Törőcsik Mari és Kamarás József

C S E N D ÉS KIÁLTÁS
Most fejezte be Jancsó Miklós
Csend és kiáltás című ú j filmjét,
amely a Tan; sköztársaság és az azt
követő fehérterror idején játszódik.
A forgatókönyv írója Hernádi Gyula.

Operatőr: Kende
repeket Kozák
Mari, Madaras
Zoltán, Drahota
János alakítják.

János. A főbb szeAndrás, Törőcsik
József, Latinovits
Andrea és Koltai

Drahota Andrea a film egyik jelenetében
(Szóvári Gyula felvételei)
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Tordai Teri, a most elkészült P r ó f é t a voltál, szívem
szereplője- Kendező: Zolnay Pál.
(Domonkos Sándor felvétele)

Á FILMKÉP
Beszélgetés

RÁNGJA

Sára

Vannak írások, amelyek olyan határozott stílusjegyeket
hordoznak,
hogy nincs is szükség hosszasabb találgatásra, két-három mondat után
nyomban felismerjük, ki az írójuk.
Vannak festmények, amelyeken a
formák és a színvilág jellegzetessége, az ecsetkezelés technikája rögtön árulkodik a festő kilétéről és
vannak filmképek is, ahol a kompozíció, a mozgás megszervezésének
belső ' egyensúly törvényei egyértelműen magukon viselik alkotójuk keze nyomát. Sára Sándor fényképei
ilyenek. Látásmódja szuverén világot tükröz, s ez néhol még az egyes
képeken belül is szétfeszíteni látszik
az operatőri kifejezési eszközök határait. Operatőri munkája mellett
nagyon hamar megpróbálkozott a
rendezéssel is. Cigányok című emlékezetes dokumentumfilmje, Virágát
a napnak, Egyedül, s most ebben az
évben Vízkereszt című rövidfilmje
jelzik önállóságra való törekvésének
állomásait. 1967 ősze kétszeresen is
jelentős dátum pályafutásában: a
pécsi játékfilm szemlén a Tízezer
napban és az Apában nyújtott kiváló munkájáért a legjobb operatőr díjával tüntették ki, s októberben elkezdte forgatni első egész estét betöltő játékfilmjét, melynek írója,
rendezője és operatőrje egyszemélyben. A Feldobott kő forgatása már
befejezéséhez közeledik. A szerzői
filmek rendezői, akik mint köztudott, éppoly magától értetődő munkaeszközül használják a felvevőgépet, mint az írók a töltőtollat, tulajdonképpen csak tollbamondják az
operatőrnek
elképzelésüket.
Sára
most az abszolút szerzői filmet valósítja meg: nem csak fogalmaz, de
maga is rögzíti a filmszalagra mondanivalóját.
Először a legkézenfekvőbb kérdést
tesszük fel.
— Egy
játékfilm
felvételeinél,
ahol a színészvezetés legalább olyan
lényeges része az alkotói folyamatnak, mint a képek hangulatának,

Sándorral

kompozíciójának eltalálása, hogyan
lehet egyszemélyben megfelelni a
rendezői és operatőri kettős feladatnak?
— Könnyebben, mint ahogyan az
ember első pillanatban gondolná.
Filmem alapvetően a képekre épül,
s így a képek megszervezése hetvennyolcvan százalékban a jelenetek
megformálását is jelenti egyben. A
színészvezetés problémái nem állítottak különösebb nehézség
elé,
minthogy magam írtam a forgatókönyvet, a figurákat és a helyzeteket kívülről-belülről ismertem, s
ezeket az ismereteimet csak át kellett adnom a színészeknek. A nagyobb komplexumok előtt alapos
próbákat tartottunk, melyek során
nem a kötött játékot, inkább a magatartást rögzítettük le. Főiskolai
tanárom, Illés György mondta, az
operatőri mesterség igazi birtoklása
azzal kezdődik, hogy már nem kell
görcsösen ügyelnünk a világításra,
gépmozgásra, kompozícióra, hanem
a felvevőgépen keresztül a színészek
játékát is figyelni tudjuk. A modern
filmkészítés technikai adottságainak
közepette, amikor a bonyolult gépmozgások, a vario glaucar alkalmazásával a felvétel közben végezhetjük a belső vágásokat, egyazon beállításon belül közeli és távoli képeket váltogatva, az objektíven keresztül nézve talán még pontosabban
követhető a színészi játék, mint szabad szemmel. Munkámban az volt a
legfárasztóbb, hogy mindenről egymagamban kellett döntenem. Általában a rendező és az operatőr a kéthárom lehetséges megoldás közül
közösen választják ki a legmegfelelőbbet. Nekem egyedül kellett megküzdenem a problémákkal és azonnyomban határoznom.
— Nem gondolt arra, hogy operatört vagy legalább kameramant
vegyen maga mellé?
— Gondoltam, de mint mondtam,
filmemet eleve képekben képzeltem

el, hangulatában, belső töltésében,
legapróbb
részleteiben
világosan
láttam magam előtt, mindezt valaki
másnak elmagyarázni, sokkal bonyolultabb és kevésbé célravezető
lett volna, mintha a felvevőgép mögé állok. Így ha valami nem sikerül,
csak magamat hibáztathatom, senkinek sem tehetek szemrehányást.
— Elmondana valamit a Feldobott
kő történetéről?
— Filmem az 1949—50-es évben
játszódik, főhőse húsz év körüli fiú,
akinek vasutas édesapját egy félreértés következtében internálják. A
fiút minden arra predesztinálná,
hogy képességeit maximálisan érvényesíthesse az ú j társadalomban,
apja miatt azonban nem veszik fel a
főiskolára. Munka után kell néznie.
Egy földmérő csoporthoz kerül és
ott összebarátkozik a nálánál hatnyolc évvel idősebb görög Iliászszal, az egykori kommunista partizánnal. Lelkesen belevetik magukat
egy tanyaközpont szervezésébe, agitálják a parasztokat az emberhez
méltóbb életformára, erőfeszítéseiket
már-már siker koronázná, amikor a
tsz-szervezés erőszakos túlkapásai
ellenük fordítják a tanyasiakat, s
Iliászt felindulásukban agyonverik.
A tragédia megrázkódtatása után
a fiút a geodéta-munka egy cigánytelepülésre vezényli, ahol megismerkedik a cigánysors kiszolgáltatottságával és megaláztatásaival.
— A Feldobott kő önéletrajzi fogantatású?

— Bizonyos
tekintetben
igen.
Egyes figurák, események emléke
valóban visszatért a történetben, de
a forgatókönyv belső drámai törvényeinek alárendelve, ezek is módosultak. Noha a film konkréten
1949—50-ben játszódik, nem ennek
az időszaknak krónikája kíván lenni. Az általános emberi magatartás
vizsgálata érdekel inkább, hogyan
változik a különböző kiélezett helyzetekben az egyén és a közösség viszonya. Mennyiben lehet a felelősséget a körülményekre hárítani és
mennyiben terheli az egyént? A választás lehetséges pillanatait kutatom, a döntés kérdéseit, melyekre a
főhős fiú általában pozitív és cselekvő választ ad.
— Sára Sándort a rendezőt nem
zavarta munka közben Sára Sándor
operatőr-egyéniségének
előtérbe
nyomulása? Nem észlelte esetleg,
hogy a dekoratív kompozíciókra törő
jellegzetes képi látásmód a kép
egyik alkotórészévé fokozza le a színészt, s ez a színészi kifejezés rovására mehet?
— Nem, mégpedig két okból nem.
Az, hogy a filmet elsősorban képekben képzeltem el, dramaturgiai következményeket is vont maga után.
Lehet, ösztönös tartózkodásom is
közrejátszott, hogy elkerültem a
drámai nagyjeleneteket, de talán
méginkább az a felismerés, hogy
drámai összecsapást a képek nyelvén nem lehet tolmácsolni. Ha intenzív hőfokon ábrázolnám a drámai

csúcspontokat, ez stílusban nem elegyedne a film képi világával. Ezért
dramaturgiailag inkább az előzmények és a következmények hangulati
rnegelevenítéséhez
folyamodtam,
mert ezt a képek beszédével is ki
tudtam fejezni. Másrészről nem hinném. hogy az elsődleges képi látásmód erőszakot tenne a színészi játékon, mert sohasem kívánom a színészektől, hogy alkalmazkodjanak
kompozíciós elképzeléseimhez, hanem mindig a kép alkalmazkodik a
színészek mozgásához, a jelenet belső tartalmához.
Persze mindez kissé módosul,
amikor, mint most a Feldobott kőben, eredeti szereplőkkel is kellett
dolgoznom. (Mellesleg a hivatásos
színészek és a natúrszereplők játékstílusának összehangolása rendezői
munkám talán legnehezebb próbája
volt.) Hiába határoztam el, hogy az
egyik jelenet drámai lényegét közelképekben adom elő, elérkezett a felvétel napja, s kiderült, hogy a parasztemberek képtelenek eljátszani
és elmondani a szöveget. Hiába lenne jó egyetlen emberi arcon kifejezni, amit szeretnék, az arc gyengének
bizonyult erre, hátrább kellett mennem a géppel, hogy két arc kapcsolatában próbáljam meg ugyanazt elmondani. S ha még a két arc
is kevés volt, még hátrább kellett
mennem, hogy bekerüljön a képbe,
egy fa, egy boglya és a kép egészének hangulati dinamikájával próbáljam tolmácsolni mondanivalómat.

— A totál képek eluralkodása tág
teret biztosít a kompozíciós művészet gazdagságának, de vajon nem
szegényíti-e el a lélektani ábrázolást?
— De igen, csak hogy ez sokszor
kényszerhelyzetből adódott. Egyébként én a totál és a közeli képeket
szeretem íegjobban. A Feldobott kőben sok arcot térképeztem fel, s
azt hiszem tizenöt beszédes arc
gyakran érdekesebb és izgalmasabb
dolgokat mondhat el a világról, mint
egy-egy jó történet, mégoly drámai
sorsok elmesélése is.
— Mi a véleménye azokról a bírálatokról, amelyek a Sára-képek
stílusát
túlságosan
dekoratívnak,
túlságosan megkomponáltnak tartják, s úgy vélik, operatőr tehetsége
nem egyszer erőszakot tesz az ábrázolt életanyag természetén?
— Gyakran
elmondják
rólam,
hogy a képeim „túl esztétikusak".
Olyan ez, mintha egy festőt azért
hibáztatnának, mert a képei túl színesek. Nem tudom miért kellene lemondani a kifejezési lehetőségekről,
melyeket a kompozíció adhat. Valószínűleg a cinéma vérité divatjának
visszamaradt beidegződése a pontosság és a komponáltság iránti ellenérzés. A művészet mindig sűríti, stilizálja, átkomponálja a valóságot, s
még a természetesség látszata mö-

gött is kiemel valami lényegeset.
Persze a képek különössége nem
lehet öncélú, az ember nem mindig
találja el a stilizáció megfelelő fokát, néha eltúlozza. A magam részéről azonban inkább vállalom a veszélyt, hogy néha „túlemelem" a valóságot, minthogy beleragadjak a
naturalizmusba, amely a filmkép
eredendő sajátja. A kérdés második
részére felelve, hogy operatőri stílusomat ráerőszakolom a különböző
jellegű filmekre, erre csak azt válaszolhatom, ha így lenne, akkor az
Apa vagy az Ünnepnapok esetében
is ez történt volna. A pszichológiai
megközelítés ezekben a filmekben
egészen más stílust kívánt, olyat
amely inkább a képek belső hangulatára épít. A Sodrásban és a Tízezer nap eredendően képekben fogalmazott filmek voltak, s ez a szándék nem tőlem, a rendezőktől eredt.
Egyébként engem sohasem a képek
érdekelnek, mindig a film maga.
— A Feldobott kő képi világa melyik korábbi filmjére hasonlít leginkább?
— Nem tudom. Azt hiszem egyikhez sem. Falusi közegben játszódik,
mint a Sodrásban és a Tízezer nap,
de egészen más jellegű. Hatezer, métert forgattam le, kétezrötszázból
kell a filmet összeállítanom, egyelőre még semmit sem látok tisztán.
— Sokszor esik szó mostanában
a folklorhoz való ragaszkodás, a
múlt iránti nosztalgia visszahúzó
erejéről, s példának hozzák fel erre
a Sára-képeket is.
— Éppoly formálisnak és kiagyaltnak érzem ezt a „folklor-veszélyt",
mint a háború előtt a népiesek és az
urbánusok ellentétét. Ügy hiszem,
sem a Sodrásban, sem a Tízezer nap
esetében nem alkalmaztunk erőszakoltan folklor-elemeket, s ami szerepelt, természetesen illeszkedett bele e filmek világába. Ezek az elemek
csak akkor lennének nosztalgikus,
népieskedő motívumok, ha nem léteznének a valóságban, de ameddig
léteznek, éppoly magától értetődően
a realitáshoz tartoznak, mint bármi

egyéb. Életünk első húsz évének élményei erőteljesebben íródtak tudatunkba, mint a későbbiek, bizonyos
típusokat, létformákat jobban ismer
az ember, mint másokat, és lehetőleg
ezekről szeret beszélni. Nem a történet külső környezete, motívumai a
fontosak, hanem az, amit mondani
akar.
Major Máté említette, hogy filmjeinkben a régi falusi házak legszebb példányait válogatjuk össze.
Igaz, de ez talán ösztönös tiltakozás
a mai riasztóan csúnya, összedobált,
hagyománytalan falukép ellen, s választásainkban az ízlésnevelő szándék is munkálkodik. Ezek a letisztult formák egyébként szervesebben
illeszkednek azokhoz a letisztult történetekhez, amelyeket megfogalmaztunk.
— És ha a mai falusi élet konfliktusai éppen az összedobált, átmeneti valóságot fejezik k i . . . ?
— Akkor nyilvánvalóan a képeknek is ehhez a stílushoz kell alkalmazkodniuk. Hiszen a környezet
kiválasztását is a történet és az elgondolás szabja meg.
— Milyen művészi tervei vannak
a jövőre nézve?
— Legközelebb Csoóri Sándor és
Kósa Ferenc Dózsa Györgyről szóló
filmjének operatőrje leszek.
— Nem készül újabb önálló film
rendezésére?
— Természetesen vannak elképzeléseim, de egyelőre még nagyon
kialakulatlan formában. Inkább csak
megérzésekről beszélhetek. Valószínű, hogy legközelebb a forgatókönyv
létrehozásában íróval dolgozok majd
együtt. A Feldobott kő megírásánál
nehézségeim voltak a dialógusok
megfogalmazásában, pontosan tudtam mit akarok a mondatban kifejezni, de a megfelelő szavakat
megtalálni már írói tehetség dolga.
Forgatókönyvem végső formájában
Csoóri Sándor és Kósa Ferenc közreműködésével készült el.
LÉTAY

VERA

A N T I Q O N É
Lefényképezett szavak. Gyönyörű
szavak és gyönyörű képek. Különkülön megragadóak talán. Sőt, bizonyosan azok. Együttesen valahogy
semmitmondóak és bizonytalanok.
Érthetetlen, hiszen az emberiség
közös szellemi vagyonának legbecsesebb gyűjtéséből való ez a dráma,
a képek meg festőiek, klasszikus
tisztaságra törekvőek, a megidézett
arcok s megidézett drámai alakokhoz szinte hozzászülettek — s mégis
valami megfoghatatlan idegenséggel,
fáradt tartózkodással szemléljük a
drámát, amelyet színpadon — akárhányszor is — változatlan izgalommal, mindig megújuló gyönyörűséggel fogadunk. Érthetetlen. Vagy talán nem is egészen az.
A film alkotói jószándékúak és
meghatottak. E különben — civilben — tiszteletre méltó állapotukban
gyökeredzik a tévedés, tehát a kudarc is. A kritikusi etika egyik alaptörvénye, hogy az ítélet ne olyasféle
anyagra támaszkodjék, amely nincs
jelen a műben, tehát ne azt kérje
számon az alkotóktól, amit elmulasztottak, hanem annak értékét keresse-mérje, ami a megszületett alkotásban benne foglaltatik. Már az
a legvégső engedmény, ha egybe-

vetheti a látott produktumot a feltételezett alkotói szándékkal. Itt
most némiképpen meg kell sértenünk ezt a törvényt, máskülönben
nem leszünk képesek megérteni azt,
ami az Antigoné jószándékú alkotóival történt.
A szándék elégtelensége az első
oka annak, hogy ez az évezredeket
olyan eleven erővel túlélt dráma —
a filmen kihűlt. Mi lehetett a szándék? Egy fiatal és vitális művészet
eszközeivel rögzíteni — és így talán
megsokszorozott számú nézőhöz eljuttatni — a művészeti hagyomány,
s gondolom nagyon is átérzetten a
görög hagyomány egy csodálatos
termékét. Voltaképpen tehát valami
ismeretterjesztői törekvés is működhetett, amikor e film gondolata
megszületett. A hagyománytisztelet
és ismeretterjesztés szándéka diktálta a remekmű rögzítésének programját. Tehát nem az újrateremtés akaratát, hanem a hűséges rögzítését.
Ezt tartom elégtelen programnak.
Hiszen minden művészi kifejezésformának megvannak a maga lehetőségei és konzekvenciái. Kiváltképpen a filmnél, amely még egyszerűbb esetekben is megbosszulja, ha
művelői a hűséget naturalista és
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szószerinti módon fogják fel. Csak
egy példát, amely ha önkényes is,
tán érzékelteti, mire gondolhatunk.
Egy virág növekedését legérzékletesebben és legpontosabban a felgyorsított film fogja ábrázolni: életrekelti a növényt — éppen azáltal,
hogy a természet rendjét, arányait
ritmusát „meghamisítja". Ez a film
lehetséges hűsége.
Az Antigoné rendezője Georgesz
Travellasz az újrafogalmazásnak ezt
a módszerét elvetette. Törekvése
csak a színpadi dráma képi rögzítése — a színpad személyessége nélkül. Csakhogy amiképpen egy klaszszikus képzőművészeti alkotás fényképmásolata, vagy
gipszmásolata
nem lesz önálló művé — jóllehet
ugyanazokat a vonalakat, síkformákat. térbeli formákat rögzíti, mint
az eredeti — éppúgy nem lehetett
ez a film sem az eredetinek igaz leszármazottja. Pedig létrehozói mindenképpen erre törekedtek. Olyanynyira, hogy jóllehet a kóp mozgása
ezt megkívánta volna, még azt sem
engedték meg maguknak, hogy akár
más sophoklési művek szavaival tegyék teljesebbé anyagukat. Itt már
a módszer konzekvenciájáról van
szó: fájdalmasan nevetségessé vált
némely részletében ez a film. Azok-

ban a jelenetekben például, ahol a
hírnökök szavai idéznek fel drámai
mozzanatokat, a dráma szereplői pedig megcselekszik — vagyis illusztrálják — azt amit róluk másvalaki
másvalakiknek elmond. Zokogott —
mondja a hírnök — s mi látjuk zokogni azt, akit most látnunk nem
volna szabad. Azután másutt a kép
ismét megmutatja nekünk az epizódok szereplőit, de szóhoz jutni
nem engedi őket s azok a képen széles gesztusokkal, némán ágálnak,
szenvedélyesen tátognak, mint némely rosszabbul sikerült némafilmek szereplői. Szavak nélkül idéznék a drámát, amelynek első közvetítő eszköze a fennhangon kimondott szó. Ilyen módon fordul önmaga ellen a hűség koncepciója.
S ilyen módon lesz lehetetlenné
ott a nézőtéren is, ahol kínos feszengés kíséri, megrendülés helyett.
A jóhiszeműség önmagában nem
művészi lehetőség. Milyen másfajta
s mennyivel termékenyebb ébresztése a sophoklési gondolatoknak az
a sorozat például, amelyet az Elektra-dráma élt meg Bornemissza és
Voltaire, Alfieri és Hofmannstahl,
O'Neill, Giraudoux és Sartre újrafogalmazásában. Dehát ez talán távoli példa s itt egyébként sem arról
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Papas — Antigoné

van szó, hogy a művész a maga korára érvényesen kívánta volna átkölteni Antigoné történetét. Ám legalább a mű hangsúlyai lennének
érvényesebbek. Hiszen még a mai
színházi előadások is — az örökéletű
művek természete szerint, klasszikus
lényegük szerint — annak adnak
súlyt, ami az ébresztés idején olyan
félelmetesen időszerű tud lenni. Antigonénak — aki királya ellen lázad
— e drámában az a bűne, hogy el
akarja temetni fivérét, a hazája ellen támadó katonát, bár Kreon, a
király a temetetlenség szégyenével
büntetné az árulót. Emberi és isteni
törvények e gyilkos küzdelmében ez
a lány a tragikus hős érett, kiforrott
alakja: annak a gondolatnak megszemélyesítője, hogy „az akció önmaga ellen fordul", a cselekvés elpusztítja a cselekvőt — s erkölcsileg mégis győztessé avatja. Kreon
halálra ítéli a lázadót, de ő pusztul
bele ebbe az ítéletbe. Morálisan. Két
makacsság, két önpusztító következetesség tragikus párhuzama. S
mindkét bukásban annak a közösségnek a tragédiája fogalmazódik
meg, amely passzivitásával létrehozta az elszigetelt, egyetlen akaratra
épülő cselekvést.
Az újrateremtő művészi értelme-

zésnek — a valódi hűségnek — milyen gazdag lehetősége. Ha az alkotó
figyelmét nemcsak a kövek és ruhák korhű rekonstruálásának igyekezete köti.
A képi fogalmazás merevsége, a
színészi játék gyakori kezdetlegessége is valamiképpen a téves alapeszme következménye. Ami szép vonzása egyik-másik részletnek mégis
van, az igazában egy rendkívüli színésznőnek köszönhető. Irene Papasz
különleges egyéniség. Egyszerűségével kitör a film patétikus stílusából,
s így játssza el megrendítően érvényes tragédiáját annak a nőnek,
aki magatartásában elszántabb a
körülötte élő férfiaknál s oly rideg
mélységgel tud szeretni, hogy ez a
szeretet megszüli a gyűlöletet is: az
érzelmek nélkül élő emberrel szemben. A barlangsírba-zárás szorongatóan szép pillanataiban azután
megvillantja e szerető-gyűlölő leány
félelmét, vagy tán inkább annak az
embernek fájdalmát, aki tudatosan
hozta meg nehéz áldozatát: egy
szenvedélyesen vágyott életet adott
az igazságként elfogadott gondolatért. ö valóban Sophokles Antigonéját játszotta el. A kamerák előtt. A
régi szavakkal — ma.
HÁMORI OTTÓ

t4 koppányi kritikus testamentuma
Sajátos folyamat ez a
mostani,
amely
idei
filmtermésünk alakulásában
megfigyelhető.
Egynéhány nagyigényű
alkotásunk tartja azt a
szintet, amely a hazain
túl a nemzetközi érdeklődés előterébe kerítette
filmművészetünket
—
ezzel
ellentétben,
de
furcsa
módon
mégis
párhuzamosan,
kommersz termésünk őszintén szólva gyatra. Amilyen egyszerű megne-

vezni az év legjobb
filmjeit, olyan
nehéz
választás volna igazságosan meghatározni a
legrosszabbat. Ilyen bő
választékkal régen rendelkeztünk. A legújabb,
A koppányi aga testamentuma
számottevő
eséllyel indulhatna ebben a faramuci versenyben. Márpedig egy
filmgyártás (ha nem is
filmművészet) állapota,
fejlődési
tendenciája
szempontjából a min-

A koppányi agát leszúrják

denkori átlag színvonala
sem mellékes. A legkevésbé sem.
Már ezeken a hasábokon is sorozatosan alkalmam nyílt tanúsítani, hogy az ízlést nem
sorvasztó,
kellemesen
szórakoztató kommersz
lelkes apostola vagyok.
Ezt a lelkesedést az a
nyíltan vállalt meggyőződésem táplálja, hogy
a realitásokhoz, a tömegigényekhez
alkalmazkodni, ártalmas és
alávaló
megalkuvások
nélkül, bizonyos átlagszint iránti igényt fel
nem adva — nemcsak
lehetséges, hanem kötelező.
Mi a baj hát megboldogult
Oglu
agával?
Sorvasztja a közízlést?
Ez a vád igazán nem
égheti. Ahhoz, a maga
ártalmas nemében, bizonyos szint szükségeltetik. És ez az, ami
nincs meg itt.
„Kalandos
történet
színes magyar filmen"
— olvasható a hirdetéseken. A tizenhatodik
századi török világ, a
szokatlanul
végrendelkező, ledöfött agával, a
bézsenyi udvarházzal, a
gaz vallon zsoldosokkal,
az elfátyolozott Dusmátával, a fonódi vár környéke a szépséges Balatonnal — mindez és sok
egyéb valóban alkalmas
arra, hogy kalandos és
színes
legyen.
Kell
egyéb?
Nos hát, éppen az,
hogy kell. De mennyire
hogy kell! Még a legigénytelenebb
„wesA koppányi aga
le van szúrva

tern" is köteles annyi
fáradságot venni, hogy
fordulatai némileg meglepőek legyenek, verekedései
természetesek
és
látszólag
igaziak
(még egy knock-out-nak
is vannak
minimális
szabványai, hogy egy
kommerszben
elfogadjuk), a tréfái mulatságosak, és így tovább.
Mért vélnénk — vagy
az alkotók mért vélik
— úgy, hogy egy „ostern" kivétel a kommersz ugyancsak bizonyos fokig igényes szabályai alól? Azzal még,
hogy egymásra torlasztjuk az említett elemeket, s tempótlanul és a
szellem csillogása nélkül egymáshoz férceljük, a minimális követelménynek sem tettünk
eleget. Igazából az elfogadható
tömegigényt
sem elégítettük ki, hiszen
lendület helyett
unalmat prezentáltunk.
Ráadásul ez esetben
az is eldöntetlen maradt, vajon az ú j film a
maga Walter
Scott-i,
vagy Jókai értelmű eredetiségében romantikus,
szuper-hősi kaland-hangot
kíván-e megütni,
vagy ennek karikírozott változatát. Mind a
kettő jó a maga nemében — mind a kettő elfonnyad ellenben a másíkéban.
De valójában nem is
ennek a filmnek a jellegzetes hibái aggasztóak, hanem a jelenség
maga. Az okok, a kötelező figyelem, a készítői
gond, a kellő kontroll
hiánya, ami kommersz
termésünk
jórészének
értéktelenségét és érdektelenségét okozza. Senki
nem várja, hogy ilyen
természetű filmek egy
művészi alkotás inspirá-

A búcsúztatás

Török lányok nylon-fátyolban

ciójának, tehetségének,
elmélyültségének, kifejezési
és
komponálási
gyötrelmeinek módszereivel készüljenek. Ez
nem is volna jó. Egy
egészséges slágerhez nem
kellenek
Beethoven
szimfóniáinak-szerkesztési ismeretei és komponensei.
De mért veszik zokon
a kommersz művelői,
hogy a kritika nagyrészt
komolytalannak
ítéli tevékenységüket (a
tiszteletet érdemlő ki-

vétel megkapja elismerését) — amikor maguk
sem veszik elég komolyan fontos megbízatásukat.
A kommersz
maga
nem lebecsülése,, hanem
okos és ízléses tudomásulvétele az adott időszak tömegízlésének. A
kellő gond nélkül elkészí tett kommersz: lebecsülés. A konfekcióruhákat is tisztességesen kell szabni,
RAJK

ANDRÁS

Jelenlét, Vízkereszt, Öngyilkosság
HÁROM

ÚJ

A Búcsú a fegyverektől, vagy az
Akiért a harang szól megírása előtti
után és közben Hemingway több tucatnyi novellát is papírra vetett. De
még Tolsztoj sem mindig a Háború
és béke terjedelmében fejezte ki magát, hanem megírta — egyebek között — a Kreutzer szonátát is, melyet nem kevés tisztelője a mester
leghibátlanabb remekművének tart.
A mi filmeseink számára hosszú
időn át alig nyílott lehetőség a kifejezés terjedelmi változatosságára.
Ha valaki egyszer a „rövidfilmes"
skatulyába került, nagyon nehezen
és viszonylag ritkán verekedhette át
magát a „nagyjátékfilmesek'' közé.
Aki pedig odakerült, szinte soha nem
gondolkozott — nem is nagyon
akart, nem is nagyon volt rá alkalma
—
rövidfilm-terjedelemben.
Aminek következtében gyakran találkoztunk epigrammára való. gondolattal — hosszú elbeszélésben előadva, s novella-terjedelmű mondanivalóval — ötkötetes regényciklusban k i f e j t v e . . .
Legelőbb tehát azt a tényt kell
üdvözölnünk, hogy játékfilmművészetünknek három olyan érdekes és
jelentős egyénisége, mint
Jancsó
Miklós. Kósa Ferenc és Sára Sándor
— ezúttal rövidfilmekkel is jelentkezett.
Megszoktuk,
hogy
rövidfilmen
vagy dokumentumfilmet,
vagy kisjátékfilmet értsünk. Ezt a három kisfilmet, amit mostanában láttunk, jószerint egyik skatulyába sem lehet
bedugni.
Jancsó kis remeklését, a Jelenlétet
inkább rendezői
ujjgyakorlatnak,
esetleg képekkel operáló, tömör
esszének nevezhetnénk. Készítésének
módszere is közelebb áll az amatőrfilmezéséhez, mint a „profi" filmgyártáséhoz: a rendező munkatársaival helyszíneket keresett egyik tervezett játékfilmjéhez, s a szokásos
motívumfotók helyett filmre vett
egy néhányperces jelenetet. (Talán
azért is nem forgalmazzák a mozikban, mert készítésének célja, funk-
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ciója nem volt több alkotói „jegyzetfüzetnél" — ám az elkészült
anyagból az utóbbi évek egyik legkiválóbb hazai rövidfilmje lett,
amely bizonyára a közönséget is érdekelné.) A Jelenlét egyrészt azért
érdekes film, mert bepillantást enged egy jelentős művész műhelyébe.
Ilyen szempontból még érdekesebb
lenne persze, ha elkészült volna a
tervezett nagyjátékfilm is, amelynek
bizonyos motívumait tartalmazza;
világosan kimutatható volna ily módon, hogyan és milyen mértékben
hatott vissza a valóságos helyszín
az előre elképzelt történetre és koncepcióra.
A hét-nyolcperces kisfilm azonban így, önmagában is teljes, egész
mű. Olaszliszkáo játszódik, az egykor oly híres csodarabbi templomában. A háború előtt háromszáz zsidó
család élt a faluban; a nácik valamennyit elhurcolták. A poklot csak
nagyon kevesen élték túl; a csodarabbi falujában ma mindössze két,
kortalanul idős, a mérhetetlen szenvedések barázdáit arcán viselő öreg
férfi alkotja a hitközséget. A két
matuzsálem hetenként egyszer öszszejön a hivőit vesztett, s a hosszú
évek során bepókhálósodott, düledező falú templomban, és az ősi ritus
szerint istenének áldoz. A film nem
egyéb, mint ennek a döbbenetes és
torokszorító istentiszteletnek hű és
tárgyilagos lefényképezése. Jancsó
— s a figyelemre méltó tehetségű fiatal operatőr, Kende János — nem
tett egyebet, mint hosszú, nyugodt
beállításokban filmre vette a templomot, s a temetőt, ahol az egykori
hivők nyugszanak, majd a két öreg
különös és hátborzongató szertartását; aztán a templom körül és az ősi
falak repedéseiben dúsan tenyésző,
életerős tavaszi növényzetet... Az
egyszerre dermesztő és felemelő élmény sokféle gondolatot ébreszt: a
légi tragédia áldozatainak emlékét
idézi — a maga különösségével megragadó módon —; s a tanúk jelenlétével a bűn jelenvalóságára figyel-

Kósa Ferenc: Öngyilkosság

meztet és megismétlődésének lehetősége ellen protestál. Szívszorongató
mű, amely egyetlen szó nélkül nagyon sokat mond.
Nemigen szaporítja a szót a Vízkereszt sem, amit Sára Sándor rendezett és fényképezett is. Valószínű,
hogy részben ez is műhelymunka:
nem lenne meglepő, ha bizonyos
motívumait viszontlátnánk abban a
játékfilmben, amit a kiváló operatőrként megismert művész most
forgat, s amivel rendezőként debütál. A Vízkereszt félreismerhetetlenül Sára-film, képi víziói a művész
sajátos, egyéni világát idézik. A téli
tanya jellegzetes tájai; a karakterisztikus parasztfejek; a sáros keréknyomokba fagyott víz, amely Sára kameráján át esztétikus látványt
nyújt — mindez valami különös, lírai szépségű — és éppen szépsége
miatt szinte idilli — tanya-képet ad.
A lírai fogalmazásnak azonban rögtön, „belülről" ellentmond az a szigorú kompozíció, mely a képeket
összefogja, s mely nagyfokú rendigényt sugall; ilyenformán a képek
belső tartalma — finoman, áttételesen — rögtön utal a hangulatilag is
gazdag tanyasi életforma tarthatatlanságára és anakronizmusára.

A film cselekménye egyébként
nem túl lényeges: vasárnap délután
az egyetemista színjátszók autóbusza
bukdácsol a dülőútakon egy tanyasi
művelődési ház felé, ahol ezalatt az
élményre szomjas parasztok gyülekeznek. Először itt jelenik meg egy
felirat, a színielőadás „plakátja",

rajta a szeretnivalóart göcsörtös betűkkel írott program: „Shakespeare:
Vízkereszt vagy amit akartok". Aztán a film végén egy váratlan — és
éppen a képek lírai szépségével alkotott kontrasztja miatt nagyhatású
— felirat: „Magyarország minden
tizedik lakója tanyán él. Egymillió
ember." A néma képsorokból álló
kisfilm végén e néhányszavas, tárgyilagos közlés többet mond, mint
a témáról olvasható, tucatnyi szószaporító értekezés. Sára filmjét —
ha műfaji kategóriába kell sorolni
— hatásos lírai publicisztikának nevezném.
A „szabályos" kisjátékfilmhez viszonylag Kósa Ferenc csaknem húszperces munkája, az öngyilkosság áll
legközelebb. Kerek, epikus történet.
A „szabályosságnak" persze mindjárt ellentmond az irodalmi alapanyag természete: József Attila kevéssé közismert novellája, amelyben
a harmincas évek elején egy pszichológiai folyóirat felkérésére megírta első öngyilkossági kísérletének
történetét. A finoman önirónikus
írás hőse a kilencéves ferencvárosi
proletárgyerek, aki — úgy érzi —
hőstettet visz végbe: szenet lop a
pályaudvarról, hogy legyen mivel
befűteni a hideg konyhát. S miután
kijátszotta az őt üldöző lovascsendőröket, és sikerült kimenekülnie a félelmetes vonatkerekek közül, otthon
elismerés helyett egy pofont kap a
nővérétől, mert a jól végződött nagy
kaland örömére • rágyújtott egy maga-sodorta cigarettára. A minden
igazságtalanságra érzékeny kisfiú
ezt a méltánytalanságot már nem
tudja elviselni; elhatározza, hogy
öngyilkos lesz: lúgot iszik. Kihörpinti a bögrét, elterül és átéli saját
temetését, ahol végre igazságot szolgáltatnak neki: a Mama jól elveri a
meggondolatlanul
pofozkodó nővért . . . Mikor az öngyilkosság hírére kétségbeesetten hazarohan a Mama, kiderül: nem lúgkő, hanem keményítő volt a bögrében.
Ennek a lírai-groteszk, alapjában
derűs történetnek — mert tudjuk,
hogy József Attila a hőse — nagyon
tragikusak a felhangjai. Kósa filmjének nagy bravúrja, hogy fennma-

radt a borotvaélen: nem vetítette rá
a későbbi tragédia árnyékát a derűs
történetre, de nem esett az olcsó
viccelődés hibájába sem, ami —
nagy költőnkről lévén szó — ez esetben megbocsáthatatlan művészi vétek volna. A film gyerek-Attilája
kedves, szeretnivaló kamasz; nem
különb a többi kis franzstadti vagánynál, legfeljebb érzékenyebben
reagál minden méltánytalanságra és
igazságtalanságra. Nem pózba merevített csodagyerek, akinek homlokán ott virít a zseni bélyege, hanem
formálódó
gyerekember,
akinek
éppoly nehéz sors jutott, mint legtöbb kis barátjának a századelej i
Gát utca környékén, s akiből —
akár az összes hasonló korú gyerekből — még minden lehet, adottságaitól és körülményeitől függően.
Lehet, hogy részeges lumpenproletár
válik majd ebből a gyerekemberből;
meglehet, hogy zseniális feltaláló;
esetleg a munkásmozgalom elszánt
harcosa; talán a század magyar költője. Egyszerűen,
szeretni valóan,
póztalanul ábrazoija Kósa a gyerekJózsef Attilát; ez az öngyilkosság
legfőbb erénye.
Különösen a film első fele kiváló.
A pályaudvari jelenet, a kis Attila
menekülése a fenyegetően cicázó
csendőrtollak elől — rendezői és
operatőri (Sára Sándor) telitalálat. A
film második feiének néhány megoldásával azonban vitatkozni kell.
Amikor Attila elképzeli saját temetését, a képsorban jellegzetesen falusias szertartás elevenedik meg.
Noha igaz, hogy József Attila verseinek halál- és temetés-szimbólumai, képei többnyire szintén vidéki
kötődésűek, tehát az alkotók a költő vízióihoz híven akarták felépíteni ezeket a jeleneteket, számunkra
József Attila mégis inkább a város
(vagy külváros) költője. Anélkül,
hogy egyetemességét csorbítaná ez
a jelző. S a filmben megismert ferencvárosi proletárgyerekhez nehezen illenek ezek az egyébként nagyon szép és szuggesztív, ám jellegzetesen
falusi
temetés-képzetek.
Bár, ha továbbgondoljuk az első látásra meghökkentő képsorok távo-

Sára Sándor: Vízkereszt

labbi összefüggéseit, felfoghatjuk áttételes utalásként is, a századelő külvárosi proletariátusának szegényparaszti e r e d e t é r e . . .
A kisfilmnek még egy vitatható
helyszíne van: a konyha, ahová
Attila megérkezik a szénnel. Ez is
József Attila írásainak utalásaira
épül: a tűzhely lábához kötözött
tyúk is ismerős, meg az is, hogy „a
földre borítottam a szenet és a tetejére ültem"; mégis egy fokkal
piszkosabbnak és rendetlenebbnek
hat ez a konyha — annak a Mamának a konyhája, akinek „szürke haja lebben a szélben, kékítőt old az
ég vízében" — annál, ami a József
Attila-i gyermekkor helyszíneként
képzeletünkben kialakult. Mindezek
egyébként lényegtelen kifogások, s
alig csorbítják a kiváló színészi alakításokban gazdag, kitűnő rövidfilm
értékét, melynek külön jelentőséget
ad, hogy a legelső vállalkozás, amely
megkísérelte — és sikerrel! — nagy
költőnk gyermekkorát a mozivászonra idézni.
E három ú j rövidfilmünk ismét
azt bizonyítja, hogy az esztétikai

minőség a filmművészetben sem
függvénye a terjedelemnek; miközben oly sok jelentéktelen film
emészt fel háromezer méter celluloidszalagot, születnek jelentős művek néhányszáz méteren is.
ZSUGÁN
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Mándy Iván: RÉGI IDŐK MOZIJA
Hová tűntek a régi
némafilmek?
Játszik-e
még valahol a régi idők
mozija?
Mintha
mindez
a
múlté lenne.
A filmeknek is megvan a maguk sorsa. Van
ugyan filmtörténet, de
nincsenek igazán élő régi filmek. Tovasodorta
őket az idő. Ki emlékszik ma már a húszas

évek némafilmjeire, ki
nézi őket és hol? Hová
lettek a Balázs Bélát
megihlető
moziélmények, s ugyan miért éppen értük lelkesedett a
Bécsbe emigrált költő?
Változnak az idők, velük változunk mi is, a
film velünk együtt fejlődött, ha tehát ma hajdani rajongásunk tárgyát megmosolyogjuk, a

hibát ne régi önmagunkban keressük, de
ne is az egykor rajongott filmben. Az idő az,
aminek tanúi vagyunk;
a film újra megtanított
látni; a látni tanult néző viszont megtanította
a filmet újszerűen nézni
és a látványokat egyre
tömörebben közvetíteni.
De vajon valóban eltűnt-e
minden
régi
film? Nem késztet-e ma
is csodálatra Dovzsenko
1929-es Föld-je, Billy
Wilderék Emberek
Vasárnapja,
vajon
nem
állnak-e sorok a Stan és
Pan burleszkjeit hirdető
mozik előtt, jegyre vadászva?
Valahányszor
egy mozi, vagy a televízió műsorra mer tűzni egy-egy régi filmet:
az színvonalához méltó
figyelemben
részesül.
De még a végérvényesen eltűnt némafilmek
sem születtek hajdanán
SZERELEM A PAPA
MOZIJÁBAN
Margittay Gyula,
Bánky Vilma,
S/.iklal Kornélnó

Biller Irén és Dénes György
ROMANTIKA ES EROTIKA A PAPA MOZIJABAN

hiába: képeik, képsoraik,
ötleteik.
színészeiknek gesztusai tovább élnek a mai filmekben. Sőt: felszívódtak ezek a régi némafilmek az irodalomba is;
megtermékenyítették az
irodalmat, s ma már
egyre
nyilvánvalóbb,
hogy a régi idők mozija
ú j idők
irodalmának
szülőanyja,
Huxleytől
Isherwoodon át Mándy
Ivánig.

Mándynak alapélménye a film, gyermekkorának
moziemlékei
ugyanazok, mint amelyek Balázs Bélát vagy
Hevesy Ivánt ihlették;
őket filmek elemzésére,
Mándyt
egy
újszerű
szépprózai
szerkesztésmódra. Elég A pálya
szélén
című
kisregényét felidézni: az emléPuttl Lya

Greta Granstedt

AMI ELMÚLT ES AMI MÚLHATATLAN A PAPA MOZIJÁBAN
Góth Vilma, Kompóthy Gyula, Szécsi Ferenc és Bende László
a Három árva című filmben

Chaplin a Holdkóros-ban

kezet újra befűzött, bár
egy mai művész által
modernül
„átvágott"
filmje pereg előttünk.
Ilyen film ez a most
megjelent kötet is. Az
író belép velünk az Eldorádo moziba, olcsó
párfőm szaga úszik a
levegőben, a jegyszedő-

ia

né becsukja a szomszéd
bérház poroló-udvarára
nyíló ajtót, leülünk egy
kopott
plüss-zsöllyére
és kezdődik az előadás.
Mándy
mozielőadása
a mottóval együtt harminckét novella füzéréből áll. (Az első novellákat a Filmvilág kö-

zölte: Biribi, 1964. 19.
sz.; Az előcsarnok, 1965.
8. sz.; Charlie és Syde,
1(966. 5. sz.) Ez a novelláskötet kétszeresen is
bravúros.
Először is a filmek, a
címek, a mozik, a fantasztikusnak tűnő művésznevek mind hitele-
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A LEDÉR ÉS A TISZTA
SZERELEM A PAPA
MOZIJÁBAN
' Erről Flynn, Miriam Hopkins, Randolph Scott
az Aranyváros-ban

sek, az író száz kötetnyi
tudós boncolgatásnál találóbban jellemzi a húszas évek amerikai és
dán filmjeit, sőt társadalmi hatásukat is. Raffinált naivitással elmesélt
filmtörténeteiben
éppúgy
benne
rejlik
azok kritikája, a múltat
szépítő meghatott emlékezést tettenérő gúny,
mint e régi filmek furcsa halhatatlanságának
magyarázata. Senkinek
Greta Garbó és Frederic
March az Anna Karenlna
főszereplői

DERŰ ÉS BORÜ A PAPA
MOZIJABAN
Szőke Szakáll, Huszár
Károly (Pufi) és Dénes
György a Helyet az öregeknek ciraű filmben

se sikerült még úgy
éreztetni ezeknek a sete-suta meséjű ponyvahistóriáknak
egy
újfajta képi
ábrázolásmódból fakadó naiv báját, mint Mándynak: a
legképtelenebb
mozisztoriból is árad valami
a primitív freskók, a
bonyolult ornamentikájú,
bár
gyermekien
ügyetlen ősi cseréptöredékek szépségéből.
De túl ezen: mint
filmtörténelemtől
független széppróza is kiváló Mándy kötete. Egy
gyengéd
szeretettel
megrajzolt kisfiú alakja
bontakozik ki az olvasó
előtt, a szerző hajdani
énje, akit úgy fog kézen
az író, mint Fellini is a
maga gyermek-önmagát
a Nyolc és /éí-ben, remélve, hogy ketten talán visszatalálnak
az
elveszett Paradicsomba.
De ez a Paradicsom
nem a sivár szállodai
szoba, az örökké fal felé
fordulva alvó, csúszni
készülő takaróját ügyetlenül húzkodó apa kistotáljával, nem
is a
szekrény a benne rejlő
moziújságokkal, hanem
a mozi. Az előcsarnok,
a nézőtér, a zongora, a
vászon, rajta a filmek
álomvilága Itt a moziban még apa is eleven
emberré mozdul a kimerevített
kistotálból:
jegyet kunyerál, megjegyzéseket tesz, érdeklődik, fiára mosolyog,
tervek
és
remények
Dénes Oszkár, Pázmán Ferenc, Ihász Lajos, Lázár
Mária és Lukács Pál

Dénes György, Lucy Wett
és Jankovszky Mara

élednek benne. Talán
még azt a nagyszabású
cirkuszt is sikerül öszszehoznia...
De ez csak addig tart,
amíg hat a mozi varázsa: kinn, az utcán minden
visszaszürkül
olyanná,
amilyerr
a
filmvászon
hőseinek
élete is a gyári műtermeken kívül. Huru gonosz ármánnyal kisemmizi Zorot, akivel pedig
oly derűs egyetértésben
vándorol filmről filmre;
a szenzációs olasz cirkusz társulata sem fog
sohasem összeverődni, s
jó, ha apa egy szerény
vacsoráravalót kerít az
asztalra. De elég a mozinak csak a közelébe
visszakerülni, máris vigasztaló
harmóniába
rendeződik a világ. Még
a reggeli takarításra váró, reménytelenül kopott nézőtér is csupa titok, csupa sejtelem, egy
talán mégsem elveszett
Paradicsom lehetősége.
„Megnyílt az utca felőli
ajtó. Fény tört be a moziba, vékony, poros sugárban. — Valamilyen
nyár tört be a rézsútos,
poros fénnyel. Füstölt a
fény, ahogy lassan sodorta maga előtt az erkélyeket. a páholyokat
és a földszint széksorait. — Egy fiú állt az
ajtóban. Nem mert bejönni, és elmenni se tudott. Egy-egy pillanatra
szétoszlott a füst, és akkor mintha széksorokat
látott volna, üres széksorokat,
hajóhintaszerű
páholyokat és mindennek a mélyén valami
ködösebb, lebegő, fehér
foltot. — A fiú nem
mert bejönni, és elmenni se tudott. Állt és bá-

mult. — M o z i : . . egy
igazi mozi!"
Remek a King Kong
című novella, meg a
Lily Damita című miniatűr, meg amikor A
Nagy Keserű végén a
szomorú kisfiút ott az
Eldorádo mozi vásznán
„egy
virágfüzérekkel
feldíszített hajó fedélzetén az angol királynő
fogadta"; meg amikor
Chaplin ravaszul túlad
az öccsén, meg amikor . . . meg amikor . ..

Szívderítőén korszerű
a kötet külső kiállítása;
mindenféle konzervatív
könyvészi
hagyománynyal elszántan szakít. A
szöveg közé bekötött,
olcsó
színes
papírra
nyomott egykorú reklámszövegek
történei mileg hitelesítik a novellákat, a
feltűnően
„raszteres" képek pedig
régi idők régi mozijainak esős vetítéseit idézik. Közelről
mintha
semmit se mutatnának
ezek a fotók, homályos,
alig kivehető kontúrok
csupán, de minél távolabbra tartjuk a könyvet szemünktől, annál

Elizabeth

Bergner

kivehetőbbek az összefüggések, annál érthetőbb képekké simulnak
a pontok, a szemcsék.
Akárcsak a régi idők
filmjei.
NEMESKÜRTY

ISTVÁN

K ö z ö n s é g és k ö z v é l e m é n y
EGY F R O N T O N
KRITIKAVAL

A

Esztendőkkel ezelőtt csak beszéltünk a szövetségről, közös célokról,
de egy Treuga Deivel is beértük
volna. A filmalkotók és kritikusok
között válaszfalként meredt az, ami
ma összekovácsolja őket: a színvonal-igény, ami voltaképpen kölcsönös volt és maradt, de aminek kielégítetlensége annak idején gátat
szabott nemcsak az egyetértésnek, de
az igazi vitának is. Az elégedetlenség és a bizalmatlanság atmoszféráját nem határozatok, hanem művek
oldották: filmművészetünk jelenlegi,
eredményekben gazdag, felfelé ívelő
periódusában a kritika és az alkotók
szövetsége megbonthatatlannak látszik. Vagy legalábbis: elég erősnek
ahhoz, hogy elbírja az őszinte szót,
a közös esztétikai normarendszer, a
világszínvonaltól nem független, magasabb mérce alkalmazását — esetenként a termékeny egyet nem értést is.
A magyar film jelenlegi fejlődési
szakaszában, úgy tűnik, mintha az
igények összeütközése — más pályára tolódna át. A kritika és a filmművészet közös lobogó alatt egyesített erői sokszor mintha szembekerültek volna — a közönséggel. Kitűnőnek mondott, lelkesen dicsért filmek peregnek jó esetben fél ház
előtt, s gyenge, éppenhogy összetákolt művecskék gyakran ugyananynyi, vagy még több nézőt vonzanak,
mint a nemzetközi mezőnyben is
versenyképes, vagy éppen versenyt
nyert alkotások. Mindez természetesen nem ú j jelenség, nem is felfedezés, sőt ellenkezőleg — egy százados
probléma ú j vetülete. A művészeti
alkotások differenciálódása, a magasabb rendű és kommersz művészi
termékek elhatárolódása, a közönségét szolgáló és a közönséget kiszolgáló mesterek
megkülönböztetése,
olyan történelmi jelenség, amelynek
már az irodalma is „kötelező olvasmány" minden, e művészet hatásával foglalkozó számára.
Nem hiszem, hogy igazuk van
azoknak, akik az igények differen-

ciálódásában valamiféle elemi csapást látnak: szükségszerű üteme ez
a fejlődésnek. Természetes következménye a filmművészeti fogyasztás demokratizálódásának és egyben
a filmművészeti eszköz fejlődésének
— az újonnan létrejött önkifejezési
lehetőségnek is. Az az út, amelyen
haladva a filmiparból — pontosabban: annak egy részéből — művészet
lett, magával hozta törvényeinek
változását is. Naivitás vagy megengedhetetlen uniformizálás lenne, ha
a
filmproduktumok
kiszélesedett
skáláját nem koordinálnánk a befogadók hasonlóképpen tág ízlés-skálájával. De, ha ez így van, nyilvánvaló az is, hogy nem használnánk a
filmművészet ügyének, ha tekintetünket a látogatottsági statisztikára
vetve, megkondítanánk a vészharangot, és kivonnánk a kardot akár az
új, intellektuális filmművészeti
törekvések, akár a régi, többségében
nem intellektuális igényű nézők ellen. Megfontolásra inkább a probléma egyetemessége kell, hogy késztessen bennünket: az a tény, hogy
ugyanezekkel a gondokkal világszerte küszködnek.
A III. Pécsi Játékfilmszemle vitájában az alkotók és kritikusok többször is megidézték a fesztivál távol
levő főszereplőjét, a közönséget. Volt
felszólaló, aki kertelés nélkül kimondta: nem elég, ha a magyar filmnek nemzeti jellege van, elengedhetetlen, hogy nemzetközi közönsége is
legyen. A vita egy másik résztvevője vigasztaló összehasonlító adatokkal érvelt: ha a sokkal nagyobb lélekszámú Franciaországban hétszázezer néző néz meg egy filmet, akkor
a házai művészfilmek hétszázezer—
egymillió látogatottsága miatt, nincs
okunk panaszra. A két álláspont
között, a geometriai középúton volt
az a harmadik, amely túllépett a
többé-kevésbé közismert tények regisztrálásán és a nagykorúvá lett
magyar filmművészet bázisának kiszélesítéséről beszélt. De ez a felszólaló is nyitott kapukat döngetett.
Nincs ma már bizonyára senki olyan,
aki vitatná a filmoktatás, filmpro-

paganda, filmkönyvkiadás, filmklubhálózat szükségességét. Inkább csak
ennek módozatain és várható hatékonyságán, lehetőségein folyik a
vita.
KÖZÖNYÖSÖK
ELLENÁLLOK

ES

Köztudomású, hogy a moziközönség legfontosabb szavazócédulája a
mozijegy, amelyet megvált, illetve
amelyre sajnálja a maga néhány forintját: és az is, hogy azért a „tartózkodás" még nem feltétlen ellenszavazat, a megváltott jegy pedig
nem jelent feltétlen egyetértést. A
közönség- és hatásvizsgálatok természetesen mindkét variációt számításba veszik, mindkét nézőréteggel foglalkoznak. Ügy érzem azonban, hogy
— legalábbis a publikált vizsgálatokból — hiányzik a két problémakör
szerves összefüggése. Az a tény, hogy
a moziból elégedetlenül, értetlenül,
vagy dühösen hazatérő néző nemcsak
saját maga lép ki könnyen a következőkben a jegyükkel igent mondók
táborából, de véleményével másik
három vagy harminc embert befolyásol, és tart vissza az elkövetkezőkben a jegyváltástól. (Hiszen mindenfajta szociológiai vizsgálat tanúsága szerint a könyvvásárlók, mozinézők elsőrendű információs forrása, döntésének első számú befolyásolója a környezetében élők — barátok, szomszédok, családtagok vagy
munkatársak közül kerül ki.) Ezért
érzem lényegesnek, hogy
végre
őszintén beszéljünk ne csak a kedvező, vagy kedvezőtlen látogatottsági
statisztikáról, hanem az ú j magyar
filmekkel szemben fellépő ellenállásról is. Különösen a tévében sugárzott filmek sokszorosra duzzadt
visszhangja szolgál gazdag tapasztalatokkal: hiszen olyankor a szavazástól tartózkodók is többnyire szavazókká válnak.
A tévéközvetítés rendszerint lezárja a sajtókritika viszont elindítja a
filmek hódító útját — vagy kálváriáját. A kritika, ez nyilvánvaló (a kifejezetten szakmai orgánumokban
közölt analízisek kivételével) elsősorban azért íródik, hogy befolyásolja a nézőket. Befolyásolja, véleményformálásában segítse azt a kisebb réteget, amely már látta a fil-

met (ez a premier napján, hetében
— elenyésző) és mozgósítsa — illetve
lebeszélje — a többieket. Felesleges
hozzátenni ehhez, hogy a kritika jelzőrendszere hogyan szolgálja ezt a
célt, ezt mindenki tudja, aki életében kritikát írt vagy olvasott. Csak
azt nem tudjuk, hogy vajon hogyan
hat ez a jelzőrendszer az olvasóra.
SZÖVETSÉGET
A
KÖZ V É L E M É N N Y E L

Még a legoptimistább népművelők
sem hiszik, hogy a milliós közönség
ízlésében szoros határidőn belül fordulatot lehet teremteni, hogy néhány
év alatt be lehet csukni azt a bizonyos hagyományos ízlés-ollót. Az ú j
magyar film b ^ i s á n a k kiszélesítése
azonban reális és időszerű célkitűzés, és a gyakorlatban egy, az ú j
filmművészeti törekvésekkel szövetségben álló, az iránt érdeklődő, azt
támogató közvélemény kialakítását
jelenti. Talán még nem milliókat
— de egy, a szakmai, vagy szigorúan
vett értelmiségi körnél tágabb —
hangadó réteget.
Az igazság az, hogy egyes, szűkebb közösségekben — például az
egyetemen — már kialakultak az
ilyen centrumok, de másutt, még
szinte ennek az ellenkezője számít
sikknek. Bartókot „utálni" ma már
szégyen: aki ismeri a nevét, de értetlenül fogadja a zenéjét — inkább
nem nyilatkozik. A modern képzőművészet befogadása terén valamivel
rosszabb a helyzet: a nézők ef& része, éppen a konzervatív esztétikai
nevelés és az egyoldalú informáltság következtében — nem is olyan
régen még szinte kérkedve írta be
lenéző véleményét a kiállítási vendégkönyvekbe. De, mintha az utóbbi
időben itt is változott volna a szeizmográf érzékenységű közvélemény:
Bálint Endre kiállításának vendégkönyvében már szerepelt olyan bejegyzés is, hogy „én ugyan nem értem, de izgat, vonz, kíváncsivá tesz
ez a művészet, szeretném megközelíteni és bízom benne, hogy ez idővel sikerülni is fog." Azt hiszem,
ez a felébredt kíváncsiság, a befogadás vágya az egyes ember ítéletalkotásának és a közvélemény fejlődésének is sarkpontja.
És ez az a terület, ahol a kritikának nagyon is reális körülhatárol-

ható feladata és lehetősége van:
milliók ízlésének gyökeres átformálása, vagy mondjuk kialakítása az
iskolapadban történik, de az elzárkózás, a tagadás visszaszorítása, az
érdeklődés felébresztése olyan cél —
amelynél kisebbet nem érdemes magunk elé tűzni. Nem hiszem, hogy
ábrándokat kergetnénk, amikor olyan
közhangulat
kialakítására
törekszünk, amelyben nem sikk, hanem
egy kicsit szégyen a filmművészetben való teljes járatlanság — az ú j
elől való merev elzárkózás. Meglehet, lesznek akik a sznobizmus veszélyétől riadozva, visszautasítják ezt
a programot: attól tartanak, hogy az
őszinte véleményalakítás gátjává válik az ilyen fajta irányított közhangulat Pedig merjük bevallani, hogy
a sznobizmus, ha jó művek közvetítőjévé, ügyvédjévé válik — nem
feltétlenül
főbenjáró vétek.
És
egyébként sem hiszem, hogy a mozibajárók milliós rétegének ízlésfejlődésében a sznobizmus a fő veszély.
VESZELY — A
KONZERVATIVIZMUS

A konzervativizmus, amely egyszerre több oldalról támad. És
amelynek legkülönbözőbb a világnézeti és morális meggondolásokból
kialakított szólamai sajátos módon
találkoznak. Idetartoznak azok — és
ők vannak legtöbben — akiknek az
ú j intellektuális törekvésű film túl
bonyolult, akik megközelíthetetlennek érzik a jelképek nyelvét, a megbontott időrendet, akik a megszokott
nevében tiltakoznak — a szokatlan
ellen. És idetartoznak azok is, akiknek az ú j törekvésű magyar film
túlságosan politikus: akik az andalító szerelmi történeteket hiányolják,
és — lényegében politikai közömbösségből és konzervativizmusból — tiltakoznak az ellen, hogy „szabadidejükben" országos gondokkal, sorskérdésekkel, elsődlegesen politikai
konfliktusokkal foglalkozzanak. Ez
tartotta távol a nézők széles rétegeit például a Húsz órától: a mindennapok problémáinak kiélezettebb
folytatását látták — és joggal — a
vásznon, s ezt érezték „sérelmesnek".
Mások viszont — ezzel látszólag
ellentétben — éppen „politikai meggondolásból" helyezkednek szembe

az ú j —• realista — filmművészeti
törekvésekkel, ö k azok, akik az ötvenes évek szemléletéből megőrzött
„szigorúsággal" a napi politika szempontjait kérik számon, a közvetlen
agitációs célok szolgálatát, és akik,
sokszor — megriadnak az ú j látásmód
kendőzetlenebb
igazságától.
Megriadnak, ha a filmművészet kegyetlen őszinteséggel szól az újvidéki
megtorlás kapcsán a nemzetközi felelősségről, a paraszti
életforma
nemzedékeket próbára tevő válságáról, vagy a személyi kultusz „személytelenségének"
drámai
erejű,
perszonifikált leleplezésétől. A Hideg
napok, a Húsz óra, és a Nyár a hegyen „suttogó ellenzéke" — ma máiparadox módon és hála az átalakult
demokratikusabb közéleti légkörnek
— nem mer nyíltan, írásban fellépni az igazmondással, a lakkozás nélküli valóságábrázolással szemben,
inkább fél mondatokban, célzásokkal, a gondolatok elbagatelizálásával tiltakozik.
Éppen ezért vitatható, érdemes-e
felvenni az ilyen, oda sem dobott,
inkább csak meglengetett kesztyűt;
érdemes-e érvelni egy önmagát sem
vállaló retrográd álláspont ellen?
Esztétikai értelemben — talán nem;
de ha a filmközvélemény alakításáról szólunk, akkor feltétlenül! És alkalmanként, művekről szólva, válaszolnunk kell a megfogalmazatlarv
kérdésekre is: el kell oszlatni a lehetséges félreértések és félremagyarázások veszélyét. Ebből a szempontból úgy hiszen, a kritika talán még
egyszer sem volt annyira helyzete
magaslatán, mint a Csillagosok, katonák fogadtatása idején, ahol a film
propagandája nem szorítkozott a
tájékoztatásra, az elragadtatott jelzőkkel való minősítésre,
hanem
elemzésével segítette a megértés
kétségkívül bonyolult szellemi folyamatát is. Biztos vagyok benne,
hogy akadtak nézők, akik egy-egy
kritika hatására újra megnézték,
vagy legalábbis újra végigondolták
Jancsó filmjét, és közelebb kerültek
annak lényegéhez, művészi világához és igazságához. S ha ezt elérte
egy-egy bírálat, vagy akár a bírálatok összessége — a filmművészetnek kínált szövetségünk mégiscsak
kiállta a próbát.
FÖLDES ANNA

AMERIKAI FILMGYÁRTÁS
az olasz Alpokban, Sussex-ben és Mexikóban
A
kis
kaliforniai
városka,
Hollywood,
amely egykor, sőt még
nemrég is fogalomként
élt, visszasüllyed az ismeretlenség homályába,
a csendes vidéki város
uniformizált
jellegtelenségébe.
Hollywood
mítosza
szertefoszlott.
Stúdiói üresen állanak,
alig
folyik
bennük
munka. A Metro-Goldwyn Mayer, a Columbia, Paramount, United
Artists palotáin ugyan
ott díszelegnek még a
feliratok és az ismert
emblémák, de az épületekben már csak másodrendű adminisztratív
irodák, bonyolítók ténykednek. A cégek központjai New Yorkba telepedtek át. Elvesztették varázsukat a fasorok, bulvárok, a villák
üresen állanak, vagy elJulié Christie a Távol
a világ zajától cimű
John Schleslnger filmben

felejtett, öreg nyugdíjas
sztárok lakják őket. Lakóik közt alig találkozunk olyan névvel, aki
ma is szerepel a filmvilágban.
Hollywood tehát meg-

szűnt, de az a feltételezés, amely azonosította
a szimbólumot a realitással és úgy vélte, hogy
Hollywood
egyszer
s
mindenkorra az amerikai filmet jelenti, té-

a

vesnek bizonyult. Amikor az ötvenes évek végén és a hatvanas esztendők elején a nyugateurópai
filmgyártások,
elsősorban a neorealizmus sodrában született

ú j olasz film, a francia
ú j hullám, a fellendülő
angol produkció rohamra indult, a nagy amerikai vállalatok előbb a
hagyományos
módszerekhez nyúltak. HollyA Komédiások esyik jelenete

Richárd Burton
és Elisabeth Taylor
Komédiások főszereplői

woodba csábítottak néhány befutott európai
színészt, rendezőt, hogy
megerősítsék
fellegvárukat. Hamarosan rádöbbentek azonban arra, hogy ezúttal nem
vált be ez a múltban
sikerrel alkalmazott eljárás. Oj módszerhez
kellett folyamodni. Így
születtek meg azok a
„koprodukciók",
amelyeknek
ürügyén
az
amerikai filmtőke arra
tesz kísérletet, hogy szőröstül-bőröstül lenyelje
a legnagyobb nyugateurópai nemzeti filmgyártásokat.
A helyzetre jellemzőek, a legveszélyesebb
konkurrens,
az
olasz
filmgyártás
területén

Clark Gable és Leslie Howard az Kifújta a szél című filmben

kialakult viszonylatok.
A L'Europeo című olasz
polgári
hetilap
„Az
olasz film többé nem
létezik" című cikkében
közli azokat a tapasztalatait, amelyeket a legnevesebb olasz rendezőkkel,
színészekkel,
producerekkel
folytatott beszélgetései alapján szűrt le. Az ismert
olasz producerek közül
Franco
Cristaldi,
az
amerikai
Columbia
filmgyárnak
dolgozik,
Carlo Ponti a MetroGoldwyn
Mayernek,
Dino de Laurentiis a
Paramountnak
és
a
United Artistsnak. Az
együttműködés jellegét
az olasz állami Filmkölcsönző Vállalat igazgatójának, Mario Galli-

nak szavai
világítják
meg: „Az olasz producerek egyszerű
alvállalkozók, altisztek,
törzsfők. Csupán
közvetítő
szerepet töltenek be az
amerikai
tőke és az
olasz filmgyári dolgozók
között. Amerikai a töke, az elosztási hálózat
és a profit. Az olaszoknak csak a munka marad.
Filmjeink
egyre
kevésbé
olasz
filmek,
mert az amerikaiak
a
világpiac 48%-át kitevő
saját fogyasztóik
ízlését
és ideológiáját
kényszerítik rá a nálunk, olasz
művészekkel
forgatott
alkotásokra."
Kiderül,
hogy az utóbbi években
Visconti,
Rosi,
Antonioni, Lattuada filmjei
már mind amerikai tő-

kével készültek. Cristaldi, az olasz filmproducerek
szövetségének
elnöke hármas okát látja annak, hogy az amerikai
filmtőke
miért
összpontosította figyelmét Európára: „Elsősorban azért — mondja —,
mert Hollywood
gyakorlatilag
nem
létezik
már. Nincsenek
amerikai rendezők,
színészek.
Azt a keveset, aki még
a
múlt
generációból
megmaradt,
felfalja
a
televízió. Másodszor, az
óriási piac egyre több
terméket
igényel. Harmadszor, Európában olcsóbb a gyártás, és az
amerikaiak
nem
akarnak lemondani az európai piacokról
sem a

Vírna Lisl A lány és a tábornok-ban

nemzeti
filmgyártások
javára."
Elég
egy pillantást
vetni az ú j amerikai
produkcióra, hogy tényszerűen
felmérhessük
ennek a tendenciának
érvényesülését, gyakorlati megvalósulását.
Olaszországban
a
Metro-Goldwyn Mayer
Ponti
produkciójában
készíti el A lány és a
tábornok című filmjét.
A
rendező
Pasquale
Festa Campanile, akit a
magyar közönség is jól
ismer a Szüzet a hercegnek és a Hűtlenség
olasz módra című vígjátékaiból. Az érzelmes,
első világháborús történet 1918-ban játszódik
a Piave mentén. Főszereplői: egy osztrák tá-

bornok
alakítójaként
Rod Steiger és egy vad
olasz „hegyi lány" szerepében (ezúttal feketére festett hajjal) Virna
Lisi.
Amerikai — francia —
mexicói koprodukció a
San Sebastian
ágyúi,
XVIII. századi kalandtörténet. Producere és
rendezője francia: J a cques Bar, illetve Henri
Verneuil, sok sikeres
Fernandel, Jean Gabin,
Michel Simon film bevált rendezője. Főszereplője: Anthony Quinn.
A
filmet
Mexicóban
forgatják a festői szépségű
Durango
város
környékén.
Két
amerikai—angol
koprodukció is készül.
Thomas Hardy 1874-ben

megjelent Távol a világ
zajától című
regénye
alapján
forgat
John
Schlesinger romantikus,
kosztümös, szerelmi történetet. A női főszereplő Julié Christie. A
három férfi, aki szerelméért harcol ugyancsak
az angol filmvilág nálunk is jól ismert kiválósága: Terence Stamp,
Peter Finch és Alan
Bates.
Graham Greene regénye és forgatókönyve
alapján készítette el Peter Glenville saját rendezésében és produkciójában a Metro-Goldwyn Mayer számára a
Komédiások című Haitiban játszódó történetet. A főszereplők: Richárd Burton, Elisabeth

Julié Christie és Alan
Bates a Távol a világ
zajától egyik jelenetében

Taylor, Alec Guinness
és Peter Ustinov.
A kép teljességéhez
tartozik, hogy Hollywoodban is készült egy
nagy film. Ünnepi bemutatóját Los Angelesben tartották meg október végén és a filmet —
versenyen kívül — benevezik a jövő évi Cannes-i fesztiválra is. A
hollywoodi
stúdiókban
szélesvásznú,
sztereo
változatra dolgozták át
minden
idők
legnagyobb amerikai közönségsikerét, a Margaret
Mitchell regénye alapján készült Elfújta a
szél című három és fél
órás alkotást. A gálaes-

ten az egykori főszereplök közül csak Olivia de
Havilland
jelenhetett
meg, a nagy négyes többi. tagja: Clark Gable,
Julié Christie

Vivien Leigh és Leslie
Howard
nem
érhette
meg az ú j bemutatót,
filmjük
technikailag
felújított változatát.

JAY LEYDA: RÉGI ÉS ÚJ
1933-ban
egy
ambiciózus filmmegszállott érkezett külföldről a
Szovjetunióba —
azzal a szándékkal, hogy a világ
avantgardejának élén haladó művészet titkait kifürkéssze s
történeti és esztétikai leckéket vegyen Eizensteinék műhelyeiben. Ettől az időtől kezdve az „idegen"
élete és munkássága elválaszthatatlanul egybefonódott a szovjet filmmel, melyet nemcsak tanulmányozott, hanem meg is értett, melynek
nemcsak híve, krónikása is lett,
melyre nemtísak kíváncsi volt, hanem büszke is. Sokoldalú tevékenységet folytatott, míg a roppant ismeretanyagot elsajátította: remekek
tucatjainak születését kísérte figyelemmel, a legelső filmes-generáció
tagjait „leste meg" munka közben,
megtanulta az ú j művészet ábécéjét, könyvtárakban kutatott, szorgalmasan járt minden vetítésre. A
Régi és új — a több évtizedes kapcsolat eredménye: vallomás, krónika, napló, vitairat, melyben egy tehetséges filmes-gondolkodó szól az
orosz—szovjet filmművészet kialakulásáról és máig is irigyelt hőskoráról.
Legutóbb a Nemeskürty-kötetek
apropóján került szóba: milyennek
is kell lennie az ideális filmtörténetnek? A művek keletkezésének körülményeiről írjon a historikus,
vagy idézze fel az alkotás emlékezetes képsorait; utaljon a mesére
vagy inkább a formanyelv sajátosságait vegye számba; csak a csúcsok vonulataira figyeljen vagy em-

lékezzen meg minden jellegzetes
törekvésről? A kérdéseket nehéz
lenne minden helyzetben érvényes
bizonyossággal
eldönteni,
annyi
azonban kétségtelen: Jay Leyda
újabb filmtörténet-variációval lepett meg bennünket. Számára az
alapkoncepció, mégha — különböző
körülmények folytán — nem is valósulhatott meg, gyakran lényegesebb, mint maga a kész mű: az alkotás és az alkotó pszichológiájára
koncentrál, szembesíti a terveket és
a megvalósulást, sokoldalúan magyarázza az eszmei indítékokat. Nála nincsenek sémák, melyek a megközelítés szabályait meghatároznák.
Az orosz moziról szólva, tudományos precizitással sorolja fel búvárkodásának
eredményeit,
később
nem „átall" csevegni, kedélyeskedni
sem; általában nagy teret szentel a
történeti értékeknek, de csak abban
az esetben, ha eredeti mondanivalója van s nem kell elkoptatott közhelyeket ismételgetnie. A Régi és új
szerzője merészen elveti az értékelések makacs sztereotipiáit: tartalmatlan frázisok egyáltalán nincsenek a kötetben. Gyakori viszont a
megjegyzés: „a szóban forgó filmet
nem láttam". Az ilyesfajta enciklopédiák szerzői rendszerint nem vallják be, hogy forrásokra kénytelenek
bízni magukat. Leyda megteszi, ám
ettől tekintélyén nem esik csorba,
hiszen analízise mindig gazdag, sok
összetevőre koncentráló ítélkezése
pedig megalapozott. Természetesen
néhány
kijelentéssel
vitatkozhatnánk. Csak egy-két példa: a Gömböc (Romm műve) érzésünk szerint
nem „iskolásán merev" film; túlszigorúak az Iván
gyermekkorú-ról
mondott szavak, az I f j ú Gárda című

Fagyejev-regény és
Geraszimovfilm szembeállítása kissé erőltetett.
Mindez azonban nem csökkenti Leyda érdemeit, hiszen magyarázatai
meggyőzőek s nem feledkezik meg
az összefüggésekről.
A szerző erénye az is — szinte
egyetlen összefoglalásban sem éreztük még a történész és tárgya közötti kapcsolat ekkora intenzitását
—, hogy a személyes élmény melegével tudja átforrósítani a sorokat.
Szenvedélyes és ironikus, igazságot
osztó és hetvenkedő. Az objektivitás
hangját gyakran pattogó érvek váltják fel: az elbeszélő stílus mégsem
eredetieskedő, mert a könyv írója,
nem vaktában vagdalkozik — hatásosan bizonyítja igazát (együttérzünk vele, amikor például az Eizensteint ért sérelmeket idézi a fájdalom és felháborodás szavaival, vagy
a háború utáni évek fokozatosan eltorzuló esztétikai előírásait ostorozza). Az amerikai történész tehát,
aki — látszólag — kívülállóként térképezi fel a fejlődés periódusait,
éppúgy benne él a korban, mely
tollán megelevenedik, mint annakidején, mikor maga is asszisztenskedett ,s filmgyárakban vagy archívumokban töltötte az idejét.
A filológiai apparátus imponálóan
gazdag. Az elbeszélés hitelét — a
szokásos utalások mellett — megszámlálhatatlanul sok levél, idézet,
jegyzőkönyv- és naplórészlet stb. is
biztosítja.
Zsúfoltságról
azonban
nincs szó: Leyda szubjektív következtetéseit ügyesen ötvözi a „beszédes tényekkel" s mindig érdekes
dokumentumokat iktat a fejtegetések közé (Majakovszkij felszólalása
a Komszomolszkaja Pravda Szovkino-vitáján, a Dzsingisz kán utóda
forgatási kuriózumai, a FEKSZ beállításlistái, az 1927-ig exportált
szovjet filmek jegyzéke stb.).

A magyar szerkesztők (és a fordító Székely György) munkájáról is
elismeréssel kell megemlékeznünk.
Legfeljebb kisebb pontatlanságokat
tehetünk szóvá. Bogint — a Ketten
rendezőjét kétszer is Bogyin-nak titulálja a szöveg (410—411. 1.); több
film más címen szerepel a függelékben, mint amit a magyar forgalmazás keresztségében kapott ( A hazát
védi nálunk Tovaris P. címen került
bemutatásra — 437. 1. —; az Inváziót: Reszket a föld címmel mutatták be — 438. 1. —; A győzhetetlenek magyar megfelelője:
Akiket
nem lehet leigázni — 439. 1.).
Az orosz és szovjet film története
— ez az alcíme az ú j reneszánszát
élő magyar nyelvű film-irodalom
jelentős eseményének. A könyv valójában nem tekinti át az idestova
ötven esztendős múlt tradícióival
rendelkező filmművészet valamenynyi eseményét. A kötet a szeretett
mester Eizenstein 1948-ban bekövetkezett halálával zárul, amikor is
„egy egész korszak" fejeződik be —
ami viszont ezután következik, csupán párlapos „utóirat" formájában
kapott helyet Sajnálhatjuk, hogy
Jav Leyda nem kalauzol bennünket
tovább a legutóbbi két évtized filmrengetegében — annál is inkább,
mert ebben a függeléknek tekinthető, futólagos summázatban is értő
kritikusnak, a fejlődés erővonalait
biztos kézzel és jó érzékkel kitapintó esztétának bizonyul. Reméljük
azonban, hogy a munkát — ezt a
munkát — Leyda még nem fejezte
be s újabb könyvben elemzi majd
a mát, a múlt és jelen kapcsolatait.
Érdeklődéssel várjuk tehát a folytatást, hiszen a híres film-tudós, az
Eizenstein-örökség
neves
sáfára
egyike azoknak, akik e feladat elvégzésére leghivatottabbak.
VERESS
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Géraldine Chaplin filmsikere
cember
közepén
a Broöwayn
meg első színpadi
premierjét,
rókák" című darabban.

után detartotta
„A kis

Bunuel, A nap szépe rendezője, és Róbert Bresson a Mouchette rendezője
kapták megosztva az ezévi legjobb f r a n cia f ű m n e k járó Méllés-dljat. A legjobb
külföldi film díjával Antonioni Nagyítás-át jutalmazták.
Nyolc Olyan filmet forgatnak
jelenleg
Hollywoodban,
amelyek
női
főszereplői
a forgatókönyvek
szerint anyai
örömök
elé néznek.
Az eddigi eredmény:
több
amerikai nőegylet tiltakozott leendő anyák
szerepeltetése
ellen.

Eveken át foglalkozott a gondolattal
Walt Disney hogy Rudyard Kipling világhírű regényét filmre vigye. Maughli
kalandjait rajzos musicalként akarta vászonra vinni. A halála miatt megszakadt
munkákat munkatársai fejezték be.

Mint emlékezetes, Frank
Sinatra
ötvenéves
korában vette feleségül a húszéves tévé-sztárt, Mia Farrowot. Sinatra családi boldogságra vágyott, Mia viszont világhírre, annál is
inkább, mert a n y j a Maurcen O'Sullívan volt a népszerű
Tarzan-filmek
női
főszereplője. A
házaspár
nézeteltérésében győzött a
film: Mia Farrow játszik,
F r a n k Sinatra viszont válik. Mint képeink mutatják, Mia Farrow legújabb
filmjét forgatja, F r a n k Sin a t r a viszont három gyermekével együtt egy amerikai tévé-társaság karácsonyi p r o g r a m j á b a n énekel.
Ugyanebben a
műsorban
lép fel Dean Martin hét
gyermekével és feleségével.

Rex Harrison legújabb filmjében: A
rendkívüli doktor Dolittieben — különleges
képességekkel rendelkezik: beszélni tud
az
állatokkal,
légyen
az
krokodil,
oroszlán vagy rinocérosz. ö t azonban kizárólag a Nagy Rózsaszínű Csiga érdekli,
neki is indul a tengereknek, hogy megkeresse. Ütjára elkíséri egy fiatal no is,
akire ellenállhatatlan hatást gyakorol a
kiváló doktor. így azután a vadonban
nemcsak a nagy csigát, hanem egymást
is megtalálják. Rex Harrison p a r t n e r nóje Samantha Eggar.

Claudia Cardlnale nemzetközi kalandornőt alakít legújabb filmjében. Vasútállomásokon és repülőtereken ellopkodja
a turisták pénzét, ékszerét. Partnere
Rock Hudson. A film rendezője Francesco Maselli gondoskodik
változatos
helyszínekről: New Vork, Róma, Kitzbühel.
Ismét híres színészházaspár gyermeke
lett filmszínész: Maria Mauban és Claude
Dauphin fia, J e a n Claude Dauphin. A
fiú partnere Ulla Jakobson, aki Arne
Mattsson Egy nyáron át táncolt című
filmjében aratta első nagy sikerét. Mint
képünkön is látható, a szülők odaadó figyelemmel és tanácsokkal kísérik gyerm e k ü k első lépéseit a filmművészetben.

A FILM

HŐSKORÁBÓL

Egek! Jön a f é r j e !

A mozis úr szeretne beszélni
a nagyságával!

— E7. az úr azt m o n d t a : Maga nagyon
csinos. Nem volna kedve filmezni?

Gyerekek! Játsszatok természetesen! £s
főleg te, ne felejts el elájulni, amikor
erőszakkal megcsókolja a kezedet!
(A Jours de Francé
nyomán)

j d t w d c i y
j s z _ Filmművészeti folyóirat Megjelenik minden
XI
évf
, , ^
,
hónap 1-én és 15-én. — Főszerkesztő: Hámos György. — Kiadja
a Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. - Szerkesztőség és kiadóhivatal
Budapest, VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-285. — Terjeszti A Magyar Posta Előfizethető a Posta Központi Hirlap-Irodánál (Bp„ V., József nádor tér 1.). Előfizetési
díj: ','t évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61 238; közületi 61 066, vagy átutalás a
MNB 8. sz. fiókjánál vezetett folyószámlára
I N D E X : 25 286
67 1751 Egyetemi Nyomda mélynyomása, Budapest

Lisi, a vad, olasz „hegyi l á n y " szerepében, Pasquale Festa
nilc A lány és a tábornok című filmjében. Cikkünk a 23.
Oirna

Campaoldalon.

