-
cia bohózat sajátossága. Pierre 
Étaix filmje e hagyomány emlékét 
őrzi. A fiatal, könyvek közé elme-
rülő tudós jegyzetekkel, csillagtér-
képekkel, statisztikai kimutatások-
kal zsúfolt szobájában, majd a san-
zonénekesnő fényképének mindent 
elöntő dagályában éppen úgy meg-
található a félálomszerűség, mint a 
részeg hölgy hazaszállításának tor-
túrájában. A francia bohózat e ha-
gyományát Pierre Étaix azzal frissíti 
fel, hogy e stílus segítségével kigú-
nyolja a felszínesen mai és divatos 
nőeszményeket. Ezért állítja szembe 
a sanzonénekesnőben megfogalma-
zott szexideállal a szinte együgyűen 
ártatlan svéd lányt. A nagyvárosi 
élet közismert dandyjei és dísznői is 
hasonló bohózati fricskákat kapnak 
tőle. Talán egy kicsit túlságosan is 
konzervatív az a szemszög, amely-

ből bírál, bár gunyoros nyilait a jó 
ötletek legtöbbször célba vezérlik. 

8. 

A már említett bohózati félólom-
szerűség legjobban a film játékstí-
lusában érvényesül. A rendező Pierre 
Étaix 'minden szereplőt a színész 
Pierre Étaix stílusához igazít. Az 
apa gyermekded mosolya, az anya 
örökös szemrehányó pillantása, a 
svéd lány együgyűen szűzies tekin-
tete ugyanannak a valószínűtlen vi-
lágnak jellegzetességét őrzik, amely-
ben az epekedő szerelmes él. Ez a 
stílusegység, amely a film minden 
fontosabb és kevésbé fontos szerep-
lőjére is kiterjed, talán legnagyobb 
értéke Pierre Étaix alkotásának. 

9. 
Egy pillanatra hadd vegyem ót az 

esztétikai bürokratizmus leginkább 
ide illő kifejezését: mulatságos film, 
de nem érdekes. 

10. 
És hadd tegyem hozzá a szivem 

mélyén megfogalmazott véleményt 
is: nem elég érdekes film, de nagyon 
mulatságos. 

GYÁRFÁS MIKLÓS 



( J e g y z e t e k 
A H A T O D I K L I P C S E I F I L M F E S Z T I V Á L R Ó L 

A dokumentumfilmek létjogosult-
ságát paradox módon — a sikerület-
lenek igazolják-. Hiszen a jó, művé-
szi, szuggesztív filmeknek — bár-
melyik műfajhoz tartozzanak is — 
nem kell cégér. De éppen az volt az 
idei lipcsei filmfesztivál egyik leg-
meglepőbb élménye, hogy még a 
gyengén sikerült, koncepció nélküli 
dokumentumfilmek legtöbbjében is 
volt valami, ami miatt nem sajnál-
tuk rá az időt. (Ugyanez nem mond-
ható el a rossz játékfilmekről.) Egy 
nyomorgó parasztcsalád Dél-Olasz-
országban, távoli, afrikai népi tán-
cok, furcsa színek és művészi motí-
vumok, barangolás Dánia ország-
útjain, és München utcáin — meg-
annyi megkapó, érdekes villanás, 
ami elárul valamit a nézőnek egy 
távoli országról, vagy annak népéről. 

De — természetesen nem ezek a 
-negatív-pozitív" vonások voltak a 
legjellemzőbbek az idei lipcsei fesz-
tiválra. A dokumentumfilm mennyi-
ségi és minőségi eredményei tükrö-
ződtek számszerűen is: nagyobb 
részvétel (harminc ország), nagyobb 
érdeklődés és több művészi szín-
vonalú film, mint az előző évek-
ben. 

A fesztiválon bemutatott filmek 
tematikája rendkívül változatos 
volt: hogyan végzi el az egyetemet, 
talál munkát, lel barátokat egy vak 
fiatalember . . . Bepillíantás a mun-
katerápiával gyógyított elmebete-
gek világába. Egy zajos, zűrös, ked-
ves, játékos nap a camping-tábor-
ban . . . Film Einsteinről, eredeti 
dokumentumok alapján . . . Film 
egy atléta-világbajnokról, egy lon-
doni pályaudvarról, a tokiói olim-
piára készülő sportolókról... 

A fesztiválon bemutatott filmek 
azt bizonyították, hogy téma, for-
ma, technika, művészet szoros, dia-
lektikus összhangban vannak egy-
mással; a világosan érthető, egy-
egy mondattal elmondható (s nem 
keresett, absztrakt) témákat alko-
tóik többnyire szuggesztív, művészi 

eszközökkel fejezték ki. Ebbe a ka-
tegóriába sorolható a magyar díj-
nyertes "Cigányok" is, amely mind 
a hozzáértő művészek, mind a kö-
zönség körében éppen emberi mon-
danivalójával, művészi fotózásával 
és rendezésével aratott nagy sikert. 
Sajnos, a többi magyar film éppen 
az előbb említett verítékes, erősza-
kolt tematika miatt nem talált 
visszhangra. 

Egy-egy ötlet a fesztivál több 
filmjében is visszatért: így például 
kedves témájuk a dokumentaristák-
nak: a vonat. Sínek, vagonok, moz-
donyok, pályaudvar, emberek, akik 
jönnek a messzeségből és mennek 
a messzeségbe, kapcsolótáblák, sze-
maforok. Am, bármilyen érdekesen, 
modernül és meghökkentően is fo-
tózzák a síneket, fel-felvillanó fé-
nyeket, és száguldó vonatokat, gyor-
san unalmassá válnak, ha öncélúak, 
nincs mondanivalójuk, és nincs mö-
göttük a dokumentumfilm lényege: 
az ember. Ezért tűnt üresnek és 
vontatottnak például "A nap másik 
fele" című magyar dokumentum-
film. Viszont az ennél kétszerte 
hosszabb, ugyancsak pályaudvar-
témájú angol "Terminus-* után a 
sajnálkozás moraja futott végig a 
nézőtéren, boldogan néztük volna 
még egy órát. Ebben a filmben va-
lóban benne volt az ember! Az al-
kotók olyan izgalmas közelségbe 
hozták a meglesett figurákat, hogy 
érdekelt bennünket további sorsuk 
is. Tudni szerettük volna, mi lesz 
a hiába várakozó lánnyal, a mamá-
ját elvesztett, majd meglelt kisfiú-
val, a sírva búcsúzó asszonyokkal, 
a gomblyukába rózsát tűző idősebb 
ú r ra l . . . A film alkotói egyébként 
ötletesen, és sehol sem bántóan al-
kalmazták a "rejtett kamerát". 

A másik gyakorta visszatérő té-
ma: egy festő vagy szobrász életé-
nek, munkásságának bemutatása. 
Láttunk ilyet vagy egy tucatot, 
mindegyik messze elmarad Kollá-



nyi Ágoston hasonló témájú film-
jei mögött. 

Érdekes egy, a legkülönbözőbb 
filmekben is vissza-visszatérő, a 
mai, nyugati életformát szatiriku-
sán kifejező motívum; az eszeve-
szetten száguldó autók. Aki járt 
nyugati nagyvárosokban, tapasztal-
ta: az autóprobléma jellemző az 
egész életre. Az autó (vele együtt 
egyre több másfajta gép), amely 
ahelyett, hogy szolgálná — urává 
válik az embernek. Nincs parkoló-
hely, nem lehet megállni, nem le-
het elindulni, nem lehet időben 
odaérni valahová. Chris Marker 
nagydíjas filmjének, a »Szép má-
jus inak utolsó, döbbenetes jelene-
tei a rémületesen, mulatságosan fel-
gyorsított iramban száguldó, cikázó 
autók és emberek, az egész, szinte 
már megállíthatatlanul vágtató vá-
ros, akárcsak a dánok szellemes 
filmje, vagy az angolok, franciák 
kisfilmjei, mind ezt a problémát 
tükrözik: hová vezet a gépesítés; a 
gép uralja az embert, vagy az em-
ber a gépet? 

A lipcsei fesztiválon bemutatott 
dokumentumfilmek legtöbbjéből 
szerencsésen elmaradtak már a 
kommentátor-narrátorok, de helyet-
tük megszólaltak maguk a szerep-
lők: az emberek az életből. Nos, az 
ilyen megszólalások nem mindig a 
legszerencsésebbek, ha még oly ked-
vesek is a cinéma vérité híveinek. 
S főleg nemzetközi fesztiválon érez-
hető a hátrányuk. A fordítás miatt 
ugyanis elvész az eredeti hang és 
szöveg fűszere, sava, borsa, bája, 
humora. Sőt, sokszor eredeti tar-
talma is. Nem is beszélve arról, 
hogy a nézőnek többnyire fogalma 
sincs már róla, ki beszél valójá-
ban, illetve kinek a szavait hallja 
a fordító szájából. Valószínű, hogy 
a "Cigányok* is még nagyobb si-
kert aratott volna, ha kevesebb 
benne a beszéd, illetve a lehetőség: 
az eredeti hangok fordítással való 
el torzítására. Ugyanez volt a baj a 
"Szép május«-sal is. A filmben a 
képpel egyenlő (ha nem nagyobb) 
jelentősége van a szónak, s ez a 
tulajdonság, — nem feltétlenül di-
cséretes. Chris Marker beszélgeté-
sünk során azt mondta: 

— Szememre hányták, hogy ré-

gebbi filmjeimben túl sokat beszé-
lek magamról. Nos, a "Szép májusi-
ban csak másokat beszéltettem. 
Munkatársaimmal majdnem ötlet-
szerűen állítottuk meg az embere-
ket, és kezdtünk velük beszélgeté-
seket. Soha nem alkalmaztam rej-
tett kamerát, én ezt illegális mód-
szernek tar tom. . . 

Szerintem ezen lehet vitatkozni. 
Láttunk filmet, amely a rejtett 
kamera mellett, és olyat is, amelyik 
ellene szól. Attól függ, ki hogyan 
és mikor alkalmazza. A "Szép má-
jus* egyébként okkal-joggal nyerte 
el a zsűri nagydíját, még akkor is, 
ha itt-ott vontatottnak tűnik. Reá-
lisan művészi, hiteles, vidám-szo-
morú képet ad Párizs 1962-es má-
jusáról, amelynek hátterében ott 
van az 1962-es véres február, de 
Gaulle és tábornokai, az OAS ellen 
tüntető tömeg, az áldozatok teme-
tésére kivonuló párizsiak, a boldog-
ságon töprengő, fiatal lányok. . . 

Merre vezet a dokumentumfilm 
útja? Világos, emberi témák, reális 
kifejező eszközök, minél kevesebb 
magyarázó szöveg irányába. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

Kép a csehszlovák -Riporter* című rövid-
filmből 



1965 SZEPTEMBERTŐL 

A FILM - KÖZÉPISKOLAI TANASYAG 
Éveken át folyt a vita a sajtó-

ban az iskolai oktatásról, a korsze-
rű iskola irányelveiről, s a vitacik-
kek nagy része szenvedélyesen kö-
vetelte — gyakran hivatkozva Ba-
lázs Béla csaknem, két évtizeddel 
ezelőtt leirt szavaira —, hogy a fil-
met, a XX. század művészetét 
»egyenjogúsítsák« végre az iskolai 
oktatásban is. 

Most pedig, amikor a közelmúlt-
ban nyilvánosságra került / az új 
gimnáziumi tanterv, mégis nagy 
megdöbbenés fogadta a hírt: a 
filmoktatás már 1965-től szerves 
része lesz a középiskolai tananyag-
nak. Talán épp azok a szakembe-
rek, publicisták és kritikusok le-
pődtek meg leginkább a bejelenté-
sen, akik maguk is sürgették a 
film »egyenjogúsítását•». A megle-
petést és a kétkedést pedig a »ho-
gyan« okozta, hiszen a legtöbb, an-
nak idején megjelent cikk csak 
hosszabb távon megfelelő, több éves 
előkészítő munka nyomán képzelte 
el a középiskolai filmoktatás be-
vezetését. S meglepte a hír a pe-
dagógusokat is, akikre a feladat 
gyakorlati megvalósítása vár; »hon-
nan tudjuk mi azt, amit tanítani 
fogunk — hiszen magunk sem ta-
nultunk soha* — fogalmazták meg 
ellenőrzésüket az első ijedelemben. 

t 
KOMPLEX ESZTÉTIKAI NEVELÉS 

Dr. Komár Pálné, az Országos 
Pedagógiai Intézet Irodalmi tanszé-
kének vezetője — az új tantervet 
összeállítók kollektívájának irá-
nyítója — válaszol kérdéseinkre. 

— Ahhoz, hogy a film-oktatás-
ról szólhassunk, előbb fő vonalak-
ban ismertetnünk kell az iroda-
lom-oktatás új irányelveit, mivel a 
film — a színházzal, a televízióval 
és a rádióval együtt — az iroda-
lom-tanítás részét képezi majd, s 
a komplex esztétikai nevelésre vo-
natkozó elképzeléseink csak az 
egész ismeretében érthetők. 

— A filmművészet tehát az iro-
dalom-oktatásban kap helyet? 
\ — Igen. Il letve. . . A hagyomá-

nyos, a mai felnőttek emlékeiben 
élő gimnáziumi irodalom-órák 
megváltoznak. Nem az irodalom-
történetre, az egyes írók életrajzá-
ra koncentrál az új tanterv, ha-
nem a művekre, kerüli a száraz 
adathalmazt, a mellékes évszámo-
kat, a lexikalitást, s mindig az iro-
dalmi élményt — egy-egy verset, 
regényt, drámát és annak filozó-
fiai-esztétikai elemzését — állítja 
a középpontba. 

— Mit tanítanak majd — iskolai 
tananyagként — az »új« művésze-
tekről? 

— Természetesen nem akarunk 
sem színházi, sem film-, sem te-
levíziós- vagy rádiós-szakembere-
ket képezni a középiskolákban. Cé-
lunk »mindössze« annyi: filmet, 
színházat, televíziót, rádiót értő, 
művelt közönséggé formálni a jövő 
érettségizett j eit. 

A filmnél még inkább a kísérle-
tezés stádiumában vagyunk, mint a 
»színháztamtásnál«. Az előzetes el-
képzelésekről elöljáróban annyit: 
mind a négy év során jut 16 óra a 
modern irodalom tanulmányozására, 
s ezekhez kapcsolódik majd a film-, 
tévé- és a rádió-oktatás. Az általá-
nos irányelv: nem verbális stu-
dium, tankönyv-szövegek »bevágá-
sa« lesz a film-tananyag sem, ha-
nem filmélményekből leszűrt ta-
nulságok, esztétikai hatáselemzé-
sek során felismert alapfogalmak 
alkotó alkalmazása. 

A konkrét elképzelések több ta-
nár kísérleteinek tapasztalatain 
alapulnak. Ma Valkó Mihály szol-
noki tanár tervezete látszik a leg-
átgondoltabbnak, aki már több 
mint három éve kísérletezik film-
tanítással. összeállított egy olyan 
fogalomsort, amely nélkülözhetet-
lennek tűnik. A kép (a filmkép, 
mint esztétikai egység); a képszim-
bolika; a képritmus; a vágás (és 
különböző formái); a plánok, a 
hang (a beszéd, zörej, zene); a 
filmtér és filmidő; a filmritmus; a 
forgatókönyv; a film alkotói — 
ezek azok az alapfogalmak, ame-



lyek az ő tervezetében megtanítan-
dó ismeretanyagként szerepelnek. 
A negyedik évben pedig ••Napjaink 
legfontosabb fllmstílusai* címmel 
dióhéjban filmtörténeti ismereteket 
akar adni, a klasszikus szovjet, a 
francia lélektani iskola, s a mai 
japán és lengyel, a francia - ú j hul-
lámos*" és az új szovjet törekvé-
sek bemutatásával. Módszere: egyik 
délután megnézi diákjaival a fil-
met, majd a másnapi órán megvi-
tatják a látottakat. 

HÜSZ KÖZÉPISKOLAI FILMSZAKKÖR 
Fontos tapasztalatokhoz segítet-

tek néhány éve az országszerte mű-
ködő iskolai filmszakkörök is. Az 
idei tanévben húsz középiskolai 
filmszakkör működik, s ezek a 
szakkörök a bevezetendő filmokta-
tás módszertani kísérleti műhelyei 
is egyúttal. Különösen Bölcs Ist-
ván, a Radnóti Gimnázium film-
szakkörének fiatal vezető tanára 
gazdagította hasmos észrevételek-
kel az összeállítandó ••film-tanme-
netet*. ö így építi fel tantervét: 
•xA film amint művészet*; -A film 
alkotói és a filmkészítés fázisai*; 
»A filmművészet alapvető kifejező 
eszközei*; -A filmélvezés, filmbírá-
lás szempontjai*; »A film múltja 
és jelene*. Az idei évre az általa 
szerkesztett útmutatót tettük álta-
lános érvényűvé a szakkörökben, s 
a tanév végén a húsz vezető tanár 
és a Filmtudományi Intézet mun-
katársainak bevonásával kétnapos 
továbbképző ankéton vitatjuk meg 
a tapasztalatokat. 

Egyelőre tehát ennyi a konk-
rét előzménye elképzelésünknek. 
A végleges és részletes film-tan-
menetet ezután szerkesztjük meg, 
s a későbbiekben döntünk a fel-
tétlenül vetítendő, az oktatás ge-
rincét képező filmekről is. Ezt a 
végleges -címlistát* népes vitates-
tület véleményének meghallgatása 
után állítjuk össze — filmesztétá-
kat, pedagógusokat és nem utolsó-
sorban filmforgalmazási szakembe-
reket hívunk meg ankétra—; hi-
szen a kötelező filmek művészi 
színvonala mellett fontos szempont 
annak a gyakorlati problémának a 
megoldása is, hogy 1965 őszére 
megyénként legalább néhány kó-

piát tudjunk biztosítani a diákok 
számára kötelezővé tett alkotások-
ból. Számítunk a filmek kiválasz-
tásának, illetve a kópiák elkészíté-
sének munkájában a Filmtudomá-
nyi Intézet és a Budapest Film-
stúdió segítségére, amelynek mun-
katársai egyébként hozzá is láttak 
már egy kisfilm készítéséhez — a 
filmről; a filmgyártás gyakorlati-
technikai folyamatáról és a film 
művészi kifejező eszközeiről. Mi-
vel a magyar nyelvű filmszakiro-
dalom ma még elég szegényes és 
ráadásul nehezen megszerezhető, 
ez a készülő -film-okta tó-film* re-
mélhetőleg annak a problémának a 
megoldásában is segít majd vala-
melyest, amit a filmoktatás beve-
zetésének legelső lépése, a peda-
gógusok felkészítése jelent. 

KI TANÍT MAJD A FILMRŐL 
— Ezzel ide is értünk íi leg-

problematikusabb kérdéshez: hon-
nan tudják majd az irodalomtaná-
rok azt, amit tanítanak? A gya-
korló pedagógusok túlnyomó több-
sége soha nem tanult filmelméle-
tet, s annak az elenyésző kisebbsé-
get képező, legfiatalabb tanár-nem-
zedéknek sincs megfelelő film-mű-
veltsége, amely a legutóbbi néhány 
évben végzett a bölcsészkaron és 
— fakultatíve — már részt vehe-
tett filmesztétikai szemináriumo-
kon. A gyakorlat azt mutatja, hogy 
a legfrissebb évfolyamokon végzett 
tanár-generációnak is legfeljebb 10 
—20 százaléka hallgatott filmelmé-
letet és történetet, s akkor is csak 
egyéni érdeklődésből, hiszen — tu-
domásunk szerint — egyik egye-
temünkön sem kötelező még ma 
sem a filmelmélet tanulása. Nem 
lesz így elhamarkodott a középis-
kolai filmoktatás bevezetése? Van-
e garancia arra, hogy a tervezett 
általános oktatás — nem fullad 
majd kudarcba a pedagógusok 
nagy részének felkészületlensége 
folytán? 

— Garantálni természetesen nem 
lehet a sikert, de reális lehetőségei 
ma mór megvannak. A tervezett 
filmoktatás hírét a legelső megle-
petéssel egyidőben szinte országos 
ellenszenv fogadta a pedagógusok 
körében. Körülbelül azokat az ér-



veket hangoztatták az első orszá-
gos ankét résztvevői, amelyeket az 
előbbi kérdés megfogalmazott. A 
fiatal korosztályhoz tartozó peda-
gógusok többsége azonban már a 
legelső percekben felismerte a 
filmoktatás bevezetésének szüksé-
gességét, s mellénk állva a hogyan-
on kezdett töprengeni, vitatkozni. 
Most pedig már ott tartunk, hogy 
az országosan mintegy 10—15 ezer-
re tehető magyar szakos tanári 
gárda túlnyomó többsége izgatot-
tan várja, sürgeti a tantervet és a 
megfelelő segédanyagokat, ame-
lyekből előre készülhet új felada-
tára. 

Mi igyekszünk kihasználni a 
felkeltett érdeklődést, s megfelelni 
a várakozásnak. Még az idei év-
ben megjelentetjük a tanárok szá-
mára az említett Valkó Mihály 
szolnoki pedagógus iskolai tapasz-
talatait összegező, s a filmelmélet 
legfontosabb alapfogalmait világo-
san rendszerező kis könyvecskéjét. 
Egy pedagógusoknak ajánlott ol-
vasmányokat tartalmazó bibliográ-
fia pedig már napvilágot is látott: 
a legjelentősebb szakkönyveket és 
a könnyebben hozzáférhető, friss 
folyóiratok és szaklapok — elsősor-
ban a Filmvilág — legfontosabb, 
alaptételeket és egyes stílusokat 
tárgyaló cikkeit sorolja fel. Készül 
a Filmtudományi Intézet gondozá-
sában egy -Filmesztétikái olvasó-
könyv-"; Valkó Mihály pedig tan-
könyvpótló jegyzeten dolgozik, 
amelynek alapján már az 1964/65-
ös tanévben tíz iskolában, a tíz — 
filmhez legjobban értő — vállalko-
zó tanár vezetésével megkezdődik 
a filmoktatás átfogó módszertani 
kísérlete. A pedagógusok tömegeit 
pedig a tanár-továbbképzések so-
rán segítjük majd a filmelméleti 
ismeretek birtokába. A jövő év-
ben kötelező tanfolyamon vesz részt 
az ország minden irodalomtanára; 
a tanárok tanfolyamainak előadóit 
pedig a filmelmélet legjelesebb ha-
zai szakemberei képezik ki. 

A megfelelő hazai filmszakiroda-
lom hiánya természetesen a továb-
biakban is komoly problémát je-
lent majd, s a nehézségek áthida-
lásában fontos szerep juthat a la-
pok — különösen a szaklapok — 

kritikusainak, munkatársainak, 
akiknek segítségére komolyan szá-
mítunk. Ha egyes filmelemzések 
kapcsán a bírálók rámutatnak a 
filmben rejlő pedagógiai, nevelési 
lehetőségekre is, a szaklapok pedig 
több, átfogó, egy-egy filmművész, 
egy-egy irányzat pályaképét, jel-
legzetésségeit alaposan bemutató 
tanulmányt és interjút közölnének, 
amire egyébként volt néhány jó 
példa az utóbbi időben — komo-
lyan megkönnyítenék az újszerű 
és nehéz feladattal birkózó taná-
rok munkáját. Ezúton is kérjük te-
hát valamennyi film-tanításra ké-
szülő tanár nevében a filmesztéti-
ka, filmkritika gyakorlati művelőit, 
hogy lehetőségeikhez mérten ve-
gyék ki részüket abból a nagy 
munkából, amely most kezdődik, 

AZ EGYETEM SE MARADJON EL 
— Nem volna-e szükség arra, 

hogy az egyetemi tanterv reform-
jában is tükröződjék a középiskolai 
tanterv megváltozása? Az egyete-
mi tanterv változásának — véle-
ményünk szerint — meg kellett 
volna előznie a középiskolai refor-
mokat. Ésszerűnek látszik, hogy 
legalább az egyidejűség megvaló-
suljon, s a tanárképzés ne kullog-
jon a középiskolai oktatás mögött... 

— Valóban ' helyes volna, ha 
mielőbb kötelezővé válnék a böl-
csészkaron és az egyéb irodalom-
tanárképző főiskolákon az új is-
meretanyagok tanulmányozása, hi-
szen megkönnyíthetnék így az új 
tanár-generációk dolgát. Viták, ter-
vezetek formájában napirendre is 
kei-ült már az egyetemi reform ke-
retében ez a probléma. Reméljük, 
mielőbb gyakorlati eredményekké 
érik. 

összefoglalásként annyit mond-
hatok — fejezte be a beszélge-
tést dr. Komár Pálné —; hisszük, 
hogy reális talajra épülnek elkép-
zeléseink, s bízunk benne, hogy 
1965 őszére megfelelően felkészült 
pedagógus-gárda kezd a nagy fel-
adathoz, hogy diákjainkat fejlett 
esztétikai érzékkel vértezett, művé-
szetértö és nem utolsósorban film-
értő közönséggé nevelje. 

ZSUGÁN ISTVÁN 



Werther lidércfényben 
B E S Z É L G E T É S L O U I S MALLE -AL 

Azon a héten Párizs találkát adott 
a halállal. Előbb Edith Piaf, aztán 
még ugyanaz nap, Öt óra múlva, el-
ment Jean Cocteau is. Az esti nagy 
bulvárlap első oldalon hatalmas 
fényképet közölt: Piaf a kórházi 
ágyon, alig pár perccel a halála 
után, az állát valami kendővel kö-
tötték fel. A képben benne az el-
múlás minden iszonyata. A halál 
friss igézetében, ebben a szinte hisz-
térikussá fokozott légkörben mutat-
ták be Louis Malle új filmjét, a »Li-
dércfény*-t. Cocteau egész életében 
megérteni akarta a halál misztériu-
mát, Piaf csodálatra méltó akarat-
erővel küzdött .ellene, Alain Leroy, 
a "-Lidércfény* hőse elpusztítja ön-
magát. A film egy öngyilkosság le-
hangoló természetrajza, s a haláltól 
megérintett város szokatlan élesség-
gel és ingerlékenységgel oszlott két 
táborra, mellette vagy ellene foglal-
va állást. 

Egy harmincegynéhány éves fia-
talember, szép és intelligens, bele-
kóstolt az élet minden örömébe, az 
asszonyok szeretik, anyagi gondjai 
nincsenek — belülről élő halottá 
vált és habozás nélkül eltépi az utol-
só szálat, ami a fizikai létezéshez kö-
tötte. Négyhónapi alkohol-elvonó-
kúra után, a Párizs melletti kis ma-
gánszanatóriumban, egy reggel elha-
tározza, hogy megöli magát. Ezen az 
utolsó napon visszatér Párizsba és 
felkeresi régi barátait, ismerőseit. 
Búcsúzni akar, vagy talán valami 
csodára vár? Maga sem tudja, 
örömmel és tapintatos kedvességgel 
fogadják mindenhol, de néma se-
gélykiáltását senki sem hallja meg. 
Reggel visszamegy szanatóriumi szo-
bácskájába, veszi az előkészített re-
volvert és a fegyver csövével gon-
dosan kitapogatva szíve helyét, meg-
húzza a ravaszt. A halott arc merev 
és lágy tekintete a nézőkre szegező-
dik és megjelenik a felírás: »Meg-
ölöm magam, mert nem szerettetek, 
mert nem szerettelek benneteket. 
Megölöm magam, mert kapcsolataink 
erőtlenek voltak, ezáltal megerősí-

tem kapcsolatainkat. Rátok hagyok 
egy kitörölhetetlen szégyenfoltot.* 

A hatás megdöbbentő. Aki kicsit 
is hajlik a pesszimizmusra és a dep-
resszióra, nehezen tud megszabadul-
ni a nyomasztó érzéstől, melyet a 
film gyakorol rá. Már csak azért is, 
mert Louis Malle rendkívüli érzé-
kenységű tehetség és Maurice Ronet, 
Alain megszemélyesítője démoni hi-
telességgel eleveníti meg a lelkibe-
teg fiú végső kálváriáját. (A "-Lidérc-
fény* az ez évi velencei fesztivál 
Arany Oroszlánjának egyik nagy 
esélyese volt, de végül is meg kel-
lett elégednie a zsűri különdíjával.) 
Ez a sötét és depresszív hatás nem 
csupán egy filmalkotás művészi 
problémáit veti fel, sokkal mélyebb 
és általánosabb kérdésekhez vezet el. 
Az élet értelméről, vagy végső értel-
metlenségéről késztet gondolatokra, 
az életigenlés, vagy a minden taga-
dás filozófiája kerül egymással 
szembe. 

— Ne higyje, hogy az öngyilkos-
ság apóteózisát akartam ezzel a fil-
memmel elkészíteni — válaszolt ag-
godalmaimra Louis Malle. — Én 
nem azonosítom magam hősömmel, 
igaz, szeretem, sajnálom, de végső-
soron elítélem. Nemcsak a környező 
társadalom, nem csak a felszínes, 
elégtelen kapcsolatok hibásak abban, 
hogy idáig jutott —, hanem saját-

Louis Malle forgatás közben 



maga is. Az alkoholizmus nem ma-
gyarázata magatartásának, csak kö-
vetkezménye. Alain életfelfogása tu-
lajdonképpen bosszant és Irritál. 
Nem egy hozzá hasonló fiút ismer-
tem, mind a pókháló foglyai voltak. 
Sohasem tudtak kiszabadulni belőle 
és vérük elfolyt, mint a sebesültek 
vére. 

Alain életképtelensége és belső 
elsivárodása már kifejezetten a kli-
nikai esetek körébe tartozik. "-Meg-
érintem a tárgyakat, de már nem ér-
zem őket- — mondja. Gondolja, 
hogy a lelkibetegségek ábrázolása a 
művészetben meg tudja találni a 
kellő kapcsolatot a nézőkkel, akik 
többségükben mégiscsak egészséges 
emberek? 

— Először is igaz, hogy az az 
Alain, akit a film bemutat, talán 
már gyógyíthatatlan, de az ilyen 
természetű betegségeknél rendsze-
rint van egy kezdeti stádium, ami-
kor még meg lehetne akadályozni a 
betegség kifejlődését. Filmen feltét-
lenül elgondolkoztat arról, hogy va-
jon megtettek-e mindent ebben a 
drámai pillanatban egy ember meg-
mentéséért. Az öngyilkos-jelöltek 
gyakran beszélnek a tettről, amit el 
akarnak követni. Amikor Alain azt 
mondja barátjának: "Szeretném, ha 
segítenél meghalni-, talán éppen 
azt akarja jelenteni: "Szeretném, ha 
megakadályoznál benne.- A megráz-
kódtatás, amit az öngyilkosság ki-
vált, úgy gondolom, a lelkiismeret-
hez szól. De van egy másik szem-

Maurice Ronet — A1 

pont is, amiért hiszem, hogy hasznos 
lehet a filmen. Nem egy ember ví-
vódik hasonló fantomokkal és ez a 
történet talán egy kicsit felszabadít-
ja őket, mint a pszihoanalitikus, aki 
kibeszéli a betegből szorongásait. 

-•- Nem állhat fenn annak a ve-
szélye, hogy a film, éppen művészi 
szuggesztivitása folytán, a huszadik 
századi Wertherek öngyilkossági 
járványát indíthatja el? 

— Nem tartom valószínűnek. Ez 
a probléma hasonlít a bűnügyi fil-
mekéhez. Igaz, vannak néhányan, 
akiket inspirál a bűntények látvá-
nya, de a statisztikai kutatások azt 
mutatják, hogy inkább elriasztóan 
hadnak, mint ösztönzően. Érdekes 
azon is elgondolkodni, hogy a két 
utolsó háború alatt a semleges or-
szágokban, így különösen Svéd-
országban, sokkal több öngyilkossá-
got követtek el, mint például Fran-
ciaországban, ahol a halállal nap 
mint nap találkozhattak. 

••• ön is osztja azoknak a nézetét, 
akik szerint az öngyilkosság korunk 
általános betegsége? 

—''Egyáltalán nem. A közelmúlt-
ban olvastam ezzel kapcsolatban 
egy érdekes statisztikai adatot: 1913 
volt az öngyilkosságok rekord éve és 
azóta állandóan csökken a számuk. 
Persze ezzel nem akarom azt mon-
dani, hogy a magány és a reményte-
lenség érzése nem tölti el aggoda-
lommal az emberek egy részét. Az 
öngyilkosság szükségszerű végered-
ménye a tagadás és csömör morál-

i megszemélyesítője Maurice Ronet — Alain megszemélyesítője 



jának. Kedves tervem, hogy megcsi-
náljam a -Lidércfény* ellentétét, 
megmutatva az élet másik végletét, 
az életerő, a férfias ellenállóképes-
ség diadalát. Joseph Conrad -Az 
árnyékvonal* című regényét sze-
retném megfilmesíteni. 

Ezek szerint a -Lidércfény* tra-
gikus lázálma nem az ön érzésvilá-
gának kivetítődése volt? 

— Ezt így nem mondanám. Hi-
szen a művész nem véletlenül ta-
lálkozik témájával. Lehet, hogy azt 
a pillanatot a véletlen hozta létre, 
amikor Drieu La Rochelle 1931-ben 
megjelent regénye, a -Lidércfény* 
tavaly a kezembe került, de hogy 
első pillanatban megragadott és at-
tól kezdve nem tudtam másra gon-
dolni, ez már nem lehetett véletlen. 
Most nem is La Rochelle művészi 
kvalitásaira vagy világnézetére gon-
dolok, az utóbbival meg kell monda-
nom élesen szembenállók. De a kö-
rülmények különös összejátszása 
folytán többszörösen érzékenyen 
reagáltam a regény témájára. Nem-
régiben halt meg hasonló módon egy 
közeli barátom, akit hiába próbál-
tam tettétől eltántorítani, s ez a tra-
gikus esemény nagyon megrázott. 
Drieu La Rochelle maga is öngyil-
kossággal vetett véget életének 
1945-ben. A megszállás alatt együtt-
működött a németekkel és belső meg-
hasonlása kergette a halálba. De a 
kísérteties sor folytatódik. A -Li-
dércfény* főhőse élő személy volt, a 
fiatal író barátja: Jacques Rigaut, 
aki már egy előző regényhősének is 
modellje. Az ő figurája rejtőzik -Az 
üres bőrönd* Gonzague nevű alakja 
mögött. A széparcú, sikeres világfi, 
aki mindig művészek között élt, de 
maga semmit sem tudott alkotni (a 
gimnáziumban a legjobb pajtása egy 
bizonyos René Chomette, akit ké-
sőbb René Clair néven ismerhettünk 
meg), a dadaizmus e meddő harcosa, 
hat évvel -Az üres bőrönd* megjele-
nése után, kábítószerek rabjaként ön-
gyilkos lett. Egy reggel Drieu La 
Rochelle meglátogatta barátját Cha-
teaubriand egykori házában, melyet 
szanatóriummá alakítottak át, és a 
fiatalembert papírlapok előtt ülve ta-
lálta. -Miért áltatod magad?* — kér-
dezte tőle — -Tudod te jól, hogy nem 
vagy író.* A papírlapra Rigaut elő-

Lénx Skerla és Maurice Ronet 

zőleg éppen ezt írta: -Ti, barátaim, 
ti költők vagytok. De én a másik ol-
dalon állok, a halál oldalán.* Drieu 
La Rochelle barátja halála felett ér-
zett első megrendülésében fogott hoz-
zá a -Lidércfény* megírásához. Cse-
lekményét azért helyeztem át nap-
jainkba, mert nem csupán az egykori 
regényt akartam megfilmesíteni, ha-
nem egy ma is fájdalmasan eleven 
kérdésre szerettem volna választ ke-
resni. 

Ha erről a többszörös ismétlő-
désről az idő mélységében, a néző-
nek nincs is tudomása, de ösztönö-
sen olt érzi Alaín figurájának jel-
lemző vonásaiban, melyek a filmet 
egy pszihopata eset megmutatásán 
túl, a művészi általánosítás rang-
jára emelik. Alain végső lelkiállapo-
ta már orvosi eset, de azok az okok, 
melyek idáig juttatták — társadalmi 
jelenségek. Erről nem beszél nyíl-
tan a film, de felkelti érdeklődésün-
ket ebbe az irányba, s ha a film ál-
tal megadott nyomokon gondolatban 
továbbindulunk, ehhez a végkövet-
keztetéshez jutunk. 

ön körülbelül annyi idős, mint 
Alain. Alain megtorpant az élet 
nagy határvonalán, mely a fiatalsá-
got a férfikortól elválasztja. Átélte 
ön is ezt a válságot és véleménye 
szerint, mennyire általános jelenség 
ez a ma harmincegynéhány évesek 
körében? 



Kép a *Li 

— Amikor Drieu La Rochelle re-
génye a kezembe került, éppen egy 
hasonló problematikájú forgatóköny-
vön dolgoztam, "Ma este harminc 
éves* címmel. Azt hiszem ezen a 
válságon többé kevésbé minden ér-
zékenyebb intellektuel keresztül-
megy, de az élet természetes rendje 
az, hogy ezen a Válságon átlábol-
junk. A határvonalon innen még 
elegendő volt a lehetőségeket csil-
logtatni, belőlük élni, de ezen túl 
már bizonyítani kell. A film Alain-
jének tragédiája az, hogy a célokat, 
melyek barátai életét kitöltik, nem 
tudja, vagy nem akarja elfogadni. 
"Iszonyodom a középszerűségtől* — 
mondja. S ezért nem csinál semmit, 
ö, aki valaha tizenhét éves korában 
gyalog elment Spanyolországba; 
hogy Franco rendszerét megdöntse, 
ma semmi célját nem látja életé-
nek. Azokat, akik az OAS régen el-
vesztett harcát folytatják, groteszk-
nek és ostobának találja. Az éjsza-
kai élet örömeitől megcsömörlött. A 
parazita létezést nem akarja vállal-
ni. Az igazi szerelmet nem leli meg. 
"És a szépei: Dorothy, Lydia és a 
többiek? Ragyogóak és imádják ma-
gát* — mondja egy barátnője. "Nem 
elég szépek. Nem elég jók . . . Elmen-
tek.* J 

Ez a modern Werther nem 
azért hal meg, mert nem szeretik 
viszont, és mert nem érti meg a vi-

•cfény*-böl 

lág. ö nem szeret senkit, és ő nem 
érti meg a világot 

— Igen, de nemcsak benne van 
a hiba. Mint ahogy nem is csak a 
világban. Nekem könnyebb dolgom 
volt. Azzal, hogy megalkottam a 
"Lidércfény*-t, egyúttal túl is ju-
tottam a válságon. Számomra ez a 
film egész művészi pályafutásom 
fordulópontját jelenti. A "Lidérc-
fény*-nyel átléptem a férfikorba, 
nemcsak gondolkodásmódban, de 
eszközeimben is lehiggadtam. Ami 
Drieu La Rochelle regényében kere-
sett és néhol szenvelgő volt, igye-
keztem egyszerűvé és keresetlenné 
tenni. Lehet, hogy van, aki konzer-
vatívnak tartja filmkészítési mód-
szeremet, de idegenkedem a modern-
kedéstől, mert hiszem hogy az igazi 
modernség a természetességben rej-
lik. 

Ne vegye szerénytelenségnek, de 
a sors eddig barátságos volt hoz-
zám, és egészen fiatalon — ha nem 
is mindig megérdemelten — hangos 
művészi sikereket érhettem el. A 
"Felvonó a vérpadhoz*, a "Szere-
tők* a "Zazie a metróban*, a "Ma-
gánélet* után először érzem úgy, 
hogy sajátmagamból is adni mertem 
valamit és azt hiszem, ez az állomás 
az igazi művésszé érés folyamatához 
szorosan hozzátartozik. 

LÉTAY VERA 

Kép a ~Xidércfény«-böl 



Az éjszakai 
világ 

Az olasz kommersz-
filmgyártás újabban egy 
speciális műfajra vetette 
magát, ez: a filmszalag-
ra rögzített látványos-
ság. Nincs sztori, nincs 
keret, csak a különleges 
artista-mutatványok, eg-
zotikumok, káprázatos 
revűszámok egymás-
utánja van. A világvá-
rosok mulatóhelyeiről 
készített filmjük sike-
re adhatta az indítékot, 
hogy szinte futószalagon 
állítsák elő ezt a csak 
szemnek-f ülnek szóló 
szórakozást. Az új szé-
lesvásznú színes soro-
zat összefoglaló címe: Az 
éjszakai világ. 

A néhányperces be-
vezető a munkából ha-
zalgyekvő embereket 
mutatja, egyszerű ruhá-
kat, köznapi arcokat, 
siető lábakat fényképez 
fekete-fehér változat-
ban, hogy aztán hirte-
len változással a neon-
fényes esti utcát expo-
nálja a bárok, mulatók 
hívogató színeivel. És 
már benn is vagyunk 

Nem minden a szépség és a fiatalság 

valamelyikben, ahol he- egzotikumokat tálal. Ka-
gyükkel egymásra tett, rikákon átszökellő del-
csillogóan éles kardokat fineket, japán nőt, aki-
egyensúlyoz valaki egy ről karddal vágják le a 
létra tetején. Aztán rAát , fáklyás íejesug-
újabb éjszakai utcakép,JiBst ötven méteres ma-
másnyelvű neonok, és| gísságból a hullámve-
már azt figyeljük: mi- réses, szúk sziklaszoros-
lyen egyszerre emelik ba, női görkorcsolyaver-
lábukat a tüllbe-selyem- senyt, ahol kegyetlenül 
be öltözött kánkán-tán- tépik, rúgják, taszítják, 
cosnők. Énekszám, vet- a pályáról kipenderítik 
kőzés (amelyet igen ha- egymást a résztvevők, 
mar elvágnak), tánc, ar- vallásos szertartást, 
tistaszám, megint amelyen egymás he-
tánc . . . másíélórán át. gyérvhátán kapaszkod-
A sorozat második része, nak a papi áldás felé a 
hogy ne foghassák rá az hivők, férfi-szépségver-
önismétlést, már túlnvo- senyt, aholis előírásos 
mórészt kuriózumokat, pózokban mutogatják fz-



maikat a muszkli-embe-
rek . . . 

De épp ez utóbbinál 
álljunk meg egy pilla-
natra. Mint ahogy az 
operatőr gépe is meg-
állt az egyik herkules-
nek nem az izmain, ha-
nem az arcán. A hatal-
mas bicepszek és a női 
közönség néhány jelleg-
zetesen öreg, rút és kéj-
sóvár példányának fel-
villantása után jelenik 
meg ezen az egyébként 
semmitmondó férfi-ar, 
con a mélységes undor. 
Egy pillanatra csak. Az-
tán megint a muszklik 
és mellkasok, s a néző-
téri matrónák zsongó 
helyeslése. Még néhány 
más számnál is felis-

merhető a törekvés, 
hogy a látványhoz va-
lami álláspontot, véle-
ményt is csatoljanak. A 
tengerszorosba ugró szi-
nesbőrű ember mutat-
ványánál — a film jól 
hangsúlyozza ez>t — a 
gazdag turisták éppen 
csak odafigyelnek egy 
pillanatra és aztán tán-
colnak tovább. De ez a 
tendencia nem jellemző-
je a filmnek. 

Mint ahogy az egész-
séges humorral való szó-
rakoztatás is csak ke-
vés helyet kap a látvá-
nyosságdk között, holott 
ez éri el a legnagyobb 
sikert. Az első részben 
egy amerikai zenekar 
kitűnő paródiái nevet-

Az énekesnő és az 
-árnyéka-

tetnek meg könnyekig, 
a másodikban egy két-
személyes színpadi jele-
net szorít háttérbe min-
den bravúrt és csillo-
gást. Tartalma: az öreg 
inas felszolgálja ugyan-
csak idős és kissé sze-
nilis úrnőjének az ün-
nepi vacsorát. Az asz-
talon sok teríték van, és 
mindketten úgy tesznek, 
mintha vendégek ülné-
nek köröskörül. A sze-
szélyeikkel együtt is 
szívesen látott, jól ismert 
vendégek. Az inas he-
lyettük koccint, helyet-
tük iszik. — Mint ta-
valy? — kérdezi. — 
Mint rendesen... — így 
a válasz. Ez ismétlődik, 
meg a tálalás, meg az 
Ivás, sőt a megbotlás is 
a leterített párducbőrön, 
mégis csupa ötlet, finom 
megfigyelés, magávalra-
gadó humor ez a jele-
net. Húszpercnyi önfe-

Az öreg angol Inas Jelenete 
a filmből 



Egy éjszakai bárban 

ledt nevetés a nagypol-
gári úrhatnámságon, 
Maguk a gyártók is fel-
mérhették, mennyivel 
értékesebbekezek a hu-
moros számok a többi-
nél, bizonyság rá, hogy 
m(g a két filmet eggyé 
összevonó változatból 
(ezt vásároltuk mi meg) 
könnyű szívvel hagytak 
ki sokezer dolláros nagy 
revűszámokat, másokat 
pedig alaposan meg-
csonkítottak, bennema-
radt teljes egészében a 
zeniekari paródia és az 
inasjelenet is. A továb-
bi utat mégse erre, a 
tartalmasabb szórakoz-
tatás felé keresik. A 
rendkívülit, a meghök-
kentőt, a filmen soha 
nem látottat akarják. 
Erre mutatott már a , 
második rész egzotiku-
mokban túltengő kere-
settsége is. De milyen a 
harmadik folytatás? 

Objektív akadályok 
miatt nem láthattam. 
De ismerem. Fotókból, 

amelyeket semmi esetre 
se adnék kiskorúak ke-
zébe, valamint a produ-
cer lelkes magyarázatá-
ból. Nem sztriptíz, de-
hogyis, azt már az első 
két részben elsütötték. 

Ez hamisítatlan pornog-
ráfia. A producer sze-
rint éppen forgatják a 
negyedik részt is. Hogy 
abban mi lehet . . . 

KÜRTI LÁSZLÖ 



E T Ű D Ö K A Y Á S Z M Q N 
A heti moziműsorban szereplő já-

tékfilmekről hivatalból is megemlé-
kezik a kritika. Míg a rövidfilmek-
ről sokszor helyszűke miatti hallgat. 
Pedig ezek a műsor ráadásaként el-
játszott etűdök maradandóbb él-
ményt jelentenek — vagy éppen ta-
nulságosabbak — a nagyzenekari 
koncertműveknél. Közéjük tartozik 
az elmúlt hetekben bemutatott, két 
érdekes kisfilm is. 

A "-Négy évszak-", 
című svájci alkotás Vivaldi ismert 
oratóriumának megfilmesített válto-
zata. Így is mondhatnám: képekkel 
illusztrált muzsika. Zene, mozgó fo-
tókban elbeszélve. S ebben a nem-
ben — a megfilmesített zenemű 
"-fordított-" műfajában, ahol a lát-
vány kíséri a dallamot; ahol a mu-
zsika hangulatából, ritmusából szü-
letnek meg a képek — a legkülönb, 
amit az utóbbi időben láttunk. A 
filmben akusztikai és a vizuális él-
mény tökéletesen fedi egymást. A 
dallamnak pontos mérete van. A ké-
pek meg, mintha a Vivaldi-partitura 
alapján jöttek volna létre. Negyed-
taktusnyi eltérés sincs a vezérdal-
lam és a kísérő képcsoportok között. 
Niklaus Gessner, a rendező és Fride-
rich Schrag, az operatőr — itt csak-
ugyan egyenrangú társak — arra 
szövetkeztek, hogy az évszakok ter-
mészeti élményéből -absztrahált-" ze-
nét — visszaminősítsék képekké. Ezt 
a feladatot pedig csak a látvány és 
a dallam kél közös eleme: a hangu-
lat és a ritmus alapján oldhatták 
meg. 

Gessner a Vivaldi-oratórium téte-
leit zenei motívumokra, fő- és kí-
sérődallamokra, ütemekre, sőt, nem-
egyszer hangokra bontotta fel. Majd 
a különálló zenei elemekhez meg-
kereste az objektive legalkalmasabb 
— mert hangulatilag leginkább oda-
illő — képet. így lett a Tavasz-tétel 
finom fuvolaszólamából: madárröp-
dösés, virágzó faágak között A Nyár 
diminuendo gordonka-hangjaiból: 
vonatkerekek gyorsuló mozgása . . . 
Friedrich Schrag, az operatőr pedig 
valóságos hangszerként használta a 

kamerát: a képek élesítésével és tor-
zításával, a premiei' plánok és a to-
tálok sűrű — néhol meghökkentő — 
cseréjével szinte lefényképezte Vi-
valdi zenéjét. 

Csak az a kérdés: vajon az objek-
tíve legalkalmasabb — a hangulati 
-valószínűségszámítás-« szerint leg-, 
jobban megfelelő — megoldás; egy-
egy zenei mozzanatra tökéletesen rí-
melő kép, egy-egy zenei ütemmel 
ritmikallag remekül egybevágó 
montázs — megfelel-e a hallgató, il-
letve a néző elképzelésének? 

Hátha a Tavasz-tétel fuvolaszáma 
közben nem röpködő madarakat lá-
tok? Hanem fűszálakat. Vagy eső-
csepeket. Esetleg — engedtessék 
meg nekem — egyáltalán nem látok 
semmit. . . A zenei élmény ugyanis 
bensőbb, rejtettebb, áttételesebb, 
semhogy ily könnyen — szinte egy 
konkrétabb világba való jutás ké-
nyelmével — tárgyi alakzatot tudna 
ölteni. . . 

Ebben az esetben a film alkotói-
nak előzékenységét már erőszaknak 
érzem és tiltakozom ellene. A két 
kitűnő svájci szakember a Vivaldi-
oratórium megfilmesítésével köze-
lebb akarta hozni a zene világát. Ez 
—• a népszerűsítés legalacsonyabb 
szintjén — sikerült is. De magasabb 
szinten? Gressner és Friedrich 
Schrag a képeket mintegy odaveti-
tette közém és a zenei mű közé. S 
ezen a vizuális közegen éppen a 
képzelet hatolhat át legnehezebben, 
így Vivaldi muzsikája — a fantá-
ziánk megkötése miatt — egyszers-
mind távolabb is került tőlünk. 
Alighanem igaza volt a film egyik 
nézőjének: A végén már úgy érez-
tem, hogy nem a képek illusztrál-
ják a muzsikát. Hanem Vivaldi szer-
zett kísérőzenét egy szép természet-
rajzi fi lmhez.. . 

A -Bagoly-folyó". 
című belga kisfilm egy ismeretlen 
rab kivégzésének "-története**. A ra-
bot — akiről nem tudunk semmi 
biztosat: sötét szemű, borosta-verte, 
civilruhás férfi — már a film ele-
jén a vesztőhelyre vezetik. Ködös 



hajnal van. Laktanyaudvar. Csend. 
A kivégzőosztag a végtelenbe vesző, 
halotti kerten át masíroz a Bagoly-
folyó felé. Ott megállnak. Az áldo-
zatot a folyó fölött billegő deszka-
pallóra tuszkolják. Kezét-lábát gúzs-
ba kötik. Aztán nyakára dobják a 
kötelet, és . . . 

Ez a három pont . . . a valóságban 
néhány másodpercet jelent. Egyet-
len rándulást. Utána a halál követ-
kezik. Az élettelen test látványa, 
amint megfeszül a folyó felett. 

De a filmben az élet és a halál 
közötti szünetjel majdnem fél óráig 
tart. A cselekmény a hős -belső ide-
jében* folytatódik tovább; azokban 
az irreálissá tágult pillanatokban, 
amelyekkel — így mondj ák — a ha-
lált megelőző lelkiállapot jutalmaz, 
vagy büntet meg bennünket. 

A halálraítélt — öntudata utolsó 
erőfeszítésével — a szabadulás le-
hetőségére gondol. Azt álmodja, 
hogy lába alól kicsúszik a deszka-
palló. S tehetetlen teste, nyakán a 
kötéllel, a folyóba zuhan. Sokáig 
úszik, lebeg a víz alatt — miközben 
kiszabadítja tagjait a szoros kötelé-
kekből. Aztán fülbukkan a mélyből, 
hatalmas lélegzetet vesz, s úszni 
kez'd lefelé — amerre az erdőt sejti. 
De a katonák észreveszik. Sortüzet 
nyitnak rá. Aztán megkezdődik a 
hajsza, a kétségbeesett futás, árkon-
bokron át, sűrű vadonokon és leta-
rolt mezőkön keresztül — mindaddig, 
amíg a hős hazatalál, s magához 
öleli a feleségét. r 

Persze, mindez nem más, mint a 
végső remény káprázata: a halálra-
ítélt kétségbeesett képzelgése. Ezt 
tudjuk, sejtjük. De a képek realiz-
musa ellentmond ennek a reáíis 
megérzésnek. Robert Enrico ugyan-
is a hős -belső idejében* játszódó, 
fantasztikus üldözést úgy pergeti le 
— mintha a történet a valóságban 
folytatódnék. A képtelenebb látomá-
sok is sokszor a dokumentumfilmek 
konkrétságát idézik. S a képsorok 
tárgya és stílusa közti ellentét — 
tartós bizonytalanságban hagyja a 
nézőt Enrico a cselekmény álom-

szerűségét csak elvétve, okkal-mód-
dal: némely mozzanat időtartamó-
nak irrealitásával érzékelteti. A hős 
például túl sokáig marad a víz 
alatt. Emberi tüdő ily tartós oxigén-
hiányt aligha bírhat k i . . . Vagy: az 
üldözött a hazaérkezés jelenetében 
percek alatt teszi meg az utat a ka-
putól a tornácig. Nemcsak ő fut az 
aszonyhoz, az asszony is szaladni 
kezd feléje — mégis milyen nehezen 
érik el egymást!... S ugyanebben a 
jelenetben: a feleség valami földön-
túli, álombéli mosollyal — nem a 
meglepődés, hanem a boldog lebe-
gés mosolyával — közeledik férjé-
hez. Már régen sírnia kellene. Vagy 
sikoltozni. De ő mozdulatlan arc-
cal mosolyog... Ezek a tudatos idő-
tévesztések azonban csak jelzik — s 
nem bizonyítják! — a cselekmény 
irrealitását A néző a film végéig 
nem tudja, minek higgyen inkább: 
a szemének-e, vagy az eszének? a 
látványnak-e, vagy a logikájának? 
Pontosabban: nagyon is jól tudjuk, 
hogy nem lehet igaz, ami a film-
vásznon történik — de a képek 
konkrétsága ebben a tudatunkban 
nem erősít meg bennünket. így 
mindvégig fenntartunk magunkban 
egyetlen — még oly csekély s már 
a csodával határos — lehetőséget, 
hogy a főhősnek mégiscsak sikerült 
megmenekülnie. S a rendező ezzel 
a parányi eséllyel szinte megkettőzi 
a hajsza és a csodálatos véletlenek 
izgalmait. Először amiatt szorongunk, 
hogy a hős — e fiktív eseménysoron 
belül — ki tudja-e játszani üldözőit? 
Utóbb meg — kétségeinkkel küzdve 
— valóságnak szeretnénk hinni a 
fikciót. 

Aztán ránkszakad a végső bizo-
nyosság. Az elítélt nyakán megszo-
rul a kötél. Elvégeztetett. S egyszer-
re végetér a naturális hűséggel 
megalkotott képek szuggesztív szem-
fényvesztése. 

Ügy tudom, Robert Enrico első 
kisfilmjét alkotta meg a -Bagoly-fo-
lyósban. Pályája rendkívül érdekes-
nek ígérkezik. 

GALSAI PONGRÁC 



HEVESY IVÁN HETVENÉVES 
Szeretettel, nagy-nagy melegség-

gel és őszinte zavartsággal köszönt-
jük. Valóban évforduló szükséges 
ehhez az életműhöz, hogy emlékeze-
tünkben felidézzük? 

Mondják, nem szereti az ünnep-
léseket, a protokoll-köszöntőket és 
igaza van. ö szívét, érzékenységét, 
gondolatait és évtizedek szenvedé-
lyes, fáradhatatlan töprengéseit ad-
ta — lehetséges, hogy mi ezért csak 
udvariassággal fizessünk? Pedig jól 
ismerjük ezeket a gondolatokat, sőt, 
azt mondhatnám, annyira felszívód-
tak bennünk, hogy már-már ano-
nimmé váltak a napi használat jól-
eső kényelmében. De nem éppen ez 
igazolja, hogy érvényes, alapvető 
igazságokról volt szó? S mindaz, 
amit mintegy harminc—negyven 
évvel ezelőtt leírt, ma már annyira 
a vérünkké vált, hogy azt is elfeled-
jük, honnan származtak. 

Megragadóan tiszta, tiszteletet éb-
resztőén egyenes életút az övé. A 
pálya íve a magyar haladó gondo-
lat legjobbjainak köréből indul, a 
Ma és Nyugat radikális polgári 
értelmiségének táborából és vezet 
töretlenül előre. A Tanácsköztársa-
ság idején jelenik meg első önálló 
könyve: az izmusok lobogó zűrzava-
rában, lázas rengetegében próbál ér7 
tő kézzel eligazítani. Majd a Nyu-
gat és a Korunk válik: legfőbb 
publikációs orgánumává és íme: 
megjelennek a filmről szóló első 
írások, kritikák, kis tanulmányok, 
melyekben az új művészet polgár-
jogáért küzd. Már egyetemi szakdol-
gozata a filmmel foglalkozik. (A "mo-
zidráma* 1913) Majd egy nagyobb, 
elméleti igényű tanulmány a Nyu-
gat-ban, (A filmjáték formája, 
1924) mielőtt az alapvető mű meg-
írására sor kerülne: "A filmjáték 
esztétikája és dramaturgiája* címen, 
1925-ben. 

Hevesy Iván elsősorban művészet-
történész — filmszemléletének ere-
detisége is ebből táplálkozik: fogé-
konysága a film vlzualitásában rejlő 
lehetőségek Iránt, a képzőművészeti 
kompozíció leglényegesebb törvényei 
és legapróbb árnyalati finomságai 
iránt talán ebben gyökerezik. De így 
a képzőművészeten nevelkedett lá-

tása óvja meg e tekintetben a túl-
zásoktól is: attól, hogy a filmet 
csakis, mint vizuális kifejezőformát 
értékelje. Világosan látja azt is, ami 
a filmen más, több mint puszta lát-
ványosságé fogalmazott közlendő? 

Tudjuk, hogy a húszas évek film-
esztétái, Balázs Bélát is beleértve, a 
filmet elsősorban, mint vizuális 
szimfóniát, mint a "fénysugár ze-
néjét* üdvözlik. Ennek a mozgó 
architektúrának elemeit próbálják 
elfogultan, szenvedéllyel számbaven-
ni. Hevesy könyve túlmegy ezen: a 
filmszerkezet elemeire bontása után 
bizonyos szintézisre is törekszik. A 
filmet, mint a drámai történés új 
művészetét tárgyalja, melynek "a 
mozgásban megjelenő történés, e 
mozgások egymásbaszövődése, ese-
ményfolytonossága* ad életet. A 
film és a dráma, a film és a regény 
kapcsolatát minden féltékeny indu-
lat nélkül vizsgálja, és éppen így 
jut el ahhoz, hogy megfejtse a film 
sajátos drámai építkezésének titkát: 
a drámaiság ellentmondásosságát, 
kétarcúságát, melynek egyformán 
eszköze a "szélesebb, lazább organi-
zációjú, regényszerű előadásmód* és 
a "lezárást követelő, drámai, befeje-
ző kompozíciós* elv. 

Sajnos azonban művei sorsa, si-
kere sosem áll arányban a benhiik 
felhalmozott értékekkel. Több tucat 
megjelent könyve mellett ijesztően 
magasra emelkedett a kiadatlan mű-
vek száma is. S tematikája ugyan-
olyan változatos, mint a megjelen-
teké: képzőművészet, grafika, foto-
esztétika, filmtörténet, melynek 
egyetemes fejlődéstörténetéről ép-
penúgy két kéziratos kötetet őriz 
otthonában, mint a magyar néma-
film korszakáról... 

De írni, a művészet értékeit hoz-
záférhetővé tenni., úgy látszik belső 
szükség, leküzdhetetlen alkotói kény-
szer számára. Éppen ez a közlés-
vágy alakítja stílusát is hajlékony-
nyá, tisztán csillogová, személyessé. 
De visszaélhetünk-e még sokáig tör-
hetetlen alkotókedvével, szellemi 
frisseségével, teremtő optimizmusá-
val, mellyel mégis, mégis újabb vá-
rak, feladatok szívós ostromlásába 
kezd? BlRÓ YVETTE 



A külföldi Stock-
holmban, miután szor-
galmas turistához illően 
megismerkedett a gyö-
nyörű város látnivalói-
val, az élő folklór Skan-
sen-parktól kezdve a 
szabadtéri múzeum Mil-
les-gardenen keresztül 
a tenger mélyéről közel 
negyedfélszázad után 
épségben kiemelt Wasa-
hadihajóig, nem utazhat 
el anélkül, hogy ne lás-
son legalább egy Berg-
man-filmet — lévén ez 
éppoly svéd 'nevezetes-
ség, akár a smörgas-
brod, ez a több tucatnyi 
hideg-meleg fogásból 
álló, hires svéd előétel-
egyveleg. Néhánynapos 
stockholmi tartózkodá-
som szerencsésen egy-
beesett ugyan Bergman 
nagy izgalommal várt 

új filmje, a -Csend* 
bemutatójával —, csak 
épp jegyet nem tudtam 
szerezni hozzá a filmet 
játszó egyetlen moziba. 
A Svenska Filmindust-
ri rokonszenves és elő-
zékeny sajtófőnöke, 
Wallgren úr sietett vé-
gül segítségemre — 
meghallván azonban, 
hogy eddig még egyet-
len Bergman-filmet sem 
láttam, a leghatározot-
tabban lebeszélt ter-
vemről: nem szabad a 
Csend-del (kezdeni az 
ismerkedést Bergman-
nal. Ellenben rendelke-
zésemre bocsátotta a 
cég házivetítőjét, ahol 
azután öt nap alatt va-
lóságos kis Bergman-
fesztivált: hét filmet 
néztem végig az elmúlt 
hét év terméséből, utol-

sónak hagyva a Csen-
det, amely ténylegesen 
igazolta az előrelátó 
óvatosságot: ezzel való-
ban nem lehetett vol-
na kezdeni! 

A keletkezés sor-
rendjében az első látott 
film, -Egy nyári éj mo-
solya* (1955, cannesi 
különdíj 1956) hamvas-
bájú, kosztümös vígjá-
ték, a főszerepben az 
-Egy nyáron át tán-
col t*-ból nálunk is is-
mert Ulla Jacobssonnal, 
a csöndes mosolytól a 
harsány kacagásig a 
derű száz színét sűrítve 
egy biedermeier Szent-
ivánéji álom költői já-
tékába. Ez a film egy 
általában erősen tra-
gikus beállítottságú 

Victor SJKstrOm az -Erdei szamócd—ban 

flu mi 10KI ül Él MCE 



Gunnar BJBrnstrand, Eva Dahlbeck és Gull Natorp az -Egy nyári éj mosolyá—ban 

Ulla Jacobsson az -Egy nyári éj mosolyá—ban 

rendező ragyogó hu-
morérzékét tükrözi — 
fehér hollóként Berg-
man kétévtizedes mű-
ködésének harmincegy-
néhány, javarészben sö-
téttónusú alkotása kö-
zött. 

-A hetedik pecsét* 
(1956, cannesi különdíj 
1957) egy középkori mo-
ritát hangján és egy 
düreri ihletésű halál-
tánc allegóriájába bur-
kolva tükrözi a modern 

ember félelmekkel és 
szorongásokkal teli élet-
érzését. A Szentföldről 
kiábrándultan és két-
ségektől gyötörve haza-
térő kereszteslovagot — 
mint a huszadik század 
emberét az atomhalál 
fenyegető réme — a 
Fekete Halál, a pestis 
irtóztató látványa fo-
gadja. A sivataggá vált 
országban kóborolva ta-
lálkozik egy vándorko-
médiás házaspárral, 

akik a szenvedés és 
pusztulás közepette is 
megőrizték életkedvü-
ket és hitüket a jövő-
ben. A lovag sakkjátsz-
mára hívja ki a Halált, 
és önmagát feláldozva 
megmenti a kis csalá-
dot. A film két fősze-
replőjének ez volt az 
első Bergman-szerepe, 
egyszersmind az első 
jelentős filmszerepe is: 
a Halált alakító Bengkt 
Ekerottal (a -Hosszú út 



az éjszakába- stockhol-
mi ősbemutatójának 
rendezője) az " A r c -
ban, a lovaggal, Max 
von Sydowval pedig 
ezentúl csaknem vala-
mennyi Bergman-film-
ben találkozunk. 

* 
Bergman szerint 

"amit eddig csináltam, 
az csak ujjgyakorlat 

Max von Sydow és Ingrid 
Thulln az -Arc—ban 

Gunnar BJörnstrand és UUa 
Jacobsson az -Egy nyári éj 

mosolyt—ban 

Max von sydow és Ingrid 
Thulln 

volt; első igazi filmem 
a huszonötödik-. Az 
"Erdei szamóca- (1957, 
berlini I. díj és Arany-
medve 1958, mar del 
platai I. díj és legjobb 
színészi alakítás díja 
1959) egyetlen nap és 
egy hosszú autóút ese-
ményeibe ágyazza egy 



Victor Sjöström és a fiatalok az -Erdei szamócá—ban 

öregkorára önhibájából 
magáramaradt tudós 
történetét. Az idős or-
vosprofesszor, élete al-
konyán díszdoktori ava-
tására utazva, számot 
vet önmagával, és nyo-
masztó álmok és fájdal-
mas visszaemlékezések 
tisztítótüzén át kilép 
önzésének önkéntes cel-
lájából és megtalálja a 
már-már elvesztett utat 
családjához és környe-
zetéhez. A svéd film és 
színház N^gy öregének, 
a 80 éves Victor Sjöst-
römnek (maga is vagy 
félszáz — részben még 
néma — film rendező-
je) csodálatos alakítása, 
emellett a film lenyű-
göző ritmusa és három 
hátborzongató álomje-
lenete valóban felejthe-
tetlen: Bergman itt már 
imponáló biztonsággal 
térképezi fel az emberi 
lélek homályos útvesz-
tőit, felépítve a maga 
— ettől fogva egyre mé-
lyülő és gazdagodó — 
szuverén szimbólumvl-

lágát. (A filmet rövi-
desen bemutatjuk.) 

Az »ArC" (1958, ve-
lencei legjobb rendezés 
díja 1959) ebből a 
szempontból átmeneti 
hullámvölgy: grand 
guignol- és burleszk-
elemek heterogén keve-
réke, zavaros filozófiá-
val, lapos misztikum-
mal, naiv és követke-
zetlen moralizálással, 
jórészt közhelyszerű, 
nehézkes szimbólumok-
kal. A sztori egy múlt-
századvégi mesmerista 
hipnotizőr kalandjait 
meséli el; legnagyobb 
értéke egy egész sor 
pompás alakítás, így 
mindenekelőtt Sydow, 
Ingrid ThuNn és Berg-
man egy másik kedvenc 
színésze, Gunnar Björn-
strand remekbe szabott 
portréi. 

A "Szűz forrása-
(1959—60, Oscar-díj 
1961) forgatókönyvét a 
neves svéd írónő, Ulla 
Isaksson írta egy kö-
zépkori skandináv bal-

lada alapján; ez a las-
sú, kimért, könyörtelen 
balladai hangvétel jel-
lemzi a filmet. A tör-
ténet egy fiatal pa-
rasztlányról szól, akit, 
egy erdőn áthaladtában, 
három favágó megerő-
szakol, majd meggyil-
kol. a bestiális bűn-
tény azonban kiderül, 
és a kislány apja meg-
öli a gyilkosokat. A 
film, bár a különböző 
fizikai kegyetlenségek 
bemutatásában nem 
mentes némi brutális 
naturalizmustól, egészé-
ben mélységesen költői 
és megrázóan drámai 
alkotás, új hang Berg-
man oeuvrejében: ő, 
aki megszállott ördög-
űzőként idézi fel min-
denegyes művében az 
emberi lélek sötét dé-
monait, itt a Gonosz új 
arcát festi meg egy 
népballada keretei közt. 
a háttérben a gyönyö-
rű északi táj félelme-
tes szépségével. 

LIEBNER JÁNOS 



Q É R A R D 
P H I L I P E 
E M L É K E 

Könyv jelent meg 
Párizsban, a négy éve 
meghalt Gérard Philápe-
ről. Közel 500 oldalon 
emlékeznek meg róla 
művésztársai és bará-
tai, kritikusok és esz-
téták. Nem könnyű do-
Ibg visszaidézni egy 
színész egyéniségét, mű-
vészetének varázsát, 
hisz a színész művésze-
te kötődik talán legszo-
rosabban az alkotó fizi-
kai létéhez: gesztusok, 
hangszín, mámáka, illa-
nó játékából kell újra-
teremteni az embert, a 
jellemet. A könyvben 
összegyűjtött jegyzetek, 
vallomások éppen ezt a 
titkot próbálják megfej-
teni, különféle olda-
lakról körüljárni, hogy 
megértsék és megértes-
sék: mi is volt benne 
ez a varázslat, ez a 
megfoghatatlan bűvölő? 

Kortársai tanúsítják, 
hogy Franciaországban 
a háború utáni korszak-
nak egyenesen szimbó-
luma lett Gérard Phi-
Ji/pe. De miért éppen 6? 
— teszik fel a kérdést. 
Persze, tehetséges volt, 
sőt zseniális, de talán 
még sok van rajta kí-
vül. Baloldali volt, de 
ugyancsak nagyon so-
kadmagával. Talán csak 
egyszerűen összesűrűsö-
dött, felhalmozódott 
benne mindaz, ami a töb-
biekben elszórtan. töre-
dékesen megjelent? Ha 
közönsége szemben ült 
vele, jólesően érezhette: 

"•Királylány a feleségem-" 

ugyanolyan, mint ő ma-
guk. Nincs köztük sem-
miféle szakadék, áthidal-
hatatlan távolság. S' ha 
náluk kicsit könnyedebb, 
színesebb, szellemesebb 
és elragadóbb volt, az is 
jóleső volt, mert isme-
rős, könnyen átélhető. 
Tulajdoniképpen egy 
egész nemzedék áümait 
testesítette meg. Álmo-
kat, melyeket minden 

nemzedék oly természe-
tesen sző magának és 
Philipe valóban olyan 
hősöket formált meg, 
amilyenekről mindenki 
álmodott. Egy nemze-
dék, mely megismerte az 
ellenállás és a harc pá-
toszát, szívesen látta 
viszont magát Gérard 
Philipe romantikus hő-
sedben. Philipe Cid voJit, 
de nemcsak a színpadon, 

»Az éjszaka szépei-



- A félkegyelmű* 

hanem kicsit nézői kép-
zeletében is. 

És a háború másnap-

ja, mély a fiatalokban 
különös zavart, nosztal-
giát hagyott és ugyan-

akkor mohó étvágyat, 
mellyel a háború elfoj-
totta a szabadságot, sze-
relmet és szépséget 
szomjazta, újból megta-
lálta magát benne, ö 
volt a »Test ördöge* 
kis kamasza, polgári 
előítéletekkel dacoló bá-
tor szerelmese. 

És még több is lett. 
Lázadó és forradalmár, 
győzni tudó és vidám, 
ő volt Fanfan la Tulipe 
és Till Eulenspiegel: 
fürge, nyugtalan, min-
dig tréfára kész suhanc, 
de aki már hős, ha ko-
molysága rejtett is. E 
nemzedék romantikus 
vágyait éppúgy megva-
lósította, mint melankó-
liáját és fájdalmas ma-
gányát. 0 vett Modiglia-
ni — a x-Momtparnasse 
19«-ben — és ő volt 
Misikin herceg. Láttuk 
Julién Soréiként és fia-
tal Faustként, cinikus 

-A test ördöge* -Zöld vetés* 



-Az ördög szépsége* 

csábítóként és elhagya-
tott művészként. 

Ezt a sok aircot, egyé-
niséget Gérard Philipe 
különös oldottsággal, 
természetességgel variál-
ta, az erőfeszítés és ar-
tisztiikus formálás leg-
kisebb látható jele nél-
kül alkotta meg hőseit, 
közönségének hőseit. 
Mindig megadva azt az 
otthonos érzést, amit a 
hozzánk közelálló, ve-
lünk egyívású emberek 
megjelenése, természetes 
élete jelent Mintha csak 
egy lett volna közülük 
— úgy vált ki nemzedé-
kéből, és éppen ez a 
bensőségesség, familiani-
tás avatta olyan népsze-
rűvé, olyan közikedvelt-
té. 

Sokféle szerep lehető-
sége rejlett még benne, 
bizonyára — mint vágy-
ta — egy forradalmi 
Hamleté is, sokféle em-

-Veszélyes viszonyok* 

beri alak várt még meg-
formálásra gazdagon ár-
nyalt, szuggesztív művé-
szetében, melyek meg-
valósítása mór nem ada-
tott meg neki. Életműve 
mégis teljes: a több imiint 
húsz film és a számtalan 
színpadi alakítás hőse 
egy korszak és egy nem* 
zedék érzékeny tükre, 
kivételes erejű össze-
foglalója lett. Csillogó, 
nyugtalan, gazdag egyé-
nisége a kor törekvésed-
nek jobbak részét, ne-
mesebb anyagát őrzi a 
filmvászon romlandó 
örökkévalóságában. 

b. y. 
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Á R O M Á N J Á T É K F I L M F E J L Ő D É S É N E K Ú T J A 
7 RÖVID TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 

A filmgyártás kezdeti próbálkozá-
sainak korszakában a filmet sokan 
csupán "-színházi konzervnek* tekin-
tették. A román film is a színház 
függvényeként született meg 1912-
ben, "vásári látványosságként*, ab-
ban a Romániában, amelyben a mo-
zielőadások aránylag későn váltak 
szokássá (1907—1908-ban az ország-
ban csupán öt állandó filmszínház 
működött: három Bukarestben, egv 
Jasiban és egy Brailában). Ebben a* 
évben készül el Grigore Brezeanu 
színész történelmi alkotása, melynek 
hossza körülbelül kétezer méter és 
címe: "A függetlenségi háború*. De 
ez az alkotás csupán történelmileg 
képviseli a romániai filmgyártás 
kezdetét. Az igazi filmgyártás megte-
remtése még sokat várat magára. Hi-
szen a következő film, a Liviu Reb-
reanu regénye nyomán forgatott 
"Ciuleandra* csak 1930-ban készült 
el, s még ez is csak filmtörténeti (az 
első román hangosfilm) és nem film-
gyártási szempontból jelentős. 

A román művészfilm megteremté-
sének első megnyilvánulásai a két 
világháború közötti időszakra esnek. 
A semmilyen anyagi támogatást sem 
élvező, sokak által még "különcség-
nek* vélt, kezdeti román filmművé-
szet ebben az időben már néhány 
igazi rendezőtehetséggel büszkél-
kedhet. Közülük kettő nevével: Jean 
Míhailéval (a "Manasse*, "Lia*, 
"Szellemvonat* című filmek rende-
zőjével), és Jean Georgescuéval, aki 
mindenekelőtt I. L. Caragiale "Zűr-
zavaros éjszaka* című színművének 
és Tudor Musatescu "Egy téli éjsza-
ka álma* című alkotásának megfil-
mesítésével vált ismertté, gyakran 
találkozhatunk a román filmművé-
szet későbbi kibontakozásainak évei-
ben is. 

A szocialista Románia megterem-
tése után, az állami támogatás biz-
tosította új fejlődési lehetőségek 
eredményeképpen, bekövetkezik a 
nemzeti filmművészet második — 
ezúttal életképes — "megszületése*. 
1949-ben elkészül ugyanis Paul Cali-
nescu rendező "Visszhangzik a 

völgy* című alkotása, 1951-ben pedig 
lerakják a bufteai filmgyár alap-
kövét és két évvel később, 1953-ban 
a stúdiók egy részét már át is adják 
rendeltetésének. A nemzeti filmgyár-
tás oly régen várt anyagi alapja ez-
zel megteremtődött. 

De a valóban elsőrendű és modern 
gyártási feltételek önmagukban azon-
ban még nem oldhatták meg a ro-
mán filmművészet megteremtésének 
problémáit. Romániában ugyanis a 
filmművészet nem támaszkodhatott 
kulturális hagyományokra. Mindent 
elölről kellett kezdeni. 

De már a kezdeti években (1949— 
1955) kirajzolódik a filmművészet né-
hány sajátos iránya. A történelmi 
múlt felidézése, az illegalitásban 
folytatott harc jelentős momentu-
mainak ábrázolása olyan filmeket 
eredményezett, mint "A kürtös uno-
kája*, "Felkel a nap*; az új élet áb-
rázolásának igénye pedig olyanokat, 
mint a "Mitrea Cocor*, vagy a "Ki-
bontakozás*. A régi maradványok és 
bürokratikus gondolkozásmód elleni 
harc inspirálta olyan vígjátékainkat, 
mint "A mi igazgatónk* stb. 

Fontos állomás a román filmgyár-
tás fejlődésének az 1956-os esztendő. 
Az "Almaszedés* című rövidfilm 
Iulian Mihu és Manole Marcus fiatal 
filmesek diplomamunkája és a "Sze-
rencse malma* című film (Ion Sla-
vic! novellájának megfilmesítése — 
rendezője Victor Iliu) kétségtelen ha-
ladást jelentenek a filmszerű kifeje-
zésmód szempontjából. Ezekben az 
alkotásokban az alkotók a film plasz-
tikus formájára összpontosítják fi-
gyelmüket, s a román kritika szerint 
sikerrel. 

Ezek a filmek már azt bizonyítják, 
hogy a román filmművészet kinőtte 
gyermekkorát, az a komoly támoga-
tás, amellyel az állam a nemzeti 
filmművészet fejlődését elősegítette, 
kezdi meghozni gyümölcsét. A ro-
mán filmszakemberek között újak 
tűnnek fel és bekapcsolódásuk a film-
művészet vérkeringésébe gazdagítja 
a román filmművészet még szerény 



tematikai és művészi összképét. Az 
alkotók megszaporodása, s nyomában 
az ábrázolásmódok, stílusok nagyobb 
választéka az 1956 utáni időszak 
(amely kb. 1960-ig tart) legfontosabb 
sajátossága. Ebben az Időben készül 
el a -Fekete arany* című film, mely-
nek főrendezője Liviu Ciulei, tehet-
séges színész, rendező és díszletterve-
ző, -Az élet nem bocsát meg* Julian 
Mihu és Manole Marcus filmje; A. 
Miheles és Gh. Naghy vígjátékai a 
-Farsang* és a -Táviratok* stb. 

Az 1960-as esztendő a román film-
művészet fejlődésének újabb állo-
mását jelenti. Ebben az időszakban 
végbement minőségi ugrást legin-
kább a nagy sikert aratott -Tűz a 
Dunán* (rendezője: Liviu Ciulei) és 
a -Szomjúság« (rendezője: Mircea 
Drágán) című filmek képviselik. 
Ezeknek az alkotásoknak nemzetkö-
zi elismerése sem késik soká. Ország-
határainkon túl már nemcsak a 
többszörösen kitüntetett Ion Popescu 
Gopóról, rajzfilmjeink alkotójáról 

.szólnak elismeréssel. A -Tűz a Du-
nán* 1960-ban, a Karlovy Vary-i 
fesztiválon kitüntetést nyert, 1961-
ben pedig a -Szomj úság«, a moszk-
vai fesztivál ezüst érmének nyertese. 

A román játékfilm-gyártás fejlő-
désének ebben a szakaszában komoly 
segítséget jelentett a dokumentum-
filmgyártás néhány szakemberének 
aktivizálódása a játékfilmekben. A 
-Mikor forró a tavasz* című film a 
dokumentum-filmgyártásból érke-
zett, Mircea Séucan rendező munká-
ja, -Közel a naphoz* alkotója Savel 
Stiopu rendező szintén a rövidfilm-
gyártásból került a játékfilmhez. 
Filmjeik a kezdeti próbálkozásokkal 
járó hiányosságoktól eltekintve, két-
ségtelen előrelépést jelentettek a 
valóság hiteles ábrázolásában. 

Az I960—1963-as éveket a követ-
kező törekvések jellemzik: hogy 
megszabaduljunk a szokványtól és a 
sablontól, hogy sematikusmentesen 
közelítsük meg a mai mindennapi 
életünk problémáit. Ezeknek a rea-
lista törekvéseknek a gyümölcse: 
-Az utcák emlékei* — Manole Ma-
rius alkotása, 1961; -Érzelmes törté-
net* — Iulian Mihu munkája, 1961; 
-A te vétked is* — Mircea Muresan, 
1962; -Az égen nincsenek rácsok* — 
Francisc Munteanu, 1962; -Barátom 

volt* — Andrei Blaier. Ezekben a 
filmekben ugyanakkor már mind-
egyik rendező önálló stílussal, önálló 
művészi vízióval jelentkezik. 

Hogy teljes legyen e legújabb idő-
szak áttekintése, feltétlenül meg 
kell említenünk az aránylag nagy 
számban készült vígjátékokat. Az 
1958—1959-es évek hazai sikerként 
számon tartott -Téves kapcsolás« 
című alkotást, 1960—63. között újab-
bak követik: -A mi fiaink*, -Nem 
akarok nősülni*, -Elloptak egy bom-
bát*, -A híres 702«, -Post-restant*. 
Külön említjük a nemzetközi me-
zőnyben is elismerést aratott -El-
loptak egy bombát« című filmet, 
amely Ion Popescu Gopo rendező 
egész estét betöltő alkotása. A film 
értéke egyrészt a humanista mon-
danivalóban, másrészt ötletgazdag-
ságában, szellemes gag-jeiben rejlik. 

A román filmművészet tapaszta-
latai lehetővé tették 1962-ben két 
nagyszabású alkotás megteremtését: 
-Lupeni 29* (forgatókönyvírói Nico-
lae Tic, Eugen Mandric és Mircea 
Dragan, rendezte Mircea Dragan), és 
a -Tudor* (forgatókönyvírója Mih-
neau Gheorghiu, rendezője Lucián 
Bratu). Mindkét alkotás történelmi 
eseményeket dolgoz fel. A -Lupeni 
29* a zsilvölgyi bányászok sztrájk-
ját idézi, a -Tudor* az 1821-es pa-
rasztfelkelést. A román filmgyártás-
ban e két filmmel jelentkeztek elő-
ször nagyszabású tömegjelenetek. A 
-Lupeni 29* forgatásánál tizenkét-
ezer, a -Tudor* forgatásánál pedig 
öt-hatezer statiszta működött közre. 

Az 1962-es esztendő haladást je-
lent a filmművészet jellegzetes sa-
játságainak felhasználása terén is. 
A -Codin* című román—francia 
koprodukciós filmre utalok, amely-
nek rendezője Henri Colpi. A film, 
felhasználja Panait Istrati novellá-
jának jellemeit és környezetét, de 
azokat a filmművészet sajátságainak 
megfelelően továbbfejleszti. Panait 
Istrati - e második művének megfil-
mesítése (az első pár évvel ezelőtt 
történt a -Baragan bogáncsai* című 
írása nyomán — Louis Daquln ren-
dezésében! 1963-ban készült és mél-
tán tekinthető sikernek. 

ALEXANDRU RACOVICEANU 



Célom: 
elgondolkoztatni a?embereket 
B E S Z É L G E T É S JAN KADAR C S E H S Z L O V Á K RENDEZŐVEL 

— Űj filmjének témá- hogy ebből az "esetből* sen választjuk, a fór-
ja? filmet kellene készíteni, gatókönyvet közösen ír-

— Régi vágyam, Ca- Egy szervezett banda el- juk. Természetesen ren-
peík Szalamandrákja. lopott egy repülőgépet, geteg vita közben, mert 

— Elmar Klos-sal, embereket rabolt. Be- mindegyikünk azt is be-
mint moszkvai dijnyer- szélgetve erről Klos-sal, le akarja adni a filmbe, 
tes filmjüket is, az »En- meglepetve láttuk amiben különbözik a 
gelchen-x-t? mindketten, mennyire másiktól. Aztán vannak 

— Mint minden mű- egyezik dramaturgiad és jobban megosztott mun-
vemet. Klos-sal a hábo- rendezői elképzelésünk. katerületeJc. A forgatást 
rú után ismerkedtem Így jött létre az első kö- és színészi munkát pél-
meg. 0 abban az időben zös produkciónk: az dául én irányítom. Klos 
a filmszövetség főtitká- "Emberrablás-". Azóta csak kritikus szemmel 
ra volt, én meg, jobb együtt dolgozunk. nézi, hogy úgymondjam: 
híján, dokumentfilmet — Mi a munkamód- elsőszámú bírálóm. Vi-
készítettem. Aztán Po- szerük? Vagy inkább: szont Klos oldja meg az 
zsonyban rendeztem el- hogy jött létre egy ilyen összes organizációs 
ső játékfilmemet, a művészi munkamegosz- problémákat, és ő vágja 
"Katka* című vígjáté- tds? a filmet. Ebben meg én 
kot. Eközben Klost ki- — A művészetről al- vagyok a kritikusa. Így 
nevezték a "Rövid fii- kotott nézeteink és vi- állandóan felelős, hozzá-
mek* gyárának dgazga- lágszemléletünk azonos, értő és elkötelezett bírá-
tójává. Ritkán találkoz- de temperamentumunk lat alatt dolgozunk, 
tunk és ilyenkor is csak merőben különbözik — Ez nem hat féke-
néhány hivatalos szót egymástól. Klos nyu- zőleg? Az ilyen állandó 
váltottunk egymással, godt, racionális, én in- bíráló magatartás néha 
1949-ben azonban a hí- kább ösztönös kísérlete- kellemetlen. 
rés "erdingi eset* kap- ző vagyok. Nincs kiala- — Lehet. Viszont 
csán egymástól függet- kult munkamódszerünk; szükséges, mint a művé-
lenül arra gondoltunk, A témát azonban közö- szi önbírálat. Ügy fog-

hatom fel ezt a viszonyt, 
mint felfokozott "meg-
személyesített* művészi 
önbírálatot. Az ilyen 
együttes hasonlít a há-
zassághoz. Ráadásul 
még magázzuk is egy-
mást. Tizennégy éve 
dolgozunk együtt és, ezt 
őszintén mondhatom, 
munkánk alapja a köl-
csönös bizalom és meg-
becsülés. Ez nagyon 
fontos, mert ennek hiá-
nya hiúsította meg ná-
lunk oly divatos rende-
ző-párok (Hannibal— 

- A halott neve Engelchen* 
— Wanda Splnka és Antonln 

Molclk 



Tatjana Beljakova 
a "Három kívánság—ban 

Sklasky, Vojtech Jasni 
—Kachina) hosszan tar-
tó, közös munkáját. Két 
dudás egy csárdában. 
Ebből csak káosz lehet 
és végül szakítás. Raj-
tunk kívül egyedül a 
szovjet Alovnak és Nau-
movnak ("Békét az ér-
kezőnek- rendezői) si-
került több mint egy év-
tizeden keresztül együtt 
maradni. Talán azért, 
mert bár mindketten 
különböző egyéniségek, 
ők is felosztják egymás 
között a feladatokat. 
Dramaturgjuk nekik 
sincs, ők maguk készí-
tik, akárcsak mi, a for-
gatókönyvet. 

— Az "Emberrablás-
után mi következett? 

— A "Légből kapott 
zenekar-, majd Vratis-
lav Blazsek: "Három kí-
vánság* című vígjátéka. 

— Ennek színpadi vál-
tozatát nálunk is ját-
szották a Petőfi Színház-
ban, "Mesébe illik- cím-
mel. 

— A film a személyi 
kultusz éveiben készült. 
Ennek az időnek művé-
szi szemlélete nem adott 
lehetőséget, hogy az al-
kotó a néző esetleges ön-
álló gondolataira, sajá-
tos, egyéni érzelmeire 
építse dramaturgiáját. A 
kritika is rosszindulatú 
volt, és olyasmit magya-
rázott a filmbe, ami 
eszünkbe sem jutott A 
"Három kívánság—ot 
betiltották, minket bá-
rom évre eltiltottak a 
filmezéstől. Pontosab-
ban a játékfilmektől. 
Megpróbáltunk Klos-sal 
valami újat csinálni: a 
poliecrant. A poliecran 
tulajdonképpen nyolc 
vásznon lejátszódó szi-

multán képsorozat. Per-
sze, nem tökéletes, de 
mint kísérlet, feltétlenül 
érdekes. A vásznak nem 
egyforma nagyságúak és 
különböző mélységben 
vannak elhelyezve. A 
filmet nyolc gép vetíti, 
a cselekmény a vászna-
kon egyszerre játszódik, 
néha különböző képeket 
látunk, néha azonos 
nyolc képet, a hangot 
sztereofon hangszalag 
szolgáltatja, mindez 
nagy hatást vált ki a 
nézőből. A produkcióhoz 
külön mozit kellett épí-
teni. Sajnos, eddig csak 
három műsor készült el 
az újonnan épült mozi 
számára. Ebből egy volt 
a miénk: az "Ifjúság-
című dokumentszerű já-
ték, melyet a prágai si-
ker után Kubában is 
bemutattak. Ezzel a 
munkával párhuzamo-
san a laterna magicában 
dolgoztunk, mely élő 

szereplők és a film kom-
binációja. 

— Ügy tudom, hogy a 
»Három kívánság«-ot 
újra játsszák. 

— Igen, a Központi 
Bizottság határozata a 
filmművészetből is elsö-
pörte a sematikus néze-
teket. A "Három kíván-
ság—ot rehabilitálták és 
újra bemutatják. Mi pe-
dig új lendülettel új té-
mát kerestünk. Ladislav 
Mnacko "A halott neve 
Engelchen« című regé-
nyét • választottuk. A re-
gény és a film hőse is 
maga az író, aki a hábo-
rú utolsó napjaiban ge-
rincsérülést szenved. 
Mozdulatlanul kell fe-
küdnie, és közben újra 
átéli a történteket. De 
az újraátélés átértéke-
léssel jár, s a cselekede-
tek átértékelése, helye-
sebben: mélyebb értel-
mük felfedezése konflik-
tusokhoz vezet. A hős. 



A . 
H O K E P 
jelenti 

DECEMBERI 
FILMÜJDONSAGOK 

G E R M I N A L 
Zola 

világhírű regényének 
szélesvásznú 

magyar—francia 
filmváltozata 
Főszerepben: 
JEAN SOREL 
Csak 18 éven 

felülieknek 

MÉHKIRALYNÖ 
Házassági tragikomédia 

MARINA VLADY 
díjnyertes alakításával 

Magyarul beszélő 
olasz film 

Csak 18 éven 
felülieknek 

ahogy állapota fizikai-
lag javul, gyógyul lelki-
leg is. Végső megállapí-
tása egy nyers, és való-
ságos tény: a második 
világháborúban naponta 
harmincezer ember halt 
meg, és ha az ő részvé-
tele, harci akciója csak 
egy nappal, csak egy 
órával is megrövidítette 
ezt a háborút, ez fölmen-
tése, erkölcsi igazolása 
tetteinek. 

— Ez a probléma, mo-
rális szempontból nézve, 
nem is a háborús, ha-
nem a háború utáni 
éveké. 

— A film nem a múlt 
rekonstrukciója. Morá-
lis súlypontja van. Há-
borúellenes film, amely 
az igazságtalan, támadó 
háború értelmetlenségét 
és kegyetlenségét tuda-
tosítja az emberekben. 
Konstrukciója forma-
bontó. A cselekmény 
részben a kórházi ágyon, 
részben a fel-felvillanó 
partizánharcokban ját-
szódik. A múlt csak mo-
tivációja mindannak, 
ami jelenleg a hősben 
végbemegy. 

— Es most következik 
Capek világhírű regé-
nye. A tíz éve dédelge-
tett terv... 

— Nem. Jelenleg 
Klos-sal a "Vádlott- cí-
mű filmet forgatjuk. 
Formailag fordítottja az 
»Engelchan«-nek. Szinte 
egy színtéren játszódó 

egyszerű cselekmény. 
Egy munkásigazgatót, 
akit egy új erőmű fel-
építésével bíztak meg, 
felelőségre vonnak 
olyan tettekért, amelye-
ket annak érdekében kö-
vetett el, hogy feladatát 
minden körülmények 
között teljesítse. Bű-
nös-e az igazgató, vagy 
sem? Képes-e a törvény 
lépést tartani az élettel? 
Ezt a kérdést veti fel a 
film. 

— Tehát a »Szala-
mándrák« még mindig 
csak terv? 

— Valamivel már 
több annál. Bár munká-
ba igazán csak a "Vád-
lott- forgatása után 
vesszük. 

— Es miért választot-
ták ezt a témát? 

— Mert úgy érzem, 
mélységesen elgondol-
koztatja az embereket a 
világról és önmagukról. 
Meggyőződésem, hogy a 
művészet, az igazi hatá-
sában soha sem direkt, 
ahogy mondjuk: szájba-
rágós, hanem közvetett 
és elgondolkoztató. És ez 
a legfőbb célja. Az em-
bereket a jó és nemes 
célok elérésére ösztö-
nözze. Nem tételeket 
kell igazolnia, hanem 
fölkeltenie a szándékot 
a jóra, a humánus és 
szocialista igazságra. 

KOTZIÁN KATALIN 

f i f n i M Í c Í G VI. évi., 24. sz. — Filmművészeti folyó-
V * írat. — Megjelenik minden hónap 1-én 
és 15-én. — Főszerkesztő: Hámos György. — Kiadja a 
Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. — Szer-
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Lenin körút 

9—11, Telefon: 221—285. 
63 5549 

Az Athenaeum Nyomda íves és rotációs mélynyomása 
Felelős vezető: Soproni Béla Igazgató 

Terjeszti a Magyar Posta; külföldön a "Kultúra- külke-
reskedelmi vállalat 
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Jeanne Moreau és Jean-Paul 
Bclmondo 

Jean-Paul Bclmondo 

A közelmúltban mu-
tatták be Párizsban a 
fiatal Marcel Ophuls 
első nagyfilmjét, a -Ba-
nánhéj «-t. A Charles 
Williams regényéből ké-
szült fordulatos komé-
dia arról szól, hogy egy 
ötletes fiatalasszony mi-
ként jár túl két hét-
próbás szélhámos eszén, 
A film főszerepeit Jean-
ne Moreau és Jean-Paul 
Belmondo alakítják. 

Jeanne Moreau 

Banánhéj 





V T A R T A L O M J E G Y Z É K 
r 1963 

KRITIKÁK 

A hazugság városa (Térfy Tamás) 15. szám 25. oldal 
A hetedik esküdt (Térfy Tamás) 17. » 21. „ 
A hosszútávfutó magányossága (Sándor Iván) 23. ,, 19. „ 
A kopár sziget (Létay Vera) 4. „ 22. „ 
A nap szerelmese (Keresztúry Dezső) 5. „ 12 „ 
A szélhámosnő (Mágori Erzsébet) 23. „ 5. „ 
A szórakozott professzor (Molnár Gál Péter) 2. M 23. „ 
Az orosz csoda (Rajk András) 21. „ r. „ 
Az ördög és a tízparancsolat (Mágori Erzsébet) . . . 22. „ 24. „ 
Bálvány (B. Nagy László) 16. „ 10. „ 
Bátortalan szerelem (Nemeskiirty István) 14. „ 19. M 
Bírósági ügy (Gyertyán Ervin) 14. „ 10. „ 
Csodálatos vagy Júlia (Létay Vera) 10. }J 11. „ 
Egy csepp méz (Keresztúry Dezső) 2. „ 11. „ 
Egy pohár víz (Molnár Gál Péter) 4. „ 27. „ 
Egy szélhámos vallomásai (Ungvári Tamás) 13. ,, 5. 
Elektra (Devecseri Gábor) 21. „ 25. 
Elloptak egy bombát (Sas György) ' 5. „ 22. 
Előzés (Térfy Tamás) 13. „ 11. „ 
Epekedő szerelmes (Gyárfás Miklós) . . . . . . . . . . . . 24. „ 3. 
Foto Hábdr (Maúr Gyula) 21. ,, 19. „ 
Gombháború (Molnár Gál Péter) 11. .. 28. Z 
Hitler élete (Geszti Pál) 23. 29. 
Hogy állunk fiatalember? (Gyertyán Ervin) 18. „ 6. ,* 
Honfoglalás (Zay László) 21. „ 8. Z 
Isten eszi csillaga (Almási Miklós) 4. 4. 
Kertes házak u.cája (IUés Jenő) 2 . 4. a 
Kés a vízben (Geszti Pál) . . . . 3. _„ 9. B 
Kollegák (Kürti László) 19. „ 9, a 
Meztelen diplomata (Galsai Pongrác) 9. j. j j . K 
Mici néni két élete (Keresztúry Dezső) 6. 9. , 
Mindennap élünk (Létay Vera) 9. ,. 4. 5. 
Napfény és árnyék (Galsai Pongrác) 6. Z, 4. 
Nappali sötétség (Keresztúry Dezső) 22. j, 9. ,, 
Oldás és kötés (Komlós János) 8. 4. „ 
Optimista tragédia (B. Nagy László) 22. ,> 1. » 
Párbeszéd (Gyertyán Ervin) 20. 4. „ 
Pogányok ideje (Nemeskiirty István) . . . . . 12. „ 21. 
Tücsök (Molnár Gál Péter) 17. 4. „ 

— — (A szer zO neve 
» dhknél nincs feltüntetve.) 

t 



Utolsó előtti ember (Gyertyán Ervin) ix. szám 4. oldal 
Válás olasz módra (Molnár Gál Péter) 7. „ 4. „ 

ESZTÉTIKA 

Harcban az új filmművészetért 2. szám 7. oldal 
Líra és epika a mai filmművészetben 3. „ 11. „ 

Nádasy László: A modern színház és a film 3. „ 20. „ 
I. Vajszfeld: A realizmus mai problémái 4. „ 7. „ 
Almási Miklós: A néző mint társszerző 6. „ 1. „ 
Nádasy László: A modern film és a valóság 7. „ I. „ 
Bernáth László: Néző és dokumentumfilm 7. „ 19. „ 
Szergej Obrazcov: Műfaji gondok 8. „ 10. „ 
Rajk András: Dokumentum vagy fantázia 8. „ 22. „ 
Grigorij Csuhraj: Hősökkel vagy hősök nélkül . . . 10. „ 1. „ 
Maár Gyula: Cassavetes színészei 10. „ 28. „ 
Padánvi Anna: Utánérzés vagy életérzés 11. „ 1, „ 
Gyertyán Ervin: Meghalt a cselekmény, éljen a cse-

lekmény 13. „ 1. „ 
Nádasy László: Téma és anyag 13. „ 18. „ 
Rényi Péter: Filmszociográfia és realizmus 14. „ 1. „ 
Kürti László: Adalék a stílus vitához 14. „ 12. „ 
Almási Miklós: Az érdekesség és környéke 17. „ 1. „ 
Gyárfás Miklós: Könnyelmű képzelet és bölcs ki-

agyalás 17. „ 19. „ 
Lukácsy Sándor: Filmművészet vagy filmszocioló-

gia 18. „ 13. n 
Szendrő József: Egy színész naplójegyzetei a film-

munkáról 18. „ 10. „ 
Szendrő József: Egy színész naplójegyzetei a film-

munkáról 19. „ 12. „ 
N. Lebegyev: A gyermekfilm problémái 19. „ 18. „ 
Almási Miklós: A környezet hitelessége 20. „ 1. „ 
Maár Gyula: Realizmus és szubjektivitás 20. „ 20. „ 
Bíró Yvette: Filmigazság — életigazság 21. „ 4. „ 
Almási Miklós: Kétféle filmdramaturgia között i . . 23. „ 1. „ 
Maár Gyula: A szórakoztató film 24. „ I. „ 

STÍLUSIRÁNYZATOK 

Gideon Bachmann: Oj művészi irány-e a Neve-
York-i iskola _ 1. szám 18. oldal 

Molnár István: Cinéma vérité és a dokumentum-
film művészete I. „ 31. a 

Bíró Yvette: Az új angol hullám: Free Cinema 2. „ 19. „ 
A megtorpant hullám 3. „ 14. „ 

Bíró Yvette: Utcák, emberek, stílusok 6. „ 6. ,, 
Bíró Yvette: Találkozás egy fiatalemberrel 9. „ 9. „ 
Mario Ruspoli: Teljesebb valóságot! 10. „ 26. „ 
Rényi Péter: A neorealizmus újjászületése? 12. „ 11. „ 
Földes Anna: Új utcák-új zsákutcák 14. „ 15. „ 
Jerzy Plazewski: Tegnap, ma, holnap 15. „ í j . n 

í 



Georges Sadoul: Dziga Vertov időszerűsége 17. szám 7. oldal 
Bíró Yvette: Filmirányzatok versenye Velencében 18. „ 1. „ 
Oláh Gábor: Rögtönzés és dokumentáció 21. „ II. „ 
Nemes Károly: Létjogosult-e a cinéma vérité? . . 22. „ 20. n 
Georg Witeg: Kadr, Rytm, Start, Iluzjon 23. » 14. » 

FILMKULTURA 
Filmművészet — 1963 I, szám 1. oldal 

Gyertyán Ervin: Problémák és lehetőségek film-
művészetünkben 2. „ 1. „ 

Számvetés öt évről . . . 4. „ 1. u 
Létay Vera: Friss szél 5. „ 18. „ 

Az eszmei igény 9s a filmművészet . . . . . . . . 8. „ x. ,, 
Sas György: Az eredet 9. „ 1. „ 
Rényi'Péter: A kritikusi semlegességről xo. „ 19. „ 
Sas György: Az alkotó gondolkodásról 11. „ 11. „ 
Fejér Tamás: Közelebb a közönséghez 12. „ 1. K 
Molnár István: Magyar írók és a film 14. 31. „ 
Hámos György: Filmhét a bolgár Riviérán x8. „ 15. „ 
Sas György: A filmművészet demokratizmusa . . . . X9. „ x. „ 
Zsugán István: A film — középiskolai tananyag . . . 24. „ 8. „ 

TANULMÁNYOK, JEGYZETEK FILMEKRŐL 
Hevesy Iván: Emlékezés a „Patyomkin cirkáló"-ra 6. szám 19. oldal 
Földes Anna: Visszhang vitával 8. „ 20. „ 
Ábel Péter: Az orosz csoda . . . . : n . „ 8. „ 

Nápoly hős: eposza nem tetszik Bonnak . . . . 11. „ 30. „ 
Létay Vera: Valahol Európában 12. „ 8. „ 
Komlós János: Intellektuális sztriptíz 16. „ 1. „ 
Keresztúry Dezső: Nagy filmek idézése (Jeanne 

d'Arc kínhalála) 16. „ 19. B 
Biró Yvette: Antonioni és „Az éjszaka" 17. „ 10. „ 
P. Gy.: Az Elektra filmen 19. „ 15. n 
L. V. Ide a gubával! 22. 27. 

RIPORTOK, INTERJÚK, NYILATKOZATOK, PORTRÉK 
Bíró Yvette: Tony Richardson és a haragos fiatalok 3. szám 5. oldal 
Pongrácz Zsuzsa: Egy élő klasszikus: Jean Gabin . 4. „ 24. „ 
Liebner János :Találkozás egy fiatalemberrel (Jean 

Pierre Melville) -. 4. M 29. „ 
Nemes Károly: A film lángelméje (Ejzenstein) 5. „ j . „ 
Pongrácz Zsuzsa: Egy modern operatör: Szécsényi 
Ferenc 5. „ 9. „ 
M. E.: Szépséget, olcsó áron (Zukor Adolf) 5. „ 29. „ 

Luchino Visconti húsz éve . . , 7. „ 24. „ 
Cs. M. Stanley Kramer 9. „ 26. „ 
Kürti László: Interjú Jean-Claude Brialyval 10. „ 22. „ 
Tardos Tibor: Tücsök és mamája a forgatáson . . . ii . 20. „ 
Zsugán István: Bukaresti interjú Ion Popescu Go-

P° v a l 14. 0 29- » 



Szálkái Sándor: Kurucok a Farkashegyen 15. szám 12. oldal 
Kárpáti György: „A konyha" rendezője (James Hill) 15, „ 23. w 
Pongrácz Zsuzsa: Üj szín a francia filmben: Pierre 

Étaix 16. „ 13. „ 
Pető Miklós: Majakovszkij a forgatókönyvíró és 

filmszínész 20. „ 25. 
JerzyPlazewski: AndrzejMunk és postumus alkotása 22. „ 12. x 

Ismét Viscontiről 23 „ 7. „ 
Molnár Gál Péter: Orfeusz halála (Jean Cocteau) 23. „ 21. „ 
Pongrácz Zsuzsa: A repülő hollandus (Joris Ivens) 23. „ 26. „ 

BESZÉLGETÉSEK 
Készül a szovjet „Háború és béke" (Szevgej 

Bondarcsuk) t. s2ám r> oldal 
Nemeskürty István; Csendes beszélgetések Bern-

hard Wickivel 1.' „ 26. 5, 
Létay Vera: Komolyan a vígjátékról (Palásthy 

György) 3. „ 1. „ 
V. Bulicsova: A filmrendező és a filmszínész (Alexej 

Batalov) 6. „ 12. „ 
Pongrácz Zsuzsa: Közel az emberhez, de hogyan? 

(Georges Sadoul) 10. „ 4. „ 
Liebner János: Rózsa Miklóssal — Rómában 14. „ 24. „ 
Nemeskürty István: Vendég Olaszországból (Guido 

Aristarco) 15. „ 7. M 

Létay Vera: A Pacsirta újból megszólal (Ranódy 
László) 16. „ 7. „ 

Galsai Pongrácz: Újra a nemzetközi élvonalban 
(Milos Fiala) 16. „ 15. „ 

Pongrácz Zsuzsa: Film, színház, lámpaláz (Simoné 
Signorét, Yves Montand) 18. „ 19, „ 

Zsugán István: A „laikus" polihisztor (Koilányi 
Ágoston) . 19. „ 4. „ 

Emberség és morál nélkül nincs művészet 
(Rossellini) „ 20. „ 8. „ 

Létay Vera: A Germinal párizsi bemutatója (Yves 
Allegret) 20". „ 30. ,, 

Gách Marianne: A film nagy örege, a film jövőjéről 
(Lengyel Menyhért) 21. „ 21, * 

Zsugán István: Kis filmek — nagy díjak (Macskássy 
Gyula és Imre István) 22. „ 4. „ 

Létay S'era: Werther lidércfényben (Louis Malic) . 24. t t . „ 
Kotzián Katalin: Célom: elgondolkodtatni az embe-

reket (Jan Kadar) 24. „ 30. „ 

BESZÁMOLÓK FILMEKRŐL, 
FILMGYÁRTÁSRÓL, FESZTIVÁLOKRÓL 

Borhy Anna: Mit láthatunk a mozikban 1963-ban . 1. szám 2. oldal 
Mágori Erzsébet: A legújabb olasz film 1. „ 5. „ 
Baló László Prágai ftlmlevél " I. ,, 8. „ 
Anatol Kobylinski: Milyen lengyel filmeket várha-

tunk 1- » 21, » 



Fongrácz Zsuzsa: Mit tartogat a francia film? i. szára 23. oldal 
Gideon Bachmaim: Újra filmen a koldusopera , . 2. „ 15. » 

Fellini legújabb filmje: „Nyolc és fél" . 2. „. 25. „ 
Potcczky Julia: Egy vándorló téma . . . 2. „ 28. ^ 
L . V. : Olympia Amerikában 3. „ 28. „ 
Ábel Péter: Képek a vietnami filmművészetről . . . . 3. „ 30. ~ 

A spanyol film jelene és jövője 4- „ 10. s 

Erdélyi Lajos: Román filmművészek vitája . . . . . . . 4. „ 15. » 
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