




Ü D V A Z O L V A S Ó N A K 
Az olvasónak valószínűleg feltűnt 

már, hogy az utóbbi időben hány lap 
— különösen folyóirat és művészeti 
lap — ünnepli tizedik születésnapját. 
Egyszerre csak megszaporodtak a tíz-
éves lapok, és helyet követelnek az 
olvasók szívében. Mint a „Ratkós 
gyerekek" az iskola padjaiban. Mi 
történt nálunk tizenegy évvel ezelőtt, 
hogy itt zsibong most körülöttünk vi-
dám zsivajjal e sok koránérett tíz-
esztendős lap? Nem régen olvastam, 
hogy az emlékezetes három napos 
New-York-i áramzavar után ponto-
san kilenc hónappal harminc szá-
zalékkal megugrott a születések szá-
ma. Hát, áramzavar nálunk is volt a 
lapok születését megelőző egy évben. 
De nem valószinű, hogy azalatt mű-
vészeti lapok fogamzódtak volna. 
Sokkal valószínűbb, hogy az áram-
zavart megelőző évtized nem volt al-
kalmas ilyen típusú lapok felnevelé-
sére. Hiányzott a megfelelő táplálék 
fejlődésükhöz, megerősödésükhöz. Itt 
van például a Filmvilág, mely éppen 
e számával tölti be tizedik évét. Hogy 
is tudott volna megszületni és felne-
velkedni az ötvenes években? Mivel 
töltötte volna meg éhes hasábjait? 
Felszabadulás előtti magyar filmmű-
vészetről a legjobb akarattal sem be-
szélhetünk, legfeljebb néhány ma-
gyar filmművészről, akiket hihetetle-
nül gyorsan felszívott a világ film-
művészete. Maradt néhány jó rende-
ző, néhány kitűnő színész s néhány 
elmés filmíró. Művészethez ez kevés. 
Ezért is volt olyan tiszavirág életű 
minden filmművészeti lap. Nem volt 
talaja, nem volt közege, nem volt 
közönsége. 9 

A felszabadulás után rövid idővel 
készült ugyan két-három jelentős 
magyar film, de mire bárkinek is 
eszébe jutott volna, hogy filmlapot is 
kéne alapítani: már vége volt az 

egésznek. Sok tisztességes, jószándé-
kú, hasznos, sőt kedves film is szü-
letett később, de annyira fegyelme-
zettek és problémátlanok, hogy lát-
tukra egyetlen írástudónak sem tá-
madt kedve a filmesztétika művelé-
sére, de még a puszta filmkritikára 
sem nagyon. (Ezt a feladatot más ro-
vatok munkatársai látták el szíves-
ségből). Kritikusok és esztéták nél-
kül pedig legfeljebb magazint lehe-
tett volna nyomtatni. A jól megszer-
kesztett magazin fontos és hasznos 
közszükségleti cikk, de didaktikus 
filmek anyagából, a művészeti élet 
bizonyos pezsgése nélkül, s a világ 
filmművészete jelentős részének 
nemcsak alkotásaitól, de alkotásai-
nak hírétől is elzárva: magazint még 
nehezebb szerkeszteni, mint esztéti-
kai lapot. Legalább is: egy esztétikai 
lap látszatát könnyebb megteremteni, 
mint egy magazin látszatát. Ilyen 
előzmények után született — sok 
laptársával együtt — tíz esztendeje 
a Filmvilág. Mint láttuk, nem a há-
romnapos áramszünet, de nem is a 
szülők hajlandósága ellenére világra 
jött kicsinyek analógiájára. (Olyan 
szerkesztőről még nem tudunk, aki 
meg akarta volna akadályozni lapja 
megszületését.) Az életkedv felser-
kenése, az „egészségesebb táplálko-
zás" lehetősége ösztönözte az új la-
pok nemzőit. 

Természetesen, mi is örülünk és mi 
is csodálkozunk, hogy ilyen hamar 
tízévesek lettünk. Talán kissé csen-
desebben örülünk az ünnepnek, mint 
megérdemelnénk. Valószínűleg csak 
meghitt családi ünnepről lesz itt szó. 
A Filmvilágnak nem volt könnyű 
gyerekkora: szülei csak később sze-
rették meg. Sokat ordított, rugdaló-
zott, kapálózott és fészkelődött. Ke-
reste helyét a világban. Laptársaitól 
eltérően — mint mondtuk — semmi-



féle előképe nem volt. Ezzel szem-
ben egy egészen különleges feladata: 
a filmnézők erre alkalmasnak látszó 
elég széles rétegét: filmlátókká tenni. 
Filmesztétikát olvastatni több tízezer 
emberrel, akiknek legnagyobb részét 
addig az általános esztétika sem ér-
dekelte. E feladatra a mini-szerkesz-
tőség belső munkájába olyan tapasz-
talt, vagy tapasztalatlan, de tehetsé-
ges és fogékony fiatal színház- és iro-
dalomkritikusokat kellett bevonni, 
akik alkalmasnak látszottak arra, 
hogy egyszerre tanulják, tanítsák és 
alakítsák a film esztétikáját. S per-
sze, olvasókat is kellett szerezni, akik 
mindezt elolvassák. Ezért sokáig hal-
lottuk a kifogást: öszvér lap vagyunk. 
Félig esztétika, félig magazin. Az el-
méleti lap és a színvonalas magazin 
szintézisét mi nem hibánknak, ha-
nem feladatunknak tartottuk. Emelt 
fővel vállaltuk az öszvérséget, lévén, 
hogy az öszvér sem véletlenül került 
a háziállatok sorába. 

S az öszvérre nem is lehetett pa-
naszunk; egészen rövid idő alatt már 
több tízezer olvasóval ballagott a ne-
héz hegyi úton a filmművészet csú-
csaira, vagy mondjuk dombjaira. Né-
ha magunk sem értettük, mit bír ez 
az állat. Cikkeink komolyodtak és 
nehezedtek — az olvasók száma pe-
dig nőtt. Különösen a fiataloké. Je-
lezve az eddig fel nem mért lappan-
gó kíváncsiságot, mellyel „fordított 
úton", a legmaibb művészet, a film 
elméletébe behatolva: igyekeztek 
megismerkedni az általános esztéti-
kai fogalmakkal. Hogy mindebben 
mennyi a mi érdemünk, mennyi a 
szerencsés körülményeké s mennyi a 
világ felé kaput nyitó, a művészeti 
eszmecserét elősegítő s a hazai film-
művészet vérkeringését meggyorsító 
új kultúrpolitikáé: nem célunk kü-
lönválasztani. Nem is lehetséges, nem 
is érdemes. Kritikáink igazát, elmé-
leti megállapításaink helyességét 
majd kontrollálja az idő. Egyes dol-
gokban igazat ad majd nekünk, má-
sokban nem. Majd az azután követ-
kező idő: egyes dolgokban nem ad 

igazat nekünk, másokban viszont iga-
zat ad. De vajon ilyen sokáig fog-
nak ránk egyáltalán emlékezni? Ez 
valószínűnek látszik. Hiszen ha egye-
bet nem tettünk is: egy majdani 
filmtörténésznek hű információkat 
adtunk tíz (még az is megtörténhet, 
hogy húsz) év tanulságos és izgal-
mas filmhistóriájáról, az áramlatok-
ról, hatásokról és kölcsönhatásokról. 

De talán többet is tettünk ennél. 
Mert gondoljuk el: születésünkkel 
belecsöppentünk a neorealizmus kö-
zepébe. Ezt meg kellett magyarázni, 
igen alaposan és melegen kellett 
méltatni — s egyúttal lebeszélni a 
magyar alkotókat arról, hogy olasz 
neorealista filmeket készítsenek. Az-
után jött a francia új hullám. Erről 
mi tettünk először említést idehaza. 
Mondanom sem kell, még alaposab-
ban meg kellett magyarázni mi a lé-
nyege, mi a szép benne, mi a modern 
benne. A magyar közönséghez — 
fenntartásainkkal együtt — közel 
kellett hozni ennek az új filmkifeje-
zési formának értelmét. Ugyanakkor 
le kellett beszélni a magyar alkotó-
kat arról, hogy francia újhullámos 
filmeket készítenek. S nem győz-
ném felsorolni, mi minden jött még 
ebben a tíz esztendőben. A szov-
jet új hullám, az amerikai új hullám, 
a haladó New York-i iskola, a cinénia 
verité, a cinéma direct, a láthatat-
lan kamera és a látható utánérzések 
egymásra torlódó évei. Mindezt me-
legen kellett méltatni s egyben sze-
líd türelemmel lebeszélni hű köve-
tésükről az alkotókat. Azután jöttek, 
iskolán kívül, a nagy magányosok: 
Fellini, Antonioni, Bergman. őket 
volt csak igazán nehéz megérteni, hi-
szen alig, vagy egyáltalán nem ját-
szották filmjeiket. S ha játszották is: 
közönségük nemigen volt. Mégis 
nagy-nagy szeretettel kellett lebe-
szélni a tehetséges magyar alkotókat 
arról, hogy Fellini, Antonioni vagy 
Bergman filmeket készítsenek. Távol 
áll tőlem, hogy a Filmvilágnak tulaj-
donítsam — inkább a Filmvilággal 
együtt felnőtt vagy a lap köré tömő-



rült tehetséges sajtókritikusi gárdá-
nak, kitűnő filmesztétáinknak —, 
hogy a modern film művészi vívmá-
nyainak lelkes elismerése, párosulva 
e vívmányok kritikátlan átvételéről 
való lebeszéléssel: meghozta a ma-
gyar film nagy korszakát. Ebben a 
fcérdem viszont — már a rendező-
ké. És a kultúrpolitikáé. 

A formális logika szerint, a ma-
gyar film elérvén nagy korszakát — 
a Filmvilágot már nélkülözni tudja. 
Szerencsére, nem tudja nélkülözni. 
S ezt nemcsak azért mondom, mert 
tízéves korára senki sem szereti, ha 
már nélkülözhfetővé válik. Igazi nagy 
feladatunk csak most kezdődik. Meg 
kell szerettetni és meg kell értetni a 
közönséggel ezt a nagy korszakot, il-
letve alkotásainak természetét, ere-
detiségét és szépségét. De ugyanak-
kor nagy-nagy gyöngédséggel le kell 
beszélni alkotóinkat arról, hogy túl-
ságosan komolyan vegyék ezt a nagy 
korszakot, már senkitől se akarjanak 
semmi újat tanulni, csak egymástól. 

Különben is itt leselkedik már jó-
ideje filmjeink körül a roppant ve-
szedelem: a szerzői film. Ennek gro-
teszk értelmezése oda vezet, hogy a 
filmes-közvélemény szerint csak az 
a komoly rendező, aki maga kompo-
nálja meg filmje történetét, s írja 
meg párbeszédeit és monológjait. 
Függetlenül attól, hogy tud-e kom-
ponálni, illetve írni. A Filmvilágra 
ezzel kapcsolatban komoly feladat 
hárul. Minden eddiginél komolyabb. 
Meg kell magyarázni a közönségnek, 
mi is az a szerzői film, melynek leg-
fontosabb ismertetőjele, hogy nincs 
szerzője. Meg kell értetni a nézővel, 
hogy csak az ilyen film képes ki-
ragadni magát az irodalmi forgató-
könyv, illetve az irodalom vagy a 
dráma rabságából, s teljesen függet-
len művészetté válnia. De ugyanak-
kor mérhetetlen szeretettel és gyen-
gédséggel meg kell győzni a rende-
zőket arról, hogy az isten szerelmé-
re, rendezői tehetségüket engedjék 
velük rokonlelkületű írók elképzelé-
seire működésbe jönni, ne pazarol-

Az Iszkussztvo Kino 1962-es júliusi fesz-
tiválszámának boritólapja, a világ jelen-

tősebb filmlapjainak címével 

ják drága idejüket göcsörtös dialógu-
sok kifaragására, s ne hivatkozza-
nak olyan rendezőkre, akik egészen 
véletlenül: írni is tudnak. Ne riasz-
szák el — egy, ebben a formájában 
amúgyis eltűnő divat miatt — az em-
beri érzésekre és emberi beszédre 
szomjas közönséget a moziból, me-
lyet tehetségükkel maguk köré tud-
nának gyűjteni. 

Amikor mi tíz évvel ezelőtt el-
kezdtük munkánkat, a lapunkban 
megjelenő MOKÉP hirdetésekben, 
a közönség kedvének felkeltése érde-
kében, a film címe alá azt írták: 
magyar film. Ez már majdnem biz-
tos siker volt. Most gyanút és aggo-
dalmat kelt a hazai nézőben. S ha 
még azt is hozzáteszik: fesztiváldíj-
nyertes film: a közönség érdeklődése 
méginkább megcsappan. A Film-
világ ebben a hidegháborúban a köz-
vetítő feladatát vállalja magára. Ko-
moly gondja ez a filmnek világszer-
te. Talán a legnagyobb, mióta a film 



Ilyen optimizmussal nézünk a huszadik 
évforduló elé 

megszületett. De vigasztaljon ben-
nünket, hogy ilyen válságokon min-
den művészet keresztülesett, s útjá-
ról soha le nem térve, de valamivel 
mindig gazdagodva került ki belőle. 
S ugyanígy a közönség is. A vak-
merő és meghökkentő művészeti újí-
tásoknak csak igen kevesen szegőd-
tek őszinte hívéül, de a művészi ízlés 
alacsonyabb fokán — éppen e kis 
művészeti forradalmak révén —; ke-
vesebben rekedtek meg, mint gon-
dolnánk. Megoldani való feladatunk 
tehát bőven akad az elkövetkező év-
tizedre is. Nem is szólva arról, hogy 
a következő tíz év újabb feladatok 
megoldását teszi majd sürgetővé. 
Hogy lesz-e erőnk hozzá? Családi 
ünnepről lévén szó — melyen olva-
sóink is részt vesznek — megkísér-
lem családi érvekkel elfogadhatóvá 

tenni bizakodásomat. A kis gárda, 
melyet a lap alapításánál a Film-
világ szerkesztésében való részvé-
telre felkértem: úgyszólván változat-
lan. Illetve annyiban változott csu-
pán, hogy egy homogén szellemi lég-
körben élve: magabiztosabbá, követ-
kezetesebbé vált. Egyénisége feladá-
sa nélkül: alapvető művészi vagy 
ideológiai kérdésekre meglehetősen 
azonosan reagál. Amit a szerkesztő-
ség permanens vitalégköre, s e vi-
tákat jórészt követő művészi meg-
egyezések tesznek érthetővé. Ha la-
punk állásfoglalásaiban bizonyos kö-
vetkezetességet tapasztal az olvasó: 
az említett belső viták javára írja. 

Néhány pillanatra végül önmagam 
idézem. Éppen tíz éve, többek közt, 
ezt írtam a lap-indító vezércikkbe: 
„A film még mindig új művészet. 
Törvényei valójában nincsenek, esz-
tétikája, dramaturgiája egy-egy nagy 
alkotás nyomán meglepő gyorsan 
módosul. Csupa forrongás és izga-
lom: úgy formálja meg önmagát, 
mint az alig kihűlt kérgű föld a te-
remtés kezdetén. Hegyeket vet ki 
magából, melyek a felhőkig érnek, 
majd csillagokra ásító mélységek tá-
madnak benne, hogy azután megtel-
jenek a tenger gazdag és szenvedé-
lyes életével. Rövid története csupa 
forradalom. Mivel a technikához kö-
tötte életét, hihetetlenül gyorsan vál-
tozik és fejlődik és avul el. Milyen 
különös művészet, melynek egy-két 
évtizedes alkotásai muzeális hatás-
sal lepnek meg; milyen megható mű-
vészet, mely alig számít a halhatat-
lanságra." 

Ha tízévi munkánkkal csak any-
nyit sikerült elérni, hogy rést ütöt-
tünk ezen a kegyetlen törvényen, s 
a kritika, de főként a közönség ál-
tal méltatlanul halandóságra ítélt 
magyar filmek közül — cikkeinkkel, 
vitáinkkal, e filmek mellett való ha-
tározott állásfoglalásunkkal — sike-
rült néhányat megmenteni e szomo-
rú sorstól: nem dolgoztunk hiába. 

HÁMOS GYÖRGY 



STÍLUS VAGY MODOR 
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Nem lett volna szükség cassandrai 
jóstehetségre, hogy a most bekövet-
kezett jelenséget előre lássuk.. De ki 
gondolta volna, hogy ilyen hamar 
bekövetkezik? A művészetek törté-
nete telisteli van példákkal, hogy 
valamilyen egyéni Látomás világ meg-
jelenését, melyet némelykor egy-egy 
tehetség labilis idegrendszere, pszi-
chopata lelkialkata sajátos és ha-
sonlíthatatlan színekbe öltöztet, 
szinte szükségszerű bizonyossággal 
követik az egészséges idegbajosok, a 
mesterséges lelkibetegek, nyitott 
szemmel és tiszta aggyal újraterem-
tett ,.látomásai". Az érzékeny közön-
ség, olvasó vagy tárlatlátogató kü-
lönbséget tesz a valódi vízió hiteles-
sége és a vízió átélésére való igye-
kezet másodlagos eredménye között. 

A párhuzam (mint az ilyen párhuza-
mok nagyon gyakran) talán kissé szél-
sőséges. A jellegzetes látomásvilág-
hoz, amelyet Jancsó Miklós hozott a 
magyar filmművészetbe, semmi köze 
nincs az ideg- és lelkiélet zavarai-
nak. Jancsó egyéni látásmódjának és 
a realizmus szabadabb értelmezésé-
nek művészetpolitikai lehetősége sze-
rencsés összetalálkozásra adott mó-
dot; megszületett az erőteljes, lé-

Koncz Gábor és 
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nyegretörő vonalakkal stilizált film-
világ, mely nemcsak a stílus szikrázó 
keménységével, de a jelenségek 
absztrahálására való törekvésével is 
űj, eddig ismeretlen tájakra nyitotta 
rá a szemet. Talán az lenne valószí-
nűtlen ha mindez nem ébresztene 
kedvet másokban, hogy ők is bejár-
ják e vidéket Nem is jelentős mű-
vésziegyéniség, aki nem gyakorol 
közvetlen vagy közvetett hatást pá-
lyatársaira. Egyszóval, számtalan 
emlékeinkben élő példa alapján vár-
hattuk — s tegyük hozzá szinte kí-
váncsian vártuk —, hogyan tükrö-
ződnek majd vissza az új magyar 
filmekben Jancsó szuggesztív művé-
szetének reflexei. Első ilyen irányú 
tapasztalatunk mégis meghökkentő. 

Benyomásunkat ellentmondásossá 
teszi, hogy Rényi Tamás űj filmjé-
nek, A völgy-nek forgatókönyvét 
ugyancsak Hernádi Gyula írta, aki 
Jancsó filmjeinek állandó író-mun-
katársa. Hálátlan és többé-kevésbé 
méltatlan dolog azt kutatgatni, va-
jon az író vagy a rendező a szuveré-
nebb szellem a művészbarátságban, 
hiszen ez nem tartozik a kívülállók-
ra, csakis az elkészült mű végered-
ménye a fontos. Jancsó és Hernádi 

t Kohut Magda Koncz Gábor és Kohut Magda 



eddigi filmjeikben ideálisan kiegészí-
tették egymást, kettősüket a szellemi 
összetartozás titokzatossága lengte 
körül. Hernádi most kilépett a bű-
vös körből, s ez nem öregbítette 
filmírói tekintélyét. Ügy látszik Jan-
csó rendezői művészete, és Hernádi 
filmírói tehetsége szerencsésen hat-
nak egymásra. Rényi Tamással ezt 
a bensőséges kapcsolatot nem sike-
rült megteremtenie. 

Távol áll tőlünk, hogy Rényi ren-
dezését tudatos utánérzéssel vádol-
juk. Talán őt lepné meg leginkább, 
ha azt hallaná, hogy filmje össz-
benyomásában úgy hat, mint valami 
Jancsó-film paródia. Hernádi forga-
tókönyve alkotóelemeiben ott hordoz-
za magában az ismert motívumokat: 
a háború kegyetlen mechanizmusa, 
az árulás etikai kérdése, a női mez-
telenség, az erőszak és halál elretten-
tő köznapisága belső természetében 
kínálja a Jancsóéhoz hasonló hang-
vételű feldolgozást. A kizárólag asz-
szonyoktól lakott, isten háta mögötti 
falu, ahonnan a férfiak elmentek va-
lamilyen háborúba, a helyzet képle-
tes szélsőségével csábít a stilizá-
lásra, s tulajdonképpen kivételes al-
kotói lelkierőre és stílus önállóságra 
lenne szükség, hogy a film ne essen 
bele az előtte tátongó művészi csap-
dába. Rényi Tamás meg is érzi a 
veszélyt, de az irodalmi alapanyag 
lepárolt jelképvilágát lehetetlen sti-
lizáció nélkül megeleveníteni, s így 
ahol sikerül elkerülnie a jancsói lá-
tomások tudatalatti vonzását, nem 
tudja elhessegetni a modern Elektra 
feldolgozás, vagy Wolfgang Staudte 
Asszonyok faluja nagyon hasonló te-
matikájú filmjének emlékképeit. 

A képzeletbeli asszonyi közösség 
képzeletbeli szokásaival, képzeletbeli 
folklórjával, egyáltalán nem képze-
letbeli kiéhezett női ösztöneivel, kép-
zeletbeli történetével a háború ter-
mészetellenességéről tesz hitet, a 
háború emberségből kivetkőztető, 
testet, lelket bomlasztó hatásáról. A 
háború maga az emberi nyomorúság, 
véres megpróbáltatás, elszabadult 
szörnyűség — és kivétel nélkül min-
den háború az. Mégis, ez a konkrét 
társadalmi és nemzeti tartalmától 
megfosztott, jelképes Háború a köz-
helyek laposságát tudja csak példáz-
ni. A mindent egybemosó nagy álta-

lánosítás az emberi kapcsolatok bo-
nyolultságától is megfosztotta az áb-
rázolást. Anélkül, hogy belemeleged-
nénk a paciíizmus elemzésébe, csak 
emlékeztetni szeretnénk — s ezzel 
valószínűleg a film alkotói is egyet-
értenek —, nem mindegy hogy az 
ember útonállók kezei közül próbál 
minden erejével megszabadulni, 
vagy akarva-akaratlanul maga is 
útonállóvá süllyed. Koncz Gábor 
szép Krisztus-feje, nazarénusi meg-
szállottságtól csillogó tekintete, lelki-
furdalása (a menedéket kereső ka-
tonaszökevényeket az asszonyok fa-
lujába vezette, s ezzel halált és 
pusztulást hozott rájuk), nem képes 
korszerű jelentéstartalmat sugallni, 
megrázó emberi dráma helyett a 
szentképek naivitását idézi csak. 

Műalkotásról lévén szó, nem lehet 
csupán az érvek megfellebbezhetet-
len tárgyilagosságával bizonyítani 
benyomásainkat. Bizonyos fokig ki 
vagyunk szolgáltatva a „hiszem" 
vagy „nem hiszem", „tetszik" vagy 
„nem tetszik" szubjektív állásfogla-
lásának, már csak azért is, mert a 
másfélórás filrnmesevilág megtévesz-
tően hibátlan belső logika szerint 
működik. Hol az az árulkodó árnya-
lat, amely a stilizáltságot teatrali-
tássá változtatja, az ősi ösztönök el-
szabadulását nevetségessé teszi, az 
elementáris szenvedélyt bombaszti-
kus hatáselemmé fokozza le? Ezt az 
árnyalatot nem lehet egykönnyen 
felfedezni és tárgyi bizonyítékként 
művészi ítélőszék elé citálni. Ebben 
az esetben pedig világosan kell be-
szélnünk. Mindaz a stíluselem, me-
lyet Rényi Tamás összezsúfol film-
jében, jelképesség, népszínmű, na-
turalista disznóölés az antik tragé-
diák fennkölt hőseinek jelenlétében, 
valódi parasztnénékkel megelevení-
tett folklór hagyomány a tóparton, 
egzaltált őrjöngés miként az elvadult 
szicüiai falvakban, vagy azoktól 
sokkal délebbre divatos — ez a 
rendkívül gazdag stiláris mintakol-
lekció nem képes egységes, öntör-
vényű világgá összeizzani. A háttér-
ben persze — mint mondottuk — 
Jancsó szelleme emelkedik kajánul, 
s ezt csak kihangsúlyozza Forgács 
Ottó fényképezése, akinek nagytotál-
jában, a figurák geometrikus elren-
dezésének ritmusában időnként egész 
kísértetiesen sikerül Somló Tamás 



Jelenet a filmből 

művészetiét megidézni. Kitalálni egy 
sohasem volt nép sohasem volt fol-
klórját, rendkívül érdekes próbálko-
zás (Mihály András zenéjének sike-
rült is ezt megvalósítani), de akkor 
a víziónak a belső öntörvényűség 
hitelességét kell sugároznia. 

A vízió szó olcsó és divatos foga-
lommá lett nálunk mostanában. Köz-
keletűvé a kifejezés: „a művésznek 
a vízióját kell közvetítenie a világ-
ról". Nem egyszer hallhatunk tisz-
tes kommerszfilm rendezőket komo-
lyan arról beszélni, hogyan akarják 
újabb „víziójukat" megeleveníteni. 
Azt hisszük, végzetes félreértésről 
van szó. A vízió nem cél, mégke-
vésbé eszköz. Víziója csak annak le-
het, akinek valóban van. Víziót kí-
vülálló józansággal, színészi bele-
éléssel nem lehet hitelesen megal-
kotni, mint ahogy pusztán tudatos-
sággal stílust sem találhat ki ma-
gának valaki, mert az a stílus ami 
nem a legmélyebb belső lényegéből 
fakad, nem stílus, csupán modor. 
„A stílus maga az ember" — de 
hogy valójában ki is az ember, azt 
saját magának kell a tisztánlátás 
őszinteségével eldönteni. 

Új hangvétellel, új anyaggal, új 
kifejezési formákkal kísérletezni 
minden művésznek joga és talán kö-
telessége is. Amikor Rényi Tamás a 
Legenda a vonaton, a Tilos a szere-
lem, a Déltől hajnalig, a Sikátor 
után A völgy absztrahált valóságáb-
rázolásával megpróbálkozott, feltéte-
lezésünk szerint a természetes mű-
vészi kíváncsiság ösztönének enge-
dett, a megismerés vágyának, mely 
saját egyéniségének határait pró-
bálja körvonalazni. Tévedések ellen 
egyetlen művész sem élvez védett-
séget. A festő persze könnyebben 
festhet új réteget „tévedésére", az 
író könnyebben hajíthatja a papír-
kosárba; egy sok milliós film elké-
szítését bonyolultabb anyagi-etikai 
összefüggések is terhelik. A végered-
mény felől azonban itt sem adhat 
senki biztosítékot Az egyetlen el-
képzelhető fedezet a művész tehet-
sége és önmagával szembeni becsü-
letessége, mely arra kényszeríti, hogy 
művészetében önmagából alkossa 
újjá a világot, nem pedig a művészet 
világából próbálja reprodukálni ön-
magát. 

LÉTAY VERA 



Csendes öröm egy csendes jubileumker 
A folyóiratok az idő őrizői. Nincs 

jobb próbája egy folyóiratnak, mint 
visszalapozni nyolc-tíz év bekötött 
évfolyamaiba. Amit a lapok őriznek, 
mindenképpen dokumentum, vissza-
hozhatatlanul tovatűnt napok, ese-
mények és tények lenyomata, kövü-
lete; de ez a dokumentum különféle 
értékű lehet, aszerint, hogy mit rej-
tenek a lapok, kincset-e vagy csak 
múlandósága miatt érdekes különös-
séget Bizonyos idő múltán minden 
régi folyóirat érdekes, még egy 
Színházi Élet régi bekötött évfo-
lyama is jó szórakozás lehet egy 
unalmas estére, hát még a régi film-
lapok, kimondhatatlan nevű, min-
denki által elfelejtett sztárjaikkal, 
mozi-neveikkel Van jó egypár ilyen 
filmfolyóiratunk az elmúlt ötven-
hatvan esztendőből és mi tűrés-taga-
dás: ezek is nélkülözhetetlen segítői 
a későbbi kutatónak. Ha gondosan 
szitáljuk fennmarad belőle egy-egy 
aranyszemcse, mint az iszapos víz-
ből az aranymosók kincse. 

Szenvedélyesen érdekel a film-
szaksajtó, könyveket is írtam róla, 
tudom, hogy mi maradt meg Korda 
Sándor régi lapkísérietéből és Lajta 
Andor tudományosságra törekvő 
Filmkultúrájából. Mind megőriztek 
valami fontosat, híreket, vélemé-
nyeket, a kor hangulatát, statisztiká-
kat vagy tudományos felméréseket. 
De magyar filmek rendszeres kriti-
káját, filmvitákat, melyekből az ak-
kori művészeti élet helyzetére kö-
vetkeztethetnénk, egyik sem. Vagy 
azért, mert nem volt filmművészeti 
élet, vagy azért, mert ha volt is, nem 
tartották fontosnak. Nehéz dolog 
fiimfolyóiratot szerkeszteni. Többet 
kell nyújtania, mint a hetilapnak, 
átfogóbb, elvibb cikkeket kell ad-
nia, de ezeket vagy a szélesebb kö-
zönség nem olvassa, vagy a szakmá-
nak tűnnek túl felületesnek. Nem 
ismerek olyan kéthetenként kiadott 
folyóiratot, mely színes látványos-
ságnál és néhány kritikánál többet 
nyújtana. 

Ezért lapoztam vissza izgatottan 
tíz évfolyam bekötött Filmvilágaiba. 
Nem ér-e csalódás? Mit nyújt ez a 
többihez képest? Tanúja és bírálója 
volt-e az időnek, vagy csak króni-
kása? 

1959: Hírek az új hullámról. Friss 
és gyors reagálások. Két tucat cikk 
is foglalkozik vele, a legkülönbözőbb 
szempontokból. Ugyanebben az év-
ben kezd cikkezni Ingmar Bergman-
ról. Hollywood nagy ellenlábasát, a 
New York-i iskolát még el se nevez-
ték, Nagy Péter már tanulmányt ír 
róla. 

1960: A fiatal szovjet filmmel 
nyolc cikk is foglalkozik. 

1961: Az angol filmművészet új 
elemeire figyel fel a lap. Ma mái-
híres rendezők máig érvényes, ta-
láló bemutatása, a munkatársak a 
legfontosabb rendezőkkel személye-
sen beszélgetnek: Pongrácz Zsuzsa 
Alain Resnais-el és Carel Reisz-el, 
Létay Vera Francois Truffaut-al, 
Bíró Yvette Tony Richardson-nal, 
Gábor Pál Mihail Ramm-mal. Ját-
szani kezdek, felírom magamnak a 
szerintem legfontosabb eseményeket 
és fesztiválokat, polémiákat és föl-
tűnést keltő fordulatokat. Aztán ke-
resem a tartalomjegyzékben, mit 
nem vettek észre. Mi az, amit mi 
már a múltba visszanézve jól tu-
dunk, de amit akkor esetleg bocsá-
natos bűn lett volna észre nem 
venni. Nem találok ilyet. Antonioni 
fogadtatása a cannesi fesztiválon, 
Marcel Martin az új hullámról, 
Glauco Pellegrini Umberto Barbaro-
ról: nem találok igazán fontos ese-
ményt, amiről megfeledkeztek volna. 
És nemcsak amúgy híradásként, ha-
nem mindjárt vitatkozva, állást fog-
lalva. Ha külföldi vendégünk van, 
mindjárt írnak róla: az így keltett 
figyelem mögött eltörpül a Filmmű-
vész Szövetség ilyenkor szokásos 

.méla összejövetele. Mennyi ma is 
érvényeset mondtak rólunk már 
nyolc-tíz esztendeje a Filmvilágban 
azok a világhírességek, akiknek egy 
része a mostani Fipresci kongresz-
szusra is eljött. 

Nézzük a másik próbát: magyar 
filmek. 

Kezdjük megint a játékot: Mai 
eszünkkel olvassunk át néhány régi 
kritikát régi magyar filmről. Érde-
kes olvasmány. Nincs mindig min-
denkinek igaza, de érezzük, hogy 
amikor fogalmazta, meg volt győ-
ződve a kritikus a maga igazáról. 
Negyven-ötven év múlva működő 



filmtörténetírót nagyjából el fog 
tudni igazítani. Már csak azért is, 
mert fontosabb filmekről vitákat is 
közöl a lap, egymással ellentétes vé-
leményeket is hajlandók lenyom-
tatni. Talán ezek a viták a legérde-
kesebbek. Keresztury Dezső, Almási 
Miklós, Kényi Péter, Hermán István, 
Nemes Károly, Bíró Yvette és a lap 
állandó munkatársai írnak, vitatkoz-
nak idestova tíz esztendeje. Már az 
első számban a magyar film nem-
zeti jellegével foglalkozott egy ta-
nulmány. Tűnődve lapozgatok. Ket-
tős minőségben olvasok mindig fil-
mekről, és ez sokszor furcsa lelki-
állapotot okoz. Ügy is mint kritikus, 
filmtörténetíró, úgy is, mint egy al-
kotócsoport vezetője, körülbelül ép-
pen olyan régen, mint amilyen idős 
a Filmvilág. Mint kritikus, néha eny-
hének érzem a bírálatokat, vagy 
akár a viták hangnemét; mint egy 
alkotócsoport vezetője viszont sértő-
dötten és ingerülten szisszenek fel a 
szigorúbb mondatokra. De még ez is 
azt mutatja, hogy a lapot őszintén 
érdekelte a magyar film sorsa, min-
dig volt véleménye a magyar film-
ről. És ez a legfontosabb. 

A legnehezebb probléma: megta-
lálni a szerencsés átmenetet az in-
kább képeket néző széles publikum 
szórakoztató tájékoztatása és a film-
művészet iránt őszintén érdeklődők 
komolyabb igényeinek kielégítése 
között. Aki a Filmvilágot megveszi, 
tulajdonképpen mindkettőre kíván-
csi: arra is, hogy hogyan fest Sophia 
Loren a Vannak még kísértetek cí-
mű új olasz filmben, az insert de 
Filippo-komédia. filmváltozatában és 
arra is, hogy mi is lesz az a nemzet-
közi tanácskozás a magyar filmmű-
vészetről? Egymással szembeni la-
pokon szerepel ez a két, annyira 
szélsőségesen eltérni látszó téma a 
lap 1968. 2. számában. S hogy megint 
csak a szorosan vett tények világá-
ban maradjunk, lássuk mindjárt en-
nek a számnak a keresztmetszetét. 
A 32 lapnyi szám híreket (négy lap) 
és kilenc cikket közöl. E kilenc cikk-
ből egy elvi cikk >— („Nemzetközi 

tanácskozás a magyar filmművészet-
ről") — kettő kii fika: egy magyar 
(Lássátok feleim) és egy francia (A 
normális élet) filmről. Újabb két 
cikk beszélgetés egy-egy filmművész-
szel: egy magyar (Makk Károly) és 
egy amerikai (Dirk Bogarde) film-
művésszel. Olvasható továbbá két 
könyvkritika (Biró Yvette és B. Egey 
Klára könyveiről) és két tájékoztatás 
a világ filrriíművészetének egy-egy 
érdekes eseményéről. (Varsói film-
levél; Robbe-Grillet Pozsonyban for-
gat.) S mindehhez ráadásul harminc-
nyolc kép, a borító négy lapjának 
képeit nem számítva. 

Sportteljesítménynek is fantaszti-
kus. Meghökkenek, újra számolok. 
Stimmel. Patikamérleg-arány: egy 
magyar, egy külföldi, legyen az ren-
dező, vagy éppen bemutatott film; 
fele szórakoztató tájékoztatás, fele 
filmművészet és filmtudomány. Még 
reklámnak is túl tökéletes; mit fog 
szólni ehhez a szerkesztő, s mit az 
olvasó? Ami még rosszabb: mit fo-
gok szólni én magam, aki ennyire 
azért igazán nem vagyok megelé-
gedve a Filmvilággal? Hiába, a té-
nyek könyörtelenek. Fogom a ceru-
zát: végiglapozok ebből a szempont-
ból még öt számot, öt különböző év-
folyamból. Lényegében ugyanez az 
arány. Meglepő. De vajon valóban 
meglepő-e? Végül is tíz éve sokezren 
vásárolják a lapot. Nyilván ezért. 

A tizenegyedik évfolyamába lépve 
is vállalhatja a Filmvilág azokat a 
mondatokat, amelyeket szerkesztője 
az első szám megjelenésekor írt: 
„Vigyáznunk kell arra, hogy a foko-
zott alkotói felelősség kedvvel s ih-
lettel töltse el a művészt, ne szoron-
gással . . . A bukástól való görcsös 
félelem szárnyát szegi a fantáziának, 
elszürkíti a művet Bátor alkotások-
kal, s mindig megújuló kísérletezés-
sel kell keresnünk filmművészetünk 
legsajátosabb tartalmát, legkifeje-
zőbb formáját." 

íme: a Filmvilág szerepe a magyar 
filmművészet fellendülésében. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 



O L A S Z F U R C S A S Á G O K 
A tanácstalanság derűje. Nevetésbe 

szakadt indulat. Vagy talán így: ke-
serű mulatság a mozdulatlanság fö-
lött. 

Nanni Loy nem lett hűtlen egy-
kori önmagához, a Nápoly négy 
napja szerzőjéhez. Politikus filmet 
csinált. Csak éppen most mosolyog. 
Jelentéktelennek tűnő dolgok körül 
szövi a tréfát, amelynek mélyén ott 
lappang a türelmetlenség, a változ-
tatás szükségességét ismerő indulat, 
az élet mozgásirányát vitató, azzal 
elégedetlen, nyugtalanító gondolat, s 
valóban, némi tanácstalanság: miért 
vagyunk ilyenek, miért is tűrjük 
ilyen derűsen, hogy körülöttünk in-
kább csak az autók rendszáma vál-
tozik s nem a társadalom szerkezete. 
Mi olaszok... — mondja. A hangos, 
a kedves, a gesztusokban élő, az 
okos olaszok... Igaz lenne, hogy a 
legtöbb amit tenni tudnánk, nevetni 
önmagunkon? Igen, ez nagy tudás, 
de meddig lakhat jól vele az ember. 
És elég-e minden helyett. Mint an-
nak a csiklandósan hangosan felne-
vető férfinak ott fenn a kopár kövek 
között, a parányi vályogházban, ahol 
nyolc gyerekétől körülfogva válaszol-
gat a sztereotípiákba belebutult rá-
dióriporternek arról, hogy nem, nem 
jár moziba, színházba, nincs rádiója, 

televíziója, így hát az esték... Egy-
szóval a régi pesti vicc ez, csak egy 
más, melegebb, kékebb ég alatt 
hangzik el. 

Azután van ennek a filmnek né-
hány villanása, olyanok mint egy-egy 
régi szociófotó. Idegen test a sok 
könnyed tréfának tetsző film-kroki 
között — talán erőtlenebb is azok-
nál —, mégis itt e szomorú, fáradt 
pillanatokban fogalmazza meg az 
irányát ennek a humoros tanulmány-
sorozatnak. Mondhatnám, itt adja az 
információt a filmre visszatekintő 
gondolkodásnak. Például annak a ' 
munkásnak egy munkanapját kí-
sérve végig, aki a hajnali biciklizés-
től, fáradtan elfogyasztott vacsoráig 
megannyi rideg pillanatot él végig, 
s ebbe a kiürült világba bután bele-
szellemeskedik a rádió reklámmű-
sora, amely floridai nyaralást és fo-
gyasztókúrát ajánl. S a másik ilyen 
szociófotó: az erdei istállóban „be-
rendezett" iskola, ahol míg a tanár 
valami könyvből Olaszország szép-
ségét, jelentőségét idézi, zavart pil-
lantással szemléli a padok alól elő-
kandikáló tépett-szakadt cipőket. Ba-
nális kontraszt. De megleshető benne 
— mint az említett másik példában 
— e film sajátos módszere, humo-
rának igazi tartalma: a mód ahogy 
a hazugságokat leleplezi. Hiszen an-
nak a tanáridézte könyvnek minden 
szava igaz. Ha egy turistabusz mel-
lett állva, külföldieknek mondják 
fel. Az ideiglenes jelenlét állapotából 
szemlélve igaz. A tartós igazság as-
pektusából: ördögien mulatságos — 
az ellentmondásosságában. 

Ilyenféle humora van Nanni Loy 
filmjének. Ám nem szeretném ked-
vét szegni a nézőnek, nemcsak a fáj-
dalom kap efféle keservesen mulat-
ságos hangot a filmben. Helyén van 
itt a rajtakapott férj is, éppúgy mint 
a menyasszonyi ruhát vágyakozón 
szemlélő apáca, az első pillantásra 
feltámadó szerelem egy gyönyörű 
fiatal nő — autója iránt. S a hivatal 
labirintusában olyan pesti módon 
toporgó ügyfél, hogy már azon sem 

Anna Magnani 



Virna Llsi — a „védtelen" özvegy 

csodálkozom, ha — történetesen ezt 
az egyetlen epizódot — éppoly hosz-
szadalmasan mondja el a film, ahogy 
mi beszélnénk a magunk hivatalai-
ról. 

A felszín fecsegései derűsen fele-
lőtlenek, látványosak, aztán egy-egy 
pillanatra megintcsak felfigyel az 
ember: mintha ismét többről volna 
szó. Egy család kél át a nagyváros 
autóáradatán, hogy vasárnapi csoda-
ként, a „vasánnap olasz gyönyöre"-
ként megajándékozza magát egy-egy 
tölcsér fagylalttal. Mint valami víg-
eposz. S a hiába megvívott csata 
után a családjáért megküzdött asz-
szony fájdalmasan mulatságos arca: 
az emberi esendőség, a semmit tra-
gikus méretű kalandnak felfogó ki-
szolgáltatottság latin-bölcs bírálata 
Meg egy fintor azoknak a filmeknek 
is, amelyek az ehhez hasonló tra-
vesztiákat valódi tragédiaként fog-
ják fel s mert nevetni nem tudnak, 
megkísérlik nagyképűen arisztokra-
tikus szellemi élménnyé avatni — a 
semmit. 

Furcsa film ez. Eklektikusnak tű-
nik, pedig csak sokféleképpen mu-
tatja fel ugyanazt az arcot. S elv-
szerűen: mindenre annyi időt, teret 
szán amennyi megtakaríthatatlan. 
Ettől parányi tanulmányai sűrűbbek, 
beszédesebbek, tempója viharzó, a 
jó művek szokása szerint tovább-
gondolásra késztet. 

Csak egy példát. Az olasz falu 
szokásos képe. Ütött-kopott kis há-

zak, rongyos ruhák, borostás arcok, 
sok pendelyes gyerek. Egy plakát a 
falon. Anya a gyerekével. Körüláll-
ják, nézik figyelmesen s lesik a szót, 
az egyetlen olvasni tudótól, aki be-
tűzi a szöveget: Segítséget Indiának. 

Nevetünk. Mit adjanak ők? Kinek 
jut eszébe egy ilyenféle plakátot ép-
pen itt kifüggeszteni? Már valami 
milliomos-kastély folyosóin ténfer-
günk a filmmel, mire eszünkbe jut, 
vajon Indiában is kiragasztanak egy 
bambuszfalra efféle felhívást: segít-
séget Dél-Olaszországnak? S azután 
sokkal később még az is: de hi-
szen Indiának valóban szüksége vol-
na segítségre. Napok múltán meg az: 
így válik ostoba közhellyé az igaz-
ság, ha nem a helyén mondják ki. 

Az egész jelenet három perc. Po-
kolian mulatságos. 

Mint a színészi munka: Anna 
Magnanié, Catherine Spaaké, Virna 
Lisié, Silva Koscináé, s a férfiaké — 
akik egyúttal az olasz filmvígjátékok 
sztereotip figuráinak karikatúráját is 
megfogalmazzák — Walter Chiari, 
Alberto Sordi, Jean Sorel... 

Jelentékeny részük van abban, 
hogy ez a furcsa film valóban azzá 
lett, amivé Nanni Loy képzelte-for-
málta. Nevetésbe fordult indulattá. 
De indulat is, bánmilyen zavartalan 
egyébként a mulatság. 

HÁMORI OTTÓ 



Á KÉZIKAMERA FORRADALMA 
Kétségtelen, hogy a modern film 

mintegy újra felfedezte a kézikamera 
használatában rejlő lehetőségeket. 
De nem túlzás most ezt forradalom-
nak nevezni? Hiszen alighogy a film 
hírközlő jelentőségét felismerték, a 
kézikamera úgyszólván máris meg-
jelent, nélkülözhetetlenné vált. Egye-
lőre azonban csak mint híradós-esz-
köz. A híradó mindenkori szenzációi 
éppen a váratlan események — egy 
tűzvész, egy bombatámadás, egy fut-
ballmérkőzés góljai stb. —, s a 
híradóoperatőrnek már évtizedekkel 
ezelőtt egy artista ügyességével, nem 
egyszer életét is kockáztatva kellett 
kézikamerájával manővereznie, hogy 
e váratlan eseményekről hitelesen tu-
dósíthassa nézőit. A kézikamera so-
káig e specifikus híradó-operatőri te-
vékenység szerszáma volt, s haszná-
lata csupán a legújabbkori filmmű-
vészetben nyert esztétikai jelentősé-
get, terjedt el, mint a dokumentum-
és játékfilmművészet merőben újsze-
rű kifejezőeszköze. A régi híradó-
operatőröknek nyilván fogalmuk 
sem volt arról, hogy miközben ki-
elégítik a néző híréhségét, egyben 
egy új filmesztétikai igény „meleg-
ágyát" is megvetik. 

A néző szerette a híradókat; re-
mek dolognak tartotta, hogy egy ké-
nyelmes ülésben azonosulhat az élet-
veszélyes pozíciókból is látó „film-
szemmel". Hogy ehhez az élményhez 
nélkülözhetetlen a kézikamera, azt 
a néző nem tudta, nem is kellett 
tudnia. A film mestereinek azonban 
előbb-utóbb észre kellett venniök e 
gyorsan adaptált filmi hatás tágabb 
értelmű esztétikai jelentőségét. Ta-
lán épp a kézikamerával készült 
híradó-tudósítások folyamatos ha-
tása tette, hogy a filmmel szembeni 
művészi igények oly hamar és oly 
élesen elváltak azoktól az igényektől, 
melyeket a néző a színházművészet-
től elvárt és elvár; és éppen a film-
híradók valóságrögzítő kényszere 
váltotta ki oly erőteljesen ezt a más-
fajta esztétikai igényt és indította el 
a fotografált színházként induló já-
tékfilmet is a művészi emancipáló-
dás útján. A néző talán épp a hír-
adók hatása nyomán vált kritikussá 

mindenfajta mesterkéltséggel szem-
ben, amellyel a vásznon találkozott, 
s hozzátehetem: ma is nem egyszer 
találkozik. Már Lenin, aki az adott 
valóság megváltoztatását tartotta 
céljának, felbecsülhetetlenül fontos-
nak tartotta a film adekvát és konk-
rét valóságtükrözését. Hogy az 
„igazmondás" filmi lehetősége volta-
képpen a hazugok esélyeit is növeli, 
erre nem gondolt, annyira egyértel-
mű volt számára valóság és igazság 
dialektikus egysége. Gorkij már óva-
tosabban nyilatkozott: attól tartott 
— és joggal —, hogy ez a látványos-
ság „a bűnt fogja terjeszteni Nizs-
nij-Novgorod piacain". A tények 
egyébként mindkettőjüket igazolták: 
mert bár igaz, hogy a meggyőző-erő 
eszközeinek fejlődése eleinte talán 
inkább az okos hazugokat segíti, ez 
azonban semmit sem von le az „igaz-
mondók" megnövekedett lehetőségei-
ből. Mindenesetre: az igényes néző 
ma már azt a fajta valóság-élményt 
várja el a játékfilmtől is, amit a 
híradótól évtizedek óta megkapott. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a kézika-
mera alkalmazása a modern filmmű-
vészetben nemcsak egyszerű divat, 
hanem mély gyökerű szükségszerű-
ség. 

De van a kézikamera „forradal-
mának" egy másik előzménye is: 
Dziga Vertov filmjeire gondolok: 
pontosabban annak bizonyítékára, 
hogy a művészi hatás bár sok tekin-
tetben a mindenkori technika függ-
vénye, mégsem csupán a technikai 
tényezőktől függ, hanem elsősorban 
az ember alkotó-lázának — korokon 
és technikákon túlhaladó — mond-
hatni „örök" érvényétől. Dziga Ver-
tov a film ősi technikájának birto-
kában — vagyis nehézkes álló-kame-
rával is — képes volt az adott való-
ságot döbbenetes hitellel közvetíteni, 
mert éppen ezt — a hiteles valósá-
got — akarta közvetíteni. Még a ké-
zikamera megjelenése előtt tudta és 
vallotta: a filmnek valamifajta va-
lóságot kell közvetítenie, ez a lénye-
ge, a szó köznapi, tudományos és 
esztétikai értelmében egyaránt. Mint-
egy előrevetítette a filmművészet 
mai „forradalmát", mely tehát — 



ezek szerint — három forrásból is 
táplálkozik: egyrészt a kézikamera 
— mint új technika — megjelené-
séből, másrészt a közönségnek — a 
híradófilm valóságélményei nyomán 
— a filmmel szemben támasztott 
specifikus új esztétikai igényeiből, és 
harmadrészt — de nem utolsósorban 
— a dziga-vertovi heroikus erőfeszí-
tésből, amely az adott eszközöket 
meghaladó — öntudatlanul egy új 
technikát involváló, de esztétikailag 
anélkül is érvényes — műveket ho-
zott létre. 

Nehéz eldönteni, hogy a Lumiére-
fivérek, akik nemcsak a film — mint 
technika — tökéletesítői, hanem a 
mozi — mint hatásra szánt produk-
ció — első felfedezői voltak: tulaj-
donképpen — a mai értelemben — 
operatőrök-e vagy rendezők? Hiszen 
a film az ő első bemutatóikon már 
teljes fegyverzetében állt elő, mind 
közvetlen valóságrögzítő — mind 
sajátos absztraháló-képességét meg-
mutatta. S Dziga Vertov vajon ren-
dező volt-e vagy operatőr? Hiszen 
tudjuk, maga állt nehézkes kamerája 
mögött, amit a filmjein ma is látható 
— a kort félelmes erővel doku-
mentáló — részeg muzsikok talán 
csak azért nem tudtak feldönteni, 
mert olyan nehéz, a mozgékony va-
lóság tettenérésére valójában alkal-
matlan kamera volt Mégis — vagy 
éppen ezért? — az ő nevét írták 
zászlajukra azok a kanadai és fran-
cia filmesek, akik a modern doku-
mentumfilm megújítóiként az egy-
idejű hangfelvételre is alkalmas ké-
zikamera technikáját és esztétikáját 
kidolgozták, nehéz leckét adva fel 
ezzel a játékfilm művészeinek is. A 
dokumentumfilm új virágkora — a 
cinéma-vérité sokat csepült, de máig 
sem túlhaladott módszere — s a kü-
lönböző „új hullámok" eszköztára: 
mindez — hadd áruljam el — min-
denekelőtt a kézikamera megfelelő 
alkalmazásának újonnan felfedezett 
lehetőségeiben rejlik Vagyis: a film 
első számú mestere nem a rendező, 
hanem az operatőr lenne? A híradó-
operatőrök — korunk e névtelen hő-
sei — mindenesetre legalábbis egy 
Anonymushoz, egy Rögeriushoz ha-
sonlíthatók, akik „tették a dolgukat" 
anélkül, hogy akár fogalmuk is le-
hetett volna riporteri módszerük mai 
esztétikai jelentőségéről. 

Tény, hogy az átlagnéző ma is a 
hollywoodi álrealitást várja elsősor-
ban a filmtől, ezért részesíti például 
oly megkülönböztetett elismerésben 
Jókai filmmé-válását; a film látoga-
tottsági statisztikákban kifejezhető 
tömeghatásának titka mai napig a 
vágyálmok realizálásának igénye. A 
valóságot a maga hiteles tényei-
ben közvetíteni >— akár dokumen-
tum —, akár játékfilm-eszközökkel 
— mai napig hálátlan feladat; a sta-
tisztikák azt bizonyítják, hogy a néző 
a leplezetlen valóságtól éppúgy visz-
szariad a moziban, mint az életben. 
De éppen ez jelenti a film Lenin ál-
tal megfogalmazott etikai-társadalmi 
fontosságát. Mert a valóság mindig 
„érdekes", ha szenzáció, pletyka, 
bűnügy. De mindig „unalmas" ha a 
tények erejével mélyebb összefüggé-
sekre utal. Azaz: ma már a rendező 
— a produkcióért felelősséget vállaló 
személy — dolga, hogy élni vagy 
visszaélni óhajt-e a film immanens 
hitelével. A film alapvető „mestere" 
azonban mai napig az operatőr. A 
hatás — akár hazugságról, akár 
igazságról van szó — nagyrészt tőle 
függ, az ő eszközeitől. Az operatőr a 
legotrombább hazugságnak is hitelt 
adhat, de — ha ügyetlen — elront-
hatja akár a legőszintébb mondandó 
művészi hitelét. Például azzal, ha 
korszerűtlen eszközöket alkalmaz, le-
marad konformista társától, aki 
ügyesebb, korszerűbb, tehát meggyő-
zőbb módszerekkel dolgozó operatőrt 
választ 

De mi a korszerű? A tévé konkur-
renciáját nagyobb látvánnyal — ci-
némaszkóppal, cinérámával — le-
győzni törekvő irányzat-e, vagy a 
tévé-hatással mintegy azonos vágá-
nyon haladó kézi kamerás módszer? 
Hadd szögezzem le: a tévével a mo-
zinak „konkurrálnia" — legalább 
szerintem — éppoly reménytelen 
vállalkozás, mint amilyen annakide-
jén a kézzel írt kódex-irodalom „ver-
senye" volt a könyvnyomtatással. 
Véleményem szerint a film — mint 
művészet — jövőjét nem a folyton 
szélesedő vásznak biztosítják, inkább 



a valóság-ábrázolás — többek kö-
zött — a kézikamera alkalmazásának 
feltáruló új lehetőségei. A néző per-
sze — megfelelő felvilágosítás híján 
— nem tudhatja, hogy például 
Herskó János Szevasz, Verá-ja, vagy 
Bacsó Péter Nyár a hegyen-je nagy-
részt kézikamerával készült, s hogy 
e filmek hatásának, jelentőségének, 
esztétikai értékének egyik fontos 
összetevője, „titka" épp a kézika-
mera használatában rejlik. A közvé-
lemény szemében talán az is meg-
lepő, hogy Zsombolyai János, az em-
lített két film operatőrje, nem a 
filmgyárban „nevelődött"; a televízió 
operatőrje. Sokan azt mondják rá: 
„felkapták". De — kérdem — miért 
éppen őt kapták fel? Nem, mert te-
levíziós gyakorlata folytán — most 
nem beszélek egyéni képességeiről — 
szinte boszorkányos ügyességgel bá-
nik a kézikamerával? 

Eiben István nevére talán még em-
lékszik az olvasó, hiszen nem olyan 
régen búcsúztattuk, és ebből az al-
kalomból minden szépet elmondtunk 
róla: a maga idejében „mindent" 
tudott, hogy „iskolát" teremtett. Va-
lóban: szakemberek — operatőrök 
és fővilágosítók — nemzedékei nőt-
tek fel a keze alatt. Mégis, ezt 
a beszédek nem említették, már 
„egyeduralma" idején felnőtt egy új 
operatőr-nemzedék — reprezentánsa 
a ma már szintén halott Hegyi Bar-
nabás —, amely valami mást is tu-
dott. E többlet a hirtelen támadt 
rendezői ötletek megvalósításának 
művészete volt, amit Hegyi épp a 
kézikamera fokozottabb alkalmazá-
sával oldott meg. Újításait voltakép-
pen abból lehet megérteni, hogy ő 
— a hollywoodi iskolán nevelkedett 
Eibennel szemben — híradó-opera-
tőrként kezdte pályáját, vagyis: ér-
tette-tudta a kézikamera minden tit-
kát, alkalmazásának a játékfilm 
hatáslehetőségét tágító jelentőségét. 
Hogy e „titkok" esztétikailag is mi-
lyen értékesek, azt például az ő 
keze alatt felnőtt Szécsényi Ferenc 
azóta elért sikerei is bizonyítják. De 

a tőle függetlenül indult — ám a do-
kumentumfilmeken nevelkedett — 
Somló Tamás Jancsó filmjeit sikerre 
vivő operatőri stílusa sem nélkülöz-
heti a kamera mozgékonyságát. Nem 
véletlen, hogy Eiben úgy „mereve-
dett ki" emlékezetünkben, mint aki 
örökösen a fekete kendő alatt kuksol 
egy nagy, nehézkes kamera mögött. 
S ezzel szemben Hegyi: mint aki 
vakmerően függ egy antennatorony 
tetején, kezében a kézikamerával. 

Évek óta folyik a vita a magyar 
filmszakmában: mire volna inkább 
szükségünk, a legújabb 70 mm-es 
technikára, vagy az új dokumentum-
film egyidejű hangfelvételére is al-
kalmas kézikamerájára? Persze — 
tulajdonképpen — mind a kettőre 
szükségünk volna. De az előbbit úgy-
sem tudjuk megfizetni, a látványos-
ság dolgában úgysem tudunk verse-
nyezni a gazdag országokkal. Az 
utóbbi viszont hovatovább nélkülöz-
hetetlen lenne ahhoz, hogy nemzet-
közi sikereket is elért művészi vál-
lalkozásaink eredményeit tartósíthas-
suk. 

A múlt századi esztétika szerint — 
hadd utaljak Schiller esztétikai leve-
leire — ami igaz, szép is, és viszont. 
A mai ember — éppen filmélményei 
nyomán — joggal kételkedik ezen 
axióma érvényességében. Nem egy-
szer tapasztalhattam épp a moziban: 
ami igaz, nem feltétlenül szép, leg-
alábbis, nem a szépség konvencioná-
lis értelmében. Amit általában szép-
nek tartunk, rendszerint hazug lát-
szatok komplex együttese, s szinte 
a film hivatásának tűnik, hogy e 
látszatok álságát leleplezze. Ugyan-
akkor a film — mialatt a mozgékony 
kézikamerával egyre hívebben képes 
tükrözni a valóságot — mintegy új, 
sokak által ma még visszautasított 
szépségideált teremt: az igazmondás 
célzatával tettenért valóság „szép-
ségideálját" állítja elénk. Ha jó ke-
zekbe kerül: épp>en ebben áll a kézi-
kamera alkalmazásának forradalmi 
jelentősége. 

NÁDASY LÁSZLÓ 



B a n d i t i z m u s M i l á n ó b a n 
Társad almi pr obiémák az új olasz filmekben 

Carlo Lizzani, az olasz 
rendezők élgárdájának 
az a tagja, akinek elis-
merése inkább a szű-
kebb szakmai körökre 
korlátozódik, ahol nyug-
hatatlan kezdeményező-
készsége és merészsége 
vitathatatlan. A széle-
sebb közvéleményben 
azonban, valamint a hi-
vatalos kitüntető elisme-
rés tekintetében elma-
rad kor- és pályatársai 
mögött. 

Lizzani, aki ma ötven-
esztendős, kritikus és 
esztétaként kezdte. Első 
szárnypróbálgatásait a 
filmezés terén a legjob-
bak oldalán gyakorolta. 
Segédrendezője volt 
Rossellini és De Santis 
több világsikert aratott 
alkotásának. A szűkebb 
szakmán kívül azonban 
csak kevesen mérik fel 
első önálló alkotásának, 
az 1950-ben készült Dé-

len valami megváltozott 
című — dokumentfilm-
jének olasz filmtörténeti 
jelentőségét. Szicíliát és 
Dél-Itáliát tulajdonkép-
pen ez a film-esszé ra-
gadta ki a folklore, az 
egzotikum és romantika 
bűvköréből és a „dél-
olasz problémát" — a 
filmművészetben is ez 
emelte az aktualitás, a 
társadalomkritika szín-
vonalára. E megközelí-
tés nyomán sarjadt az a 
másfél évtizedes lenyű-
gözően gazdag — a sza-
tírától a drámáig terje-
dő — termés, amely az 
olasz film mai világhí-
rének egyik lényeges al-
kotóeleme. Ezt a termést 
azonban és a vele járó 
fesztivál elismeréseket 
már nem Lizzani aratta 
le. 

1950 után Lázzani sok jő 
alkotással írta be nevét 
az olasz film történeté-

be (Vigyázat, banditák!, 
Szegény szerelmesek 
krónikája stb.). 1960— 
1963 között egymásután 
három szenvedélyesen 
harcos, antifasiszta fil-
met készített. A púpos, 
a Róma aranya és A ve-
ronai per azonban nem 
szorítkoztak egyszerűen 
a fasizmus egy-egy kor-
szakának vagy rémtetté-
nek rekonstruálására, 
hanem polemikus vád-
irat igényével léptek fel 
a fasizmus lényegével és 
mindenfajta megnyilvá-
nulásával szemben.. 

Ilyen előzmények után 
különös érdeklődésre 
tarthat számot Lizzani 
legújabb műve. Világ-
szerte megdöbbenést és 
rémületet keltett az az 
amerikai típusú bank-
rablás, amely tavaly 
szeptember 25-én zajlott 
le fényes nappal Milánó 
kellős közepén. A ma-

Jelenet a Barbarella című Roger Vadim filmből 



gyar sajtó is részletesen 
ismertette a gengszter 
támadást, az eszeveszett 
lövöldözést, a sok halá-
los áldozatot, sebesültet, 
a hajszát és a bűnösök 
kézrekerítését. Ezeknek 
az eseményeknek doku-
mentszerű rekonstruálá-
sával kezdődik Lizzani 
filmje, de az igazi izga-
lomnak ez csupán beve-
zetője. Mert a film azt a 
politikai és társadalmi 
hátteret elemzi, amely 
Itália gazdasági centru-
mában, leggazdagabb 
városában és általában 
a nyugati metropolisok-
ban a bűnözésnek tápta-
lajául szolgál. A Ban-
diták Milánóban fősze-
repeit Gian Maria Vo-
lonté, Thomas Milian, 
Don Backy és Margaret 
Lee alakítják. 

Hasonló tematikával 
foglalkozik DamianoDa-
miani új filmje is. Mű-
vének külön érdekessé-
ge, hogy ez egyike azon 
ritka eseteknek, amikor 

A Banditák Milánóban 
egyik Jelenete ^ Vittorio Cassman és Sophla Loren 



a történelem ismétli, 
vagy ha úgy tetszik, 
„másolja" az irodalmat. 
Leonardo Sciascia 1960-
ban írta magyarul is 
megjelent kisregényét: 
Mint a bagoly nappal. 
Egy szicíliai kisváros 
környezetében ábrázolta, 
miként fonódik össze a 
feudális maffia tevé-
kenysége a modern ka-
pitalizmus egyik legkí-
méletlenebb „iparágá-
val", a telekspekuláció-
val összekötött építke-
zéssel. Sciascia regényé-
ben meggyilkolják azt 
a kis építési vállalkozót, 
aki nem hajlandó elfo-
gadni a maffia „pártfo-
gását", elteszik láb alól 
a gyilkosság tanúját és 
a rendőrség emberét is, 
akik ellenük vallhattak 
volna. A bűncselekmény 
megtorlatlan marad, a 
maffia tekintélyében 
megerősödve folytatja 
működését. 

A Mint a bagoly nap-
pal-ban a történet és a 

A Körözés című ú j olasz-
— western egyik jelenete a Kisértet olasz módra főszereplői 



Virna Lisi, Ursula Andress, Marisa Mell, Clauüine 
Auger — Azok az édes hölgyek 

téma pusztán alkalmul 
szolgált az írónak annak 
jelzésére, hogy a feudá-
lis maffia „rugalmas", 
„fejlődőképes" és nagy-
szerűen bele tud illesz-
kedni a kapitalizmus 
dzsungelébe is. Nos, 
1967 végén ugyancsak 
az egész világ figyelmét 
magára vonva zajlott le 
Bariban az a több, mint 
100 vádlottat számláló 
per (Szicíliában bizton-
sági okokból nem mer-
ték megrendezni), 
amelynek fővádlottját, 
egy palermói köztiszte-
letben álló úriembert, 
nem kevesebb, mint 16 
gyilkosság terhel. Paler-
móban ugyanis a maffia 
és a legnagyobb telep-
spekulánsok, vállalko-
zási építők, bizonyos po-
litikai potentátok oltal-
ma alatt több milliárd 
lírás profitot megcélozó 
szent szövetséget kötöt-
tek és kíméletlenül el-
tettek láb alól minden-

kit, aki terveik megva-
lósításának útjában ál-
lott. Ez a fordulat kész-
tette Damianit arra, 
hogy Sciascia „régi" re-
génye alapján új 68-as 
filmet készítsen. A film-
ben természetesen, ép-
pen a legutóbbi évek ta-
pasztalatai alapján, még 
nagyobb hangsúlyt nyer 
az eseményeknek azóta 
történetileg hitelesített 
társadalompolitikai hát-
tere. 

Lényegesen mérsékel-
tebb elemző igénnyel és 
inkább csak a nagyvá-
rosi bűnözés izgalmai-
nak illusztrálására, „eg-
zotikumára" összponto-
sítva készült Francesco 
Maselli új filmje, a 
Gyilkolj meg gyorsan, 
fázom. Mint címe is jel-
zi, a gyakran komédiá-
ba hajló krimi nem tűz 
maga elé komolyabb 
művészi vagy morális 
célokat. A színhely Lon-
don, a főszereplők Mo-
nica Vitti és Jean Sorel. 

Janc Fonda a Barbarella 
címszerepében 



Mario Adorí és Soptala Lő-
rén CasteUani filmjében 

még meg, hogy az „olasz 
módra" sorozat újabb 
mulatságos rutin-vígjá-
tékkal gazdagodott. 
Sophia Loren és Vitto-
rio Gassman, Castellani 
rendezésében másfél 
órán keresztül azzal szó-
rakoztatnak, milyen egy 
Kísértet olasz módra. A 
cselekmény színhelye 
természetesen — Ná-
poly. 

S ha már a szórakoz-
tató kommersz filmek-
nél tartunk említsük 
meg, hogy megkezdte 
itáliai pályafutását is az 
amerikai—olasz—fran-

cia koprodukcióban ké-
szült Vadim—Fonda sci-
ence-fictionnak minősí-
tett: Barbarella. Luigi 
Zampa pedig Azok az 
édes hölgyek címen ren-
dezett vígjátékot Virna 
Lisi, Ursula Andress, 
Ciaudine Auger és Ma-
risa Mell közreműködé-
sével. 

Végül egy jellemző, ha 
nem is éppen bíztató 
adat. Az 1967-ben Itáliá-
ban készült 180 film kö-
zül 60 úgynevezett 

„olasz-western". A mű 
fajban rejlő üzleti fan-
táziára jellemző, hogy 
az elmúlt 17 év összesí-
tett mérlegében három 
western is megelőzi az 
eddig világméretekben 
legsikeresebb olasz film, 
az Édes élet kasszasike-
rét.. . 

Monica Vitti és Jean Sorel 
a Gyilkolj meg gyorsan, 
fázom cfmű krimi-filmben 



A H U L I G Á N I Z M U S LÉLEKRAJZA 
FILMEN 

Milyen is ma az élet a „város pe-
remén", mely tudatunkban elszakít-
hatatlanul összeforr a józsefattilai 
képekkel, a „beomló alkonyokkal", a 
nedves penész és vastag korom kép-
zeteivel? Mindez, úgy tűnik, java-
részt a múlté; a külváros vigaszta-
lansága, sivársága is színt és arcot 
változtatott Fehér, égbe magasodó 
bérkaszárnyák sorakoznak, tisztán és 
pontosan feszülő házsorok, jól fésült 
utcák, majd parányi, ésszerűen el-
rendezett, négyzetes terek. És hol 
van már a kocsmák bánata, a rom-
lott fényt okádó ablakok? Helyette 
eszpresszók csörömpölő játékasztalai, 
csőbűtorok hideg, csillogó könnyű-
sége várja az unatkozókat. Csak a 
kopárság a „szép embertelenség" 
maradt, mely a hűvös rend, a lát-
szat- vagy a majdnem-jólét keretei 
között születik. 

Az Éretlen szívek ifjú hősei ennek 
az új külvárosnak boldogtalanjai. A 
Párizsitól kőhajításnyira felhúzott mo-
dern lakótelep lézengő, ide-oda csa-
pódó kamaszai ők, akiket vaddá, dü-
höngővé tett a céltalanság, a munka 
megvetése, „meg minden". Ez utóbbi, 
némileg homályos, annyi mindent 
magába foglaló meghatározás nem 
csekély jelentőségű hiszen a film 
sem vállalkozik arra, hogy éppen 
ezt, a legizgalmasabbat pontosabban 
körülírja. Azt, hogy hol is a bűne a 
világnak, amiért ezek a teen-agerek 
oly reménytelenül ábrándtalanok és 
elveszettek. Közrejátszik benne, úgy-
mond, a társadalom igazságtalansága 
is, a kialakult osztályszerkezet meg-
alázó kegyetlensége, mely olyan 
alantas pozíciót engedélyezett szá-
mukra csupán, a rossz család, az el-
maradhatatlan alkoholizmussal, gyű-



löletes kicsinyességek, egyszóval a 
nyomor régi és új variánsai — ám 
ez még nem minden. Mert a nihil 
ebből egyedül nem indokolható. S 
bár legtöbbjüknek otthona is van, 
munkája is lehetne, pénze, nője — 
az unióm és a magány csak úgy 
ásítozik bennük, körülöttük. Falkába 
verődnek hát, hogy így csillapítsák 
„éhüket a jóra", de mondani sem 
kell, hogy ez a nagy elszánás min-
denre inkább vezet, mint éppen a 
jóra, szépre. Nem is a szerény kere-
tek között végrehajtott bűnözés, a 
kis lopások, hecc kedvéért történő 
betörések, benzin-megfújások a leg-
főbb vétkek, hanem maga az élet-
forma. A mindent elutasítás kérlel-
hetetlen gesztusa. A féltő, sőt félté-
keny őrzése annak, hogy senki sem 
léphessen ki a sorból, hogy a közös 
sors és elzárkózás közös maradjon, 
az utolsó cseppig, minden moccaná-
sig. Megfejtették-e már, hogy miért 
ilyen kíméletlen ebben a körben a 
nivellálás vágya, a tagok halálos 
egyenlőségének megkövetelése, ahol 
a legcsekélyebb egyéniség sem en-
gedtetik, sem barátság, sem szere-
lem? Hogy miért vetik ki maguk kö-
zül azt, aki társulni merészel, „ma-
szek" boldogságra tör, külön világot 
teremt? Ezek a kócos hajú, farmer-
nadrágos, bőrzekés ifjak, ebben a 
filmben is mindent elkövetnek, hogy 
a másik „privát örömét" elrontsák, 
megsemmisítsék. Mikor az egyik 
srác új kislányt avat, elképesztő szi-
gorúsággal hajtják be rajta a maguk 
jussát is. Nemcsak arra kényszerítik, 
hogy szemük láttára szeretkezzen a 
fiúval az ócska kerítés árnyékában, 
a rideg grundon, hanem a banda-
szokás törvényei szerint, mindnyájan 
végigmennek rajta. Nem, távolról 
sem az olcsó vagy potya élvezet ke-
reséséből, hanem sokkal inkább bün-
tetésből. A zord figyelmeztetés szán-
dékával, hogy valamennyien meg-
tanulják: nincs idill, párocskák édes 
egymásra találása a bandán kívül! 

De vajon a mások örömének el-
rontása önmagában üdvözít-e? Ma-
guknak is fel kell tenniök ezt a kér-
dést, mert miután elégtételt vettek 
barátjukon, mintha kifosztottabban, 
szánnivalóbban állnának ott vala-
mennyien. Bosszút álltak, „igazságot 
szolgáltattak", kétségtelenül, de mi-
végre? Jobb lett-e, értelmesebb-e az 

egész? És kezdődik minden megint 
elölről, a lógás és csavargás, a sétá-
lások a grundon, az összeverődések 
a törzseszpresszóban és a városszéli 
építkezések csodálatos vastraverzein, 
ahol csak ülnek és néznek. Lábukat 
lóbázzák és újból néznek. 

Edouard Luntz filmjének leghite-
lesebb mozzanata ennek a különös 
közegnek, e tevékeny semmittevés-
nek érzékeltetése. Rokonszenves egy-
szerűséggel írja le tárgyát. Kitűnően 
megértette, hogy hatást sokkal in-
kább érhet el tárgyilagos bemutatás-
sal, pontos közvetítéssel, mint látvá-
nyos dramatizál ássál. A bűnügyi iz-
galom kínálkozó feszültségei helyett 
dokumentumokat, kimetszett való--

ságrészleteket próbált felsorakoztatni. 
Ezért maga a mese is, ha egyáltalán 
beszélhetünk ilyesmiről, háttérbe-
szorul. A csellengés szeszélye dik-
tálja a film eseményeit is. Hétköz-
napok és ünnepnapok váltakoznak 
szemünk előtt, és a film végére érve 
sincs „megoldás". Illetve legfeljebb 
annyi, hogy bizonyos kerekséget 
mégis ölt a történet. A két főhős 
sorsában, már-már a példázat leegy-



szerűsítésével vázolódik fel kétféle 
magatartás útja: annak sorsa, aki 
mégis megpróbálja megemberelni 
magát, és azé, aki konokul ellenáll. 
S_ ebben az összevetésben az is ért-
hető hogy a rendező nem tagadja 
meg együttérzését az utóbbitól sem. 
Szinte véletlenül, majdnem ártatla-
nul kerül újból rendőrkézre. A ra-
bomobil rácsai mögül hangzik fel 
elkeseredett, tiltakozó kiáltása, üvöl-
tő panaszában annak az indulatnak 
és fájdalomnak is hangot adva, mely 
már az egész „kirekesztett" nemze-
déknek szól. 

Kamaszmagány és résztvevő szo-
morúság — vajon nem túl könnyen 
adódó, kézenfekvő kliséi ezek az ún. 
huligán-filmeknek, az eltévelyedet-
tek látványosan romantikus történe-
teinek? Az Éretlen szívek, valljuk 
meg, nem teljesen mentes ettől az 
éretlenségtől. Tagadhatatlan, hogy 
olykor az elemzés pontosságát a di-
daktikusán bemutatott vádak, a 
szemlélet mélységét a túl direkt ok-
okozati összefüggések helyettesítik. 
A képlet szerint, rossz a világ, köny-



nyen belátható tehát, hogy az ember 
is eltorzul benne. S ha ezt az igaz-
ságot túl általánosnak, elnagyoltnaK 
érezzük is, a film légkörében, hang-
vételének majdnem száraz objektivi-
tásában mégis megérzünk valami 
eredetiséget. Részletmegfígyelések 
találó hitelessége, érzékeny feljegy-
zése marad meg emlékezetünkben. 

Ahogyan Badal János kamerája — 
ő volt a film operatőre és mint hír-
lik egyik főinspirátora is — feltérké-
pezi a banda napi világát, gesztu-
saik, sétáik, unalmaik sajátos termé-
szetét, ezt a valójában meghökken-
tően kevéssé dinamikus vegetációt, 
abból többet tudunk meg, mint sok 
drámai történet hatásosabb, „kihe-
gyezett" jeleneteiből. Szociológiája 
és pszichológiája lesz a mozgásnak. 
Valóságos koreográfiává rendeződik 
képek sorában ez a csoportélet. Rit-
musa és ritusa van minden együttes 
lépésüknek, a meglóduló csatangolá-
soknak, a szétszéledéseknek, újrata-
lálkozásoknak. A „felállás" mindig 
pontosan tükrözi a belső hierarchiát. 
Kd kivel, ki mellett és ki után kö-



Manapság néha fejcsóválva figyel-
jük, milyen más, szokatlan, kifejező 
a mai fiatalok mozgása, járása, egész 
gesztuskincse. Nos, ebben a filmben 
valóságos mozgástanulmányokat ka-
punk erről a különösen laza, félig 
elengedett, félig pózos „ringásról". 
Közöny, túlhangsúlyozott nemtörő-
dömség árad belőle, olyan fokú tün-
tető erővel, hogy gyanút kell fog-
nunk: nem éppen valami görccsel, 
eltökéltséggel van-e dolgunk, mely 
sokkal inkább szeretne oldott és laza 
lenni, mint amennyire ezt megvaló-
sítani sikerül? Badal kivételesen 
könnyű és mozgékony kamerája en-
nek a magatartásnak nyomába sze-
gődik. Kitartóan követi, látszólag je-
lentéktelen lépéseiket, mozdulatai-
kat. Szívesen alkalmazza a kis távo-
liakat is, hogy egész környezetükkel 
együtt láttassa őket, a jövés-menés-
nek ezt a furcsa hullámzását, aho-
gyan grundokon és homokbányák 
(siváran pittoreszk) oldalában kóbo-
rolnak, a kapcsolódások, közös tevé-
kenységek & egyedi gesztusok meg-
annyi variációját feljegyezve, anél-
kül, hogy az egész „kulcsát" igazán 
megfejthetnénk. 

De hogy a viselkedés mégsem egy-
szerű külsőség, hanem sorsok és jel-
lemek kifejezője, azt legsikerülteb-
ben a film talán ott mutatja be, ami-
kor igazán közel merészkedik hősei-
hez és részletező türelemmel írja le 
életüket Ilyen például a táncmulat-
ság képsora, amelyben szinte semmi 
sem történik, de ebben az üresség-
ben éppen a szörnyű unalmat, a szó-
rakozni nem tudás, átkát sikerült ér-
zékeltetni. Talán csak Olmi csodála-
tos Jegyesek-jében láttuk ehhez ha-
sonló erővel felidézni ezt a „kopár 
örömet". Itt is ugyanaz a kietlen ho-
dály, a tánchelyiség keramitkockák-
kal kirakott harmadosztályú váró-
teremjellege, a meztelen, meszelt fa-
lak, a rettenetes barna székek a fa-
lak mentén. S újból a tehetetlenség, 
illetve a tétovaságot leplezni akaró 
kivagyiság, az agresszív mozdulatok, 
suta-nyers gesztusok. Divatos, agyon-

vetkezik a sorban. Hogyan diktál lé-
pést, iramot és célt az aktuális főnök. 
Pedig, és éppen ez a megdöbbentő, 
semmiféle kimondott vagy meghatá-
rozott törvény nem szabályozza ezt. 
Ösztönösen tudja mindenki a maga 
helyét és jaj annak, aki egyszer vé-
letlenül elvétette. 



csépelt zene szól, lassan telik meg a 
táncra kijelölt kőpadló. „Csak semmi 
érzelem!" — látszik mondani min-
den arc, de az első lágyabb meló-
diára elborul a tekintet, szorosabban 
kulcsolódnak a testek. Persze még 
mindig azzal a kihívó fölénnyel, 
hogy ez csak vagányság, a kis nő 
kötelező megszorongatása — valójá-
ban kapaszkodás ez, az árvaság me-
nekülése. Mintha miniatűr novellák 
sorakoznának, remekbesikerült pilla-
natfelvételek, melyekben karakterek 
villannak fel: a kis kacér, a jóruhá-
sok felé sandító, a tejfeles szájú úri 
gyerekek, a klasszak, belevalósiak, 
stb. Még a két banda össze kapása is 
bekövetkezik, szertartásszerűen, sem-
mivel sem nagyobb felhajtást nem 
keltve, mint mondjuk a „let kiss" 
száma — senkit sem lep meg, senkit 
sem háborít fel: hozzátartozik a 
szombat estéhez. 

Különösen a főszereplő kislány 

rajza megragadó. Lompos járása, kó-
cos hajának szívszorító ápolatlansága 
annyi lemondást, örömtelenséget su-
gall, hogy egyszeriben sorsa lesz, 
egész múltat, eleven környezetet ér-
zünk mögötte, pedig a filmen csak 
puszta fizikai lénye „beszél", a tör-
ténet jelzéséről, motivációjáról is le-
mondott a rendező. Biztos, hogy en-
nek a hitelességnek fontos összete-
vője volt az a körülmény, hogy a 
filmbeli galeri egy valóságos, életből 
vett galeri jóvoltából kelt életre a 
vásznon: saját sorsukat, saját vilá-
gukat „játszották el" a kamera előtt, 
ahogyan tényleg élnek és ahogy ma-
gukat, egymást megszokták. De, azt 
hiszem ez mégis csak másodlagos 
dolog. Szem is kellett ahhoz, hogy 
éppen ezek a vonások váljanak 
hangsúlyossá. S a fiatal, elsőfilmes 
Edouard Luntz jó szemről tett tanú-
ságot. 

BIRÓ YVETTE 



V Á L T O Z Á S A ROMÁN 
Bukaresti 

A kísérletezés, a megújulás jelei 
az utóbbi években a hatalmas buf-
teai filmgyár produkcióiban is mind 
hangsúlyozottabban mutatkoznak. 
Elsősorban a fiatal rendezők filmjei-
ben. Ahhoz azonban, hogy a válto-
zás jegyeit világosan észlelhessük, 
számba kell vennünk — nem csupán 
a legsikerültebb műveket, hanem 
kronológiai sorrendben — e fiatal 
rendezők szinte minden jelentősebb 
munkáját. 

Mánole Marcus és Julián Mihu 
1955-ben végezték a román filmmű-
vészeti főiskolát. Diplomafilmjükben 
— Az almában r— még nyersen, de 
már megjelentek a sematizmus el-
lenesség nyomai. A Csehov-novellá-
ból készült filmjükben a rendezők 
már nem tételszerűen állítják fel az 
almát lopó szegény szerelmesek és a 
bojár társadalmi konfliktusát, ha-

Jelenet Mircea Dragan Asszon: 

F I L M M Ű V É S Z E T B E N 
filmlevél 

nem azt is igyekszenek érzékletesen 
ábrázolni, hogy jut el a legény a fé-
lelem, a verések hatására, hogy a 
bojár kívánságára megveri a kedve-
sét. Ez ma már nem látszik olyan 
jelentős mozzanatnak a fejlődésben, 
de az akkor igen elterjedt drama-
turgia leegyszerűsített szabályai sze-
rint a legény cselekedetéhez nem 
volt szükség semmilyen akarati, tu-
dati motivációra. Az ember lelki, ér-
zelmi világának középpontjába állí-
tását jellemzi e szerzők másik, Az 
élet nem bocsájt meg című filmjét 
is (1958). Egy fiú, a második világ-
háború küszöbén nyomozni kezd 
apja múltja után. Az apa még az 
első világháború végén ideggyógy-
intézetbe kerül, s kiderül, hogy az 
apja áruló volt. A rendezők ezen a 
ponton lépnek túl a megszokott mo-
tiváción. Nem elégszenek meg az 

>k kálváriája című filmjéből 

V Á L T O Z Á S A ROMÁK F I L M M Ű V É S Z E T B E N 
Bukaresti filmlevél 

Jelenet Mircea Dragan Asszonyok kálváriája című filmjéből 



Elena Gherghiu a Sakk-matt című film 
egyik főszereplője. Rendező: H. Boros 

áruló típusának megrajzolásával, de 
megkeresik — az emberi gyengeség-
ben, élnivágyásban, félelemben — az 
okokat is. Éppen ezért következett 
be az apa meghasonlása is önmagá-
val. A mélyebb motivációra törek-
vés jellemezte akkor — az ötvenes 
évek második felében — éppen a je-
lentőssé váló szovjet és lengyel film-
művészetet is. A román filmművé-
szet fejlődése azonban nem volt 
olyan egységes ívű, mint azoké. 

Savel Stiopul szintén a román 
filmművészeti főiskolát végezte, de 
előbb dokumentumfilmeket rende-
zett. Évszakok című, négy epizódból 
álló játékfilmje elkészítésére csak 
1963-ban került sor. Ebben az idő-
ben már a román képzőművészetben 
— főleg a festészetben — a változás 
bizonyos jelei mutatkoztak. És ez 
nem csupán a sokat emlegetett tas-
sista kiállítások megszaporodására 
korlátozódott, hanem kifejezője volt 
a festészeti látásmód, tehát az eszté-
tikai jelleg térhódításának a művé-

A Sakk-matt egyik jelenete 



Asszonyok kálváriája 

szetben. Az Évszakok első része en-
nek a jegyében született — a képek 
nem egyszerűen csak hógolyózó, tán-
coló, zenélő gyerekeket mutatnak, 
hanem a fehér és fekete színek és 
árnyalatok vibrálását is a belső fe-
szültség, az élmények kifejeződését. 
A film nem reprezentatív tetteket 
kívánt hangsúlyozni, hanem a min-
dennapi cselekvések érzelmi, hangu-
lati motivációit, egymáshoz való vi-
szonyukat, az ember és a dolgok 
közti meghittségét, egyensúlyt. 

Mindez először talán Liviu Ciulei 
Akasztottak erdeje (1964) című film-
jében mutatkozott meg igazán mű-
vészi fokon. A rendező, aki mint 
színházi rendező már megmutatta 
újító készségét, ebben a Rebreanu 
regényéből készített filmjében hang-
súlyozta, hogy egy és ugyanaz a je-
lenség mennyire különböző tarta-
lommal jelentkezik azok számára, 
akik másként, más emlék és érzelmi 
világukkal viszonyulnak hozzá! Ho-

Irina Petrescu a Vasárnap hat órakor 
cimű filmben 



gyan alakul ki ennek nyomán 
ugyanarról a — háborúról — egy új 
kép, egy új felfogás, amely nem 
pusztán csak oka a cselekvésnek, 
hanem tartalma, célja is. Ennek áb-
rázolása érdekében volt szükséges a 
szubjektum előtérbe helyezése, fel-
nagyítása, a valóság egyes mozzana-
tainak kiemelése a filmművészet 
speciális eszközeivel. Az ugyancsak 
színházi múltas Lucián Pintilie Va-
sárnap hat órakor (1965) című filmje 
ugyanezen a nyomon járt. Az ellen-
állási mozgalmat nem ellenállókra, 
közömbösökre és ellenségre osztja, 
hanem a meggyőződés, hit, elszánt-
ság, érzelmi befolyások különböző 
lelki, tudati folyamataira, hatásaira 
építi a konfliktust. 

Sajátos folytatása ennek a" törek-
vésnek Andrei Blaier Egy jó fiú reg-
gelei (1966) című filmje. A rendező 
szintén a román filmművészeti főis-
kola növendéke volt, de színházban 
is dolgozott. Filmje egy lázadó fiatal-
ról szól, aki a konformizmus az ese-
ménytelenség, a tétlenség életfor-

mája elől menekül. Nagyotakarása 
összeütközik lapos, de annál kimoz-
díthatatlanabb környezetével. Há-
nyódásai során az élmények sodrá-
ban ismeri meg az embereket és 
sokban még elkülönülő világukat. 
Végül is rádöbben a munka erejére 
és a világ megváltoztatásának lehe-
tőségére Űj ebben, hogy a rendező-
nek sikerül ezt minden pátosz nélkül 
megmutatni. 

A román filmművészet tehát, je-
len körülményei között — évi tizen-
hat játékfilm, hagyományos közpon-
tosított gyártási rendszer, közös dra-
maturgia — bizonyos előrehaladást 
kétségtelenül tett. Különös módon 
ebben nem annyira a dokumentum-
filmek, mint inkább az animációs 
filmek voltak a játékfilmgyártás se-
gítségére. Mindez talán nem sok és 
elég egyenetlenül bontakozó, mégis a 
változás kétségtelen jelei mutatkoz-
nak a legújabb, akár közepes alko-
tásokban is. 

NEMES KAROLY 

Jelenet Lucián Pintilie Vasárnap hat órakor cfmü filmjéből 



Janáur 23-tól január 28-ig tartott 
az idei franciaországi Toursban ren-
dezett nemzetközi rövidfilm feszti-
vál. A fesztivál zsűrijében olyan 
nemzetközileg ismert művészek vet-
tek részt, mint Valentin Katajev, 
Volker Schöndorff (A fiatal Törless 
rendezője), magyar részről: Petrovics 
Emil. A nemzetközi mezőnyben 
Kása Ferenc és Sára Sándor: öngyil-
kosság című kisfilmje (amely József 
Attila novellájából készült) nyerte a 
Nemzetközi Filmkritikus Szövetség 
díját. 

4 A Francia Film 
Nagydíját az 1967-
ben bemutatott fil-
mek közül a nálunk 
is rövidesen közön-
ség elé kerülő Egy 
férfi és egy nő ren-
dezője, Claude Le-
louch kapta, az Élni 
iz életért című fiim-
iéért. A film fősze-
repeit Yves Mon-
tand és Candice 
Bergen, továbbá An-
nié Girardot alakít-
ja. A fUmhumor di-
ját viszont a nép-
szerű filmszínész, 
Louis de Funés kap-
ta, Jean Girault 
Nagy vakációk című 
filmjében nyújtott 
alakításáért. 

Fekete éviik volt a 
japán moziknak! A 
nézők száma csök-
kent: ötvenmillióval 
kevesebb mozijegyet 
adtak el 1967-ben, 
mint 1966-ban. A 
szakemberek ezt a 
tényt egyszerűen az-
zal magyarázzák, 
hogy nem készültek 
jelentős japán alko-
tások. 

Jean Gabin, aki sok ^ 
filmjében alakított 
nagyszívű gengsz-
tereket és becsüle-
tes nyomozókat, leg-
újabb filmjében, a 
Pacha-ban egy ki-
csit mind a kettő. 
Mint nyomozó nem 
riad vissza attól, 
hogy gengszter-mód-
szereket alkalmazzon 
a bűnösök felderíté-
sére. A film rende-
zője Georges Laut-
ner, Jean Gabin 
partnere Dany Car-
rel. 



4 Hosszabb sziinet 
után Párizsban for-
gatja legújabb film-
jét Marion Brando: 
a film rendezője az 
amerikai Hubert 
Cornfield. A kalan-
dos filmben Brando 
egy gengsztert ala 
kft, aki — nagy vált-
ságdíj reményében 
— elrabol egy szép, 
de gazdag fiatal 
lányt. Brando part-
nerei: Pamela Frank-
lin és Hita Morenu 

Megfilmesítik Stefan Zweig híres regé-
nyét: Huszonnégy óra egy asszony életé-
ből. A film rendezője Domlnique De-
louche, Párizsban forgatja az első világ-
háború idején játszódó történetet. A film 
főszereplője, az asszony, aki a vonatban 
újra átéli a vele esett izgalmas, szép ka-
landot: Danlelle Darrieux. A filmszlnész-
nő nagyon boldog a szerepével. Az új-
ságíróknak kijelentette: ez az a szerep, 
amire az ö korabeli szinésznő vágyhat. 
A filmben játszik Tyrone Power leánya: 
Romina Power is. Ebből az alkalomból, a 
világhírű szinész leányát elkísérte Páriá-
ba mamája, Linda Christian is. 

Francesco Rosi után az angol Tony 
Richardson is életrajzfilmet akar forgatni 
a nagy kubai forradalmárról, Che Gue-
vara-ról. A forgatókönyv írójával, Alan 
Sillitoe-val együtt Havannába utazott. 

Terence Young (a James Bond filmek 
rendezője) Habsburg Rudolf és Vecsera 
Mária hírhedt szerelmét viszi filmre. Ma-
yerling címen. Rudolf herceget Omar 
Sharlf, szerelmesét Catherine Deneuve 
alakítja. Rudolf anyját, Erzsébet király-
nőt Ava Gardner játssza. 



Mint legutóbbi szá-
munkban bírt ad-
tunk róla: nagy si-
kerrel mutatták be 
Amerikában a Bon-
nié és Clyde című 
filmet, amely most 
— Franciaországba is 
eljutott. A Paris 
Match némi aggály-
lyal utal rá: a film 
legalább annyira ve-
szélyes, mint ami-
lyen szép. Félő 
ugyanis, hogy káros 
hatással lesz a fran-
cia ifjúságra. Min-
denesetre, a képes-
lap is hódol a film 
felidézte divatnak és 
érdekes képekben 
számol be Bonnié és 
Clyde koráról. Ere-
deti képeket közöl, a 
gengszter házaspár-
ról és — a korukbe-
li filmsztárokról: 
Marlene Dietrich, 
Greta Garbó, Joan 
Crawford és Jcan 
Harlow-ról —, akik 
akkortájt, öltözködé-
sükkel az egész di-
vatot irányították. 

közönség és filmplakát cimen rendez 
vitát a Filmspiegel — olvasók hozzászó-
lásai -és levelei alapján. A vita kiinduló-
pontja a Berlinben megrendezett film-
plakát kiállítás. A kiállítás zsűrije 19«7 
legjobb filmplakátjainak a Faust XX., a 
Sporting Life és a Spartacus című fil-
meket hirdető plakátokat Ítélte. 
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