


Törőcsik Mari a filmben 

HOLDUDVAR 
Mészáros Márta befejezte második — saját forgatókönyvéből készített — 

nagyjátékfilmjének munkálatait. A Holdudvar című film operatőre: Kende 
János, főszereplői: Törőcsik Mari, Kovács Kati és Balázsovits Lajos. 

Középen: Törőcsik Mari (Szóvári Gyula felvételei) 

C Í M K É P Ü N K : Tahi Tóth László Játssza a főszerepet Bán Róbert Mi 
lesz veled Eszterke? cimű, új magyar filmvígjátékában 

(Domonkos Sándor felvétele) 



A v i t a f o l y t a t ó d i k ! 
A pécsi Magyar Játékfilmszemle 

— amely négyesztendős múltjával 
máris szellemi életünk egyik érdekes 
és fontos hagyományává vált — vol-
taképpen kettős funkciót tölt be: be-
mutatott filmjeivel (s paradox módon 
nem is annyira az elmúlt esztendőre 
retrospektíve visszatekintő verseny-
filmjeivel, inkább az elkövetkezendő 
filmévad terméséből ízelítőt adó ős-
bemutatóival) képet ad a magyar 
filmművészet pillanatnyi helyzetéről, 
és vitáival, eszmecseréivel felméri e 
filmművészet „öntudatát", vagyis azt 
a hangulat- és véleménykomplexu-
mot, amelyet ez a filmművészet ki-
alakított önmagáról. Hogyan látja a 
magyar filmművésztársadalom a 
magyar filmművészet helyzetét, mint 
művészeti ágnak eredményeit és 
problémáit. Nézetünk szerint ebben 
rejlik a pécsi filmszemle igazi lénye-
ge és jelentősége — hiszen a jelen 
felmérése, a jövő programja is egy-
ben. 

Ha kritikusan — s mivel e sorok 
írója egyik vitaindítója volt a tanács-
kozásnak, úgyis mondhatjuk, önkri-
tikusan —, nézünk szembe ezzel a 
kérdéssel, a mérleg korántsem mu-
tatkozik egyértelműen pozitívnak. 
Nem a vita színvonaláról van szó, 
hiszen például Huszár Tibor beveze-
tő előadása, valóban körültekintően 
és magas színvonalon fejtette ki a 
Kovács András terminológiájával 
„cselekvő filmnek" nevezett művész-
film, felfedező-film társadalmi sze-
repét, finoman és találóan disz-
tingválva a politika és a művészet 
feladatvállalása, eszmei munkameg-
osztása között, felújítva Gramsci 
idevonatkozó és alapvető jelentőségű 
tanításait, — s ezzel fontos szolgála-
tot tett a teorctikailag helyes és kor-
szerű művészetpolitikai tisztánlátá-
sunknak. Hasonló értelemben szólt 
hozzá a kérdésekhez Kovács András 
és mások is. 

Hiányérzetünk nem azzal van kap-
csolatban, ami elhangzott a vitában, 
hanem azzal, amiről nem beszéltünk, 
vagy nem elég hangsúlyosan beszél-
tünk, még pontosabban a tanács-
kozásnak azzal az egyoldalú atti-
tűdjével, amely figyelmét csak a po-

zitívumokra irányította, elegánsan 
eltolta magától mindazt, ami proble-
matikus, ami kényelmetlen filmgyár-
tásunk helyzetében. A tulajdonkép-
peni vitaszenvedély csak egy kérdés-
ben izzott fel szenvedélyesen és szín-
vonalasan — a Népszabadság Rényi 
Péter kezdeményezte Kósa Ferenc, 
Csoóri Sándor Dózsa forgatókönyv-
vázlatával foglalkozó cikksorozatá-
val kapcsolatban. S bár az ebben az 
összecsapásban felvetett kérdések 
hordereje kétségkívül túlnő a terve-
zett filmen és izgalmas és fontos ál-
talános tanulságokat is tartalmaz — 
mégiscsak egy partikuláris kérdés ez 
— egy kezdeti stádiumában levő film 
műhelyproblémája — filmgyártá-
sunk egészéhez viszonyítva. 
• Huszár Tibor bevezetőjében na-
gyon világosan megfogalmazta és 
körülhatárolta annak a filmművé-
szetnek a társadalmi funkcióját és 
jelentőségét, amely — mint mondot-
ta — „mindenekelőtt a társadalmi 
cselekvést akarja szolgálni, a társa-
dalmi cselekvésbe akar beleintegrá -
lódni". Miközben azonban a tanács-
kozás a hangsúlyt a művészetnek, 
mint társadalmi cselekvésnek két-
ségkívül fontos tartalmi oldalára, sa-
játosságaira és körére helyezte, hát-
térbe szorultak ennek a cselekvés-
nek nemkevésbé lényeges formai 
vonatkozásai. Nevezetesen az, hogy a 
cselekvő művészet sajátos „cselek-
vése", nemcsak azon múlik, milyen 
eszméket, gondolatokat, felfedezése-
ket közvetít, hanem azon is, milyen 
hatásfokkal, milyen mélységben és 
szélességben, hiszen ennek a „cse-
lekvésnek" a lényege éppen a hatá-
sában rejlik. A legnemesebb mon-
danivalójú, társadalmi értelemben 
legjobban elkötelezett művészi alko-
tás is csak cselekvési szándék ma-
rad, ha nem jut el a közönségéhez. 
Filmművészetünknek ez a legfonto-
sabb problémája, hiszen tömegkap-
csolatait illetően évről évre nagyobb 
nehézségekkel kell megküzdenie. S 
ha leszámítjuk is azt, amit le kell 
számítanunk: hogy a televízió elter-
jedése, a különböző időtöltési, szóra-
kozási lehetőségek differenciálódása 
világszerte a filmközönség lemorzso-



lódását okozta — ez nem jelentheti 
a filmművészet harcának feladását 
a közönségért. Ellenkezőleg, a nö-
vekvő konkurrenciának növekvő erő-
feszítésre kell — éppen társadalmi 
cselekvőképessége fenntartása érte-
kében — ösztönöznie filmgyártásun-
kat 

Vannak, akik filmjeink elért szín-
vonalát, nemzetközi jelentőségű 
csúcsteljesítményeit féltik a közön-
ségigény hangoztatásától — ás nem 
is teljesen alaptalanul. Hiszen a kö-
zönségigénynek tömegességével, sta-
tisztikai számszerűségével való mé-
rése és rangsorolása, éppúgy veszé-
lyezteti filmművészetünk „cselek-
vő", felfedező jellegét, eredményeit, 
színvonalát, mint az a szemlélet, 
amely még a régi, harminc év előtti 
differenciálatlanságában, egynemű-
nek feltételezi, és ezzel nivellálja. A 
probléma nehézsége éppen abban 
rejlik, hogy mind a két állásponttól 
a leghatározottabban el kell határol-
nunk magunkat, anélkül azonban, 
hogy ezzel magónak a problémának 
realitását kétségbevonnánk és meg-
oldásának társadalmi fontosságát le-
kicsinyelnénk. 

Hiszen a vitán hangzott el egy 
olyan adat is, hogy Európa nagyvá-
rosai lakosságának mindössze egy 
százaléka tartozik a komolyzene él-
vezőinek sorába. (Elképzelhetjük ak-
kor a falvak és a többi világrészek 
helyzetét.) S ha a filmben, ahol a ko-
moly és könnyű műfajok elhatáro-
lódása még frissebb és kialakulatla-
nabb, ilyen statisztikával nem ren-
delkezünk is, azt látatlanban is 
megállapíthatjuk, hogy a legigénye-
sebb, legművészibb törekvések tábo-
ra ebben a művészeti ágban is csak 
az össz-közönség hasonlóan törpe 
minoritása lehet. Amíg azonban a 
zenei világban az operettől a beat-
zenéig, a dzsessztől a szalon-, a 
tánc-, a népi- és műdalok muzsiká-
jáig egy széles műfaji skála áll, a 
maga saját műfaji értékrendjével a 
komoly muzsikáig el nem jutottak 
igényeinek a kielégítésére, a film 
területén — és ezen belül sajnos a 
hazai filmgyártásunkban is — azt ta-
pasztalhatjuk, hogy — tisztelet né-
hány kivételnek — mindinkább mű-
vészfilmekre és giccsekre, kimagas-
ló és sikerületlen alkotásokra polari-

f zálódik a mezőny: az avangard tö-

rekvések, és a híg szórakoztatás 
rossz értelemben vett közönség-film-
jeire korlátozódik a választék. (Fran-
cia kritikus kollégánk Philip Haudi-
quet, még külföldi filmvásárlásain-
kat és átvételeinket is elmarasztalta 
abban, hogy a legfaj súlytalanabb 
kommersz filmeket „tünteti ki" ér-
deklődésével.) 

Mi történjen a film iránt érdeklő-
dőknek ezzel a számszerint nagyobb, 
felkészültségében azonban alacso-
nyabb színvonalú, igényeiben elma-
radottabb táborával? Mert elméleti-
leg, papíron könnyű kétségbevonni a 
„művész" és a „közönség-film" 
szembeállításának esztétikai létjo-
gosultságát, könnyű a problémát né-
hány mindent megoldó formulával, 
esztétikai alapigazsággal „eltüntet-
ni". A valóságban azonban ettől még 
megmarad a filmmel szembeni elvá-
rások különneműsége és társadalmi, 
kultúrszinti rétegezettsége. És meg-
marad a probléma realitása, hogyan 
viszonyulják a szocialista filmművé-
szet ezekhez a különböző igényekhez 
és elvárásokhoz úgy, hogy á maga 
eszmeiségét se adja fel, de akció rá-
diusát se korlátozza az élenjáró, elit 
közönség filmrétegekre. Az ugyanis 
világos, hogy éppen a „cselekvő film" 
nemcsak eszmeiségéről, de közönsé-
géről sem mondhat le. 

Ez a probléma — amelynek szá-
mos nyelvi, formai, műfaji, közön-
ségnevelői összetevője van — való-
ban csak kollektív elméleti tisztá-
zással és gyakorlati együttműködés-
sel oldható meg. Ezért sajnálatos, 
hogy a tanácskozás — s általában 
filmművészeink —, egy egyoldalúan 
védekező-elhárító magatartást fog-
lalnak el vele kapcsolatban, mint jo-
gos eredményeinket némileg meg-
kérdőjelező, vagy azokra gyanús ár-
nyékot vető, de mindenképpen az 
„igazi" művészeten kívülálló, vagy 
szempontjából másodrendű „csak" 
kultúrpolitikai kérdésként kezelik. 
Holott — meggyőződésem szerint — 
éppen ezzel fűrészelik maguk, mű-
vészi törekvéseik alatt a fát: hiszen, 
ha a tömegek igényei, vagy ponto-
sabban a siker tömegességének igé-
nye kívül esik a filmművészeti am-
bíciók körén — korántsem állítom, 
hogy egyetlen, vagy legfőbb ambí-
ciója legyen a filmművészetnek — 
akkor ezt az igényt kielégíti majd — 



rákényszerül — a kultúrpolitika a 
maga adminisztratív eszközeivel, és 
valóban és akaratlanul is a művészi 
lehetőségek rovására, vagy kielégí-
tik — mint Haudiquét szavaiból ki-
tűnik: vitathatóan — az üzletembe-
rek vásárlásaikkal. Esetleg kielégí-
tetlen marad, hiszen a film nem ke-
nyér, le lehet szoktatni róla az em-
bereket . . . De kinek van haszna eb-
ből? 

Dramatizálom a helyzetet? Szán-
dékosan, hogy ne váljék valóban 
drámaivá. Ünneprontó vagyok? Tu-
datosan, éppen annak érdekében, 
hogy tartóssá váljanak filmművé-
szetünk ünnepnapjai. Hiszen ünne-
peltünk már tavaly, tavalyelőtt i s . . . 
S e sorok írója úgy véli, hogy ő ma-
ga sem fukarkodott a lelkesedéssel 
amikor — és szerencsére mind sű-
rűbben — filmművészetünk alkotá-
sait az megillette. De éppen a sike-
rek tesznek — folytatásuk érdekében 
— fokozottan kritikussá és aggodal-
massá. S tűnjek bár mániákusnak 
ezzel az örökös ceterum censeo-val, 
mégis megismétlem: filmművésze-
tünk további fejlődésének központi 
kérdése: mennyire lesz képes meg-
növelni művészi kínálatának válasz-
tékát. tematikai, műfaji, zsáneri, 
szemléleti, stiláris értelemben egy-
aránt. Ez a választék-növelés az út-
ja, a szocialista útja, érzésem szerint 
a közönségért való harcnak. S en-
nek a választéknak beszűkülése, 
olyan népszerű műfajok, mint a víg-
játék, a burleszk, a krimi elsatnyu-
lása, elszínvonaltalanodása, szükség-
képpen visszahat a kereslet-kínálat 
bonyolult viszonylatainak közvetíté-
sében, egyéb filmjeink nemcsak fo-
gadtatására, társadalmi értékelésére, 
de fejlődésére is. 

Kétségkívül ezek a gondok tükrö-
ződnek azokban a mindenképp indo-
kolt és a vitán is elhangzott javasla-
tokban, amelyek filmgyártásunk évi 
termésének radikális megnövelését, 
és a gyártási mechanizmus korszerű-
sítését célozták. De a problémának 
vannak sajátos és szűken vett eszté-
tikai vonatkozásai s a javasolt szer-
vezeti intézkedések csak a kereteit, 
a lehetőségét teremtik meg megol-
dásuknak, de önmagukban nem „cso-
daszerek". Ezért írtam e cikk címé-
ül: a vita folytatódik —, mert olyan 
kérdésről van szó, amelyet — bár ed-

dig is sokat beszéltünk róla — de lé-
nyegében nem vitattuk és nem ol-
dottük meg. Éppen filmjeink temati-
kai, nyelvi, stilisztikai, dramaturgiai 
oldaláról, repertoárunk struktúrája 
szempontjából nem vizsgáltuk meg 
— a mozik elavultságáról, a vetítő-
gép-parkjáról beszéltünk — pedig ez 
a kérdéskomplexum számos igen fo-
gas, nem könnyen megoldható prob-
lémát vet fel, még a filmművészet 
társadalmi státuszát illetően is. 

S a megoldásnak csak egyik fontos 
útját jelölte ki a pécsi filmszemle 
másik vitája — a filmklubvezetők 
országos tanácskozása —, amely 
megindító türelmetlenséggel sürget-
te, a már közel hat esztendeje va-
júdó filmklub mozgalom tető alá 
hozását, a szövetség megalakítását. 
Kétségtelen, a helyzet megérett már 
erre és éppen filmművészetünk élen-
járó törekvéseinek van szüksége a 
filmértők és filmbarátok egyre szé-
lesedő és szervezettséget kívánó tá-
borára. De illúzió lenne azt gondol-
ni, hogy csak az ismeretterjesztés 
eszközeivel — amelyek fontosságát 
nem lehet eléggé hangsúlyozni — 
önmagában megoldhatjuk filmművé-
szetünk közönség-problémáját. S ha 
nem fogadjuk el a művészfilm — 
kommersz-film lényegében a polgári 
filmgyártás munkamegosztásában 
kialakult alternatíváját, akkor he-
lyette egy új, szocialista alternatívát 
kell találnunk. Olyan alternatívát, 
amelyben szocialista eszmeiségünk-
nek megfelelően megkapja'méltó he-
lyét a művészet, mint az emberi-tár-
sadalmi cselekvés öntörvényű és nél-
külözhetetlen formája, de helyet 
kapnak a tömegek is, a társadalmi 
cselekvés megvalósítói, akik szá-
munkra korántsem a profit szem-
pontjából „érdekesek". 

* 

Végigolvastam a cikkemet. Tu-
dom: rámolvasható az egyoldalúság. 
A magyar filmművészetnek nagy 
eredményei és más problémái is 
vannak. De nem ez az egyetlen írá-
som magyar filmekről, ahogy mond-
ják, letettem már a garast ezekkel 
kapcsolatban. Most — éppen a vita 
folytatása érdekében — ennek a 
problémának exponálását érzem a 
legidőszerűbbnek. 

GYERTYÁN ERVIN 



ANNA KARENINA 
Az élmény természete talán legin-

kább az emberi arcról leshető el. 
Nem a művészi élményre és nem a 
műélvező arcára gondolok, a mély-
ségesen átélt, minden hétköznapi 
megszokottat felforgató pillanatok-
ra, amelyek elmúlt és elkövetkezen-
dő évek mélységébe világítanak be, 
amelyek felragyogtatnak semmisége-
ket, jelentéktelen tárgyakat, koreo-
grafálhatatlan mozdulatokat. Arcok-
ra gondolok, melyek az életből egye-
dül megőrizhetőt hívják elő az em-
lékezés számára. Mindnyájan vi-
gyázzuk ezeket az őriznivalókat, 
mert ezek nélkül — szinte semmi 
sem történt velünk. 

A művészi élmény természete sem 
túlságosan könnyen feltárulkozó. De 
ha elmarad, ha a várakozásunkat 
nem igazolja, keresni kezdjük az 
okát. Tolsztoj Anna Kareninája, ez 
a személyes vallomássá felforrósított 
korenciklopédia a filmvászonról 
— nagy lehetőség. Egy olyan szí-
nészarc, mint Tatjana Szamojlováé, 
mely egyetlen filmmel, a Szállnak a 
darvak Veronikájának képmásával, 
keleten és nyugaton a háború embe-
ri drámájának talán legfájdalmasabb 

kifejezőjévé lett — nagy lehetőség. 
Mégis, az élmény nem született meg. 
Nem történt semmi a moziban. Ka-
renina drámája az írott betűké ma-
radt, korunk művészete, a film csak 
szép képeskönyvet ajándékozott 
mellé, lapozgatni és nem átélniva-
lót. Alekszandr Zarhi, a Viharos al-
konyat kitűnő rendezője, mint ezt 
különböző nyilatkozataiban olvas-
tam, évekig készült a tolsztoji mű 
megfilmesítésére. Annyi filmváltozat 
után a legteljesebbre, a leghűsége-
sebbre, a legszebbre. Amelyben 
minden benne van. amit a regény 
lapjai maguk közé zártak. Minden 
élettel teli alak, minden költői mon-
dat, minden remegő/aranyhidat ve-
rő hajnal, a mezei munkások elnyúj-
tott dala, a bálok csupa selyem-csu-
pa tüll zizegése, a szerelem forrósá-
ga, a gyűlölet késpenge hidegsége, 
minden . . . Minden és ugyanúgy. 

Ahányszor — a kivételek száma 
olyan kicsi, hogy szinte nincs — 
nagy, ma is ható klasszikus mű film-
változata tűnik fel a mozik műsorán, 
a leggyakoribb kritikusi jelző: a hű-
ség. Egy etikai magatartás dicsérete 
vagy épp hiányolása az esztétikum-

jelenet a filmből 
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ban. Zarhi hűsége hideg, pontos és 
természetesen megbízható, mint min-
den hűség, amely szándéktól és nem 
szándéktól független végeredmény. 
Ezért született keze alatt szenve-
délymentes mű a világirodalom 
egyik leglázadóbban szenvedélyes, és 
a szenvedély jogáért kiáltó művéből. 
Ezért nézzük olyan hűvös, kellemes, 
nem túlságosan követelődző érdek-
lődéssel a hősök tolsztoji méretű 
szenvedéseit. Pedig Alekszandr Zar-
hi rendezői munkája, Leonyid Ka-
lasnyikov operatőri teljesítménye, 
és Tatjana Szamojlova alakítása na-
gyon kevés támadható vagy vitat-
ható pontot hagy. Egyfajta koncep-
ción, törekvésen belül teljes és sike-
res munka. Csak ebből a koncepció-
ból hiányzik az újrateremtés vágya, 
a tolsztoji gondolat- és érzelemvilág 
megértésének és továbbításának in-
dulata. Az újonnan létrejött alkotás 
személytelen. Természetesen képte-
lenség az eredeti mű minden sorát 
akárhány órás filmbe sűríteni, hiá-
bavaló is lenne. Az irodalom és a 
film közti, objektíve létező műfaji 
különbségeket lehetetlen megszün-
tetni. Ezeket elvállalni lehet. S ak-
kor a különbségek nemcsak fogya-
tékosságokat jelenthetnek. Nyilván-

valóvá válhatnának a filmművészet 
előnyei is az irodalommal való több-
nyire hálátlan és rossz feltételiek 
közt folytatott versenyben is. 

A felvevőgép nem él benne Anna 
Karenina világában. Objektivitása — 
mely számláihatatlanul sok más 
esetben adekvát művészi módszer le-
het — fagyasztja képeskönyvvé, 
színvonalas és kulturáltan válogatott 
illusztrációs anyaggá a filmet. Tá-
volmarad mindattól, ami a legfőbb, 
belső történése a műnek. Nyugodt 
egyformasággal „szemlélődik" az ar-
cokon, gonddal kiválasztott tárgya-
kon, a hozzáértéssel és abszolút kor-
hűséggel berendezett szobákban. Pe-
dig az eredeti műben minden „át-
lelkesített", mindennek van egy má-
sik arca, egy másik jelentése, amitől 
a táj nem egyszerűen tájegység, s 
egy lakás is mérhetetlenül több: vi-
lág. Anna, Karenin, vagy Vronszkij 
világa. A rendező mindentől illő tá-
volságban maradt, pontosan annyira, 
hogy „hűségesen" érintetlenül hagy-
hasson mindent Ezért nem okoz iga-
zi megrendülést a nézőtéren, ezért 
válik egyszerűen zsúfolttá és fárasz-
tóvá a regény legfőbb fejezeteinek 
számbavétele, ezért olyan szembe-



szökŐen „színes" és látványos ez a 
film. 

Néhol persze megmozdul a kame-
ra, sőt, zaklatottá válik, fel akarja 
borítani önön szemlélődő magatartá-
sát. Kitty báli kétségbeesése, Anna 
lóverseny közben érzett rémülete 
vad mozgásba hozza a film képeit. 
Csakhogy az addig kialakított és el-
vállalt törvényei a műnek, megfor-
dítják az újonnan elővett eszközök 
hatásmechanizmusát. A szubjektivi-
tásra való pillanatnyi törekvés, a 
történetbe való belefelejtkezés vá-
ratlan előbukkanó igénye mester-
kéltnek, érzelemmentes konvenció-
nak hat, és az egész mű szemlélődő 
Jellegéi!, érzelmi visszafogottságát, 
szenvedélytelenségét nem tudja már 
megváltoztatni. 

Anna arca. Nem válik Szamojlova 
arca önmagát odaadni tudó, teüjes 
feloldódást vállaló anyaggá a világ-
irodalom tán legizgalmasabb nő-
alakja számára Anna és Szamojlova 
arca így két külön arc marad. A szí-
nésznő játszik, sír, nevet, mozog, 
ölel — szépen, érdekesen, de a szí-
nésznő színésznő marad. A film köz-
ben semmit nem felejtek el, séma 
díszleteket, sem a pompás kosztü-
möket, sem a nagy költséggel és le-
leménnyel visszavarázsolt moszkvai 
környezetet. 

S nem felejtem el a regényt. Pedig 
a művészi élménynek el kellene fe-

lejtetni a másikat, a korábbit, még 
akkor is, ha az volt a nagyobb, az 
összehasonlíthatatlanul jelentősebb. 
Nem lett volna kegyeletsértés vagy 
szentségtörés. S nem lett volna lehe-
tetlen. Mert Tolsztoj zsenije száza-
donként ha előforduló jelenség, de a 
másfajta élmény sosem kényszerül 
arra, hogy álljon eleve reménytelen 
összehasonlításokat. 

A filmnek nem Tolsztojjal kellett 
volna versenyre kelnie, hanem ön-
magával. Hiszen a filmnek nem is 
csak a regény olvasói közül kerül-
nek ki nézői. A művésznek önmaga 
kifejezésére kell elszántságot gyűj-
tenie, s ez az elszántság nem a hű-
ség — egyébként nagyon is tiszte-
letre méltó erényét tűzi ki céljául. 

Lehet persze nagyon sokféle mó-
don vélekedni a regények megfil-
mesítésének művészi aranyszabályai 
felől. Mégis úgy hiszem, ha egy mű-
vészt igazán szuverén érzés és gon-
dolatanyag feszít, kénytelen új sza-
bályokat teremteni az újraalkotás 
jogán akár a világirodalom legna-
gyobb művének megfilmesítésekor is. 
Bár ez a követelmény a film, mint 
önálló művészet természetéből fa-
kad, vitatható. Addig pedig Zarhi 
Karenina Anná-ja az eddigi film-
változatok sorában igazságosan ki-
mérhető, figyelemreméltó helyet fog-
lal dl. 

SZÁNTÓ ERIKA 

Maja Pliszeckaja és VasziHj Lanovoj 



BESZÉLGETÉS A RENDEZŐ SZÁNDÉKÁRÓL 
Sokakban felmerül a kérdés, va-

jon miért fordult Tolsztoj regényé-
hez Alekszandr Zarhi, hiszen a meg-
filmesített Tolsztoj művek azt bizo-
nyítják, szinte lehetetlen Tolsztoj 
bonyolult filozófiai gondolatokkal 
átszőtt, sokfelé ágazó regényeit fil-
men visszaadni. Szimplifikálni, az 
események felszínén maradni pedig 
nem más, mint a regény „képesíté-
se". 

Ezekre a problémákra kerestem 
választ, amikor a film díszbemutató-
jára hazánkba érkező rendezővel 
Alekszandr Zarhival beszélgettem a 
film születésének körülményeiről. 
Zarhi filmjeiből már többet is lát-
hatott a magyar közönség, A kor-
mány tagjá-t, vagy a Viharos alko-
nyat-ot a mi mozijainkban is ját-
szották. Első munkáit Hejficcel kö-
zösen készítette. 

— Nem volt közöttünk munka-
megosztás — emlékezik a rendező. 
— Hol Hejfic, hol én irányítottam a 
forgatást. 

Rendezői elve az, hogy a filmes 
„fogásoknak" nem szabad külön éle-
tet élniük a filmben. Számára a leg-
nagyobb elismerés az, ha a néző pél-
dául észre sem veszi az operatőri 
munkát. Az egész élmény kedvéért 
feláldozza egy-egy részlet formai, 
külsődleges szépségét. 

— Az Anna Karenina forgatása-
kor, mintegy százezer méter filmet 
használtunk, holott a film csak 
négyezer méter. A kivágott részek 
azok, ahol a formai megoldások na-
gyon is észrevehetővé váltak a néző 
számára. 

— Amikor egy művész, akár író, 
vagy filmrendező a múltba fordul 
témáért, valamiképpen saját korához 
akar szólni. Gondolatainak, elkép-
zeléseinek megfelelő formát keres, 
valamilyen lehetőséget, amelyben 
legkézenfekvőbben kifejtheti mon-
danivalóját. Mi az ami ebben a re-
gényben megragadta? 

— Tiltakozás a lelki sivárság, lel-
ki szegénység ellen, amely megöli a 
legszebb érzéseket, a szerelmet. Eb-
ben az elszegényesedésben, értelmet-
len pesszimizmusban a művész-in-

Alckszandr Zarhi és Tatjana Szamojlova 
nyilatkozik a sajtófogadáson 

telligencia is hibás. Ahelyett, hogy 
harcolna ellene, szinte propagálja 
azt az új művészi alkotásokban. Az 
Anna Karenina pedig éppen a szere-
lem, az érzések mindenhatóságát 
hirdeti. Hogy mennyire él az em-
berekben a vágy, hogy felébresszék 
ezeket az érzéseket önmagukban, 
mutatja a film utáni nagy érdeklő-
dés szerte a világon, Japántól Sváj-
cig. 

— Tolsztoj e regénye nem most 
kerül először feldolgozásra. Ismere-
tes többek között a híres angol film-
változata, vagy a Greta Garbó által 
megformált Anna is. „Súlyos" elő-
dökkel kellett megbirkóznia rende-



Nylkolaj Gricenko és Tatjana Szamojlova a filmben 

zönek, színésznőnek egyaránt. Mi az 
mégis, amiben alapvetően újat akart 
mondani ebben a filmjében? 

— Levin alakját, s az egész Le-
vin—Kitty vonalat jobban akar-
tam hangsúlyozni, mint ahogy az 
előbbi filmekben tették. 

— Miért tartja fontosnak Levin 
figuráját a regényben s természete-
sen a filmen is? 

— Levin nélkül Anna alakja sem 
teljes. Levin mintegy kiegészíti a 
tolsztoji Anna-képet, a hősnő ellen-
pólusává válik. Életük, alapvető 
problémáik nagyon is hasonlóak. 
Életformájuk, körülményeik nem 
elégítik ki, nem teszik boldoggá 
őket. ö k azok az igazi tolsztoji „ke-
reső", „kutató" hősök, akik az örök 
kétkedés, igazságkeresés, az élet ér-
telmének és céljának keresése köz-
ben válnak nagyszerű emberekké. 

— Tolsztoj ideálja tulajdonkép-
pen nem Anna, hanem Levin ... 

— Valóban, ő felelt meg az író 
családról, magán- és társadalmi élet-
ről alkotott elképzeléseinek. Levin 
igazi tóllsztojánussá válik a regény 
végén. Anna alakját sokszor átírta 
Tolsztoj, míg a végső figurát megal-

kotta. Az átdolgozások folyamán An-
na fokozatosan átalakult. Az ellen-
szenves, felületes nagyvilági nőből, a 
világirodalom egyik legcsodálatosabb 
hősnőjévé vált, akinek tragédiája — 
mert hiszen csak nagyszerű hősök 
esetében beszélhetünk tragédiáról — 
a tolsztoji realizmus legpregnán-
sabb bizonyítéka. Maga Tolsztoj is 
bevallotta. Anna külön, önálló éle-
tet kezdett élni — regényírás köz-
ben. Végül maga az író is megsze-
rette hősnőjét. 

— Ugyanakkor el is itéli az Anna 
választotta utat... 

— Levint állítja szembe vele. 
Ezért nem lehet igazán Tolsztojhű 
az a film, amelyik ezt a vonalat fi-
gyelmen kívül hagyja. Anna egois-
ta boldogságkeresése, vagy Levin 
igyekezete, hogy a családi életben 
találja meg boldogságát — hiábava-
ló. Ebben a társadalomban, ilyen 
körülmények között nincs lehetőség 
igazi boldogságra — ezt mondja 
Tolsztoj regényével —. s ezt akar-
tam én is bemutatni filmemmel. 

SZÉKELY GABRIELLA 



PRÓFÉTA VOLTÁL SZÍVEM 
Könnyen félreérthető, különös 

drámát élünk végig ebben a film-
ben. Látszólag privát sors, extrém 
jellemképlet feltárulkozásának va-
gyunk tanúi. Első látásra érdektelen, 
furcsa, köznapi játékot látunk, 
amelyben egy jelentéktelen ember 
vall, mentegeti önmagát. Saját tár-
sadalmi tapasztalatunk is mindegyre 
tiltakozik, keressük Szabadosban a 
hajdani prófétát, főként egykori ön-
magunkat és nem vesszük észre 
(nem mindig a mi hibánkból), hogy 
ez a film másról szól. A címe: Pró-
féta voltál, szívem. A film egy hang-
súlyos pontján ezt a mondatot Sza-
bados Gábor felesége Kriszta, mint-
egy véletlen és súlytalan érvet dob-
ja férje elé, szinte hangsúlytalanul. 

Nagyon jellemző művészi maga-
tartás fejeződik ki ebben a vissza-
fogottságban. Talán ez az egész film 
kulcsa. Mert Somogyi Tóth Sándor 
író és Zolnay Pál rendező koncep-
ciója szerint ebben a sorsban nem 
azon van a nyomaték, hogy próféta 
voltál, hanem csak az igén, a múlt 
időn: próféta voltál szívem. Mert a 

Torduy Teri ( 

múlt csak emlék, adat, talán Szaba-
dos tudatában feldereng még a haj-
dani prófétaság az évek ködfüggö-
nye mögül, de ma már mindez nem 
sokat jelent. Nincs máig hatoló ér-
vénye. Igen, a múlt csak akkor bír 
emberi jelentőséggel, ha determinál. 
Akinél a „prófétaság" utólag nem 
hitelesítődik, akinek emberi lényét 
nem jelképezi, annál könnyen fölté-
telezhető, hogy a „prófétaság" is 
csak vonzó szerep volt, látványos, 
hálás hősszerep. S régi szerepei a 
színészt nem kötelezik. A hősszínész 
még lehet gyáva, gyámoltalan, osto-
ba a magánéletben, s a komikus pe-
dig nagy jellem. Hiszen mindig a 
hős köré van rendezve a jelenet, a 
karakterszerepben feltűnni csak 
igazi egyéniség képes. 

Tehát Szabados sorsában nem a 
múlttal való szembeállítás a lénye-
ges, hanem a jelennel. Ez a filmdrá-
ma egy végjáték. Dramaturgiája 
nem küzdelembe kapcsol be, nem 
döntések, választások, összeomlások 
látványát akarja produkálni. Ez a 
történet látszólag konfliktusmentes, 

Darvas Iván Torduy Teri és Darvas Iván 



Keres Emil és Darvas Ivin 

az alkotók, az író és rendező eleve 
úgy komponálják a jelemetsort, hogy 
a vég felől, az összeomlásban fel-
hangzó önigazoló, önsajnáló belső 
monológokból rakják össze a cselek-
ményt. Szabados lelki helyzeteinek 
szintjén, a reális élet kis konfliktu-
sainak kiélezésén, mikroszkopikus 
felnagyításán, megfigyelésén keresz-
tül. Ily módon gyakoriak a szembeál-
lítások, az ismétlődések, lemondások 
és nekilendülések; az egész kompo-
nálási stílus az atmoszférával fejezi 
ki a drámát. Szabados tragikumát. 
Mert hiába keressük, mi okozta a tö-
rést Szabados életében, lehetetlen 
lenne megtalálni, hiszen egy sorspil-
lanattal nem kifejezhető, nem tetten-
érhető. 

Szabados egyéniségét szétmállasz-
tották az évek, évtizedek. A szemé-
lyes sors mögött így komorlik föl a 
tragédia társadalmi mélysége. Arra 
eszméltet: mi történik a tartásnél-
küli emberrel a forradalmi hullám 
elmúltával? A forradalmi helyzet 
jól tudjuk, egyszerűsíti az emberi 
viszonylatokat, keményen elrendezi 
a sorsokat. De mi lesz azután? A 
választ nagyon sokan próbálták 
megfogalmazni. Gorkij Anyá-ja et-

től olyan roppant gondolati épít-
mény. mert Andrej csendes ember-
ségével, s az Anya bensőségesen 
megformált felnövekedésével bizo-
nyítja, hogy érvényes, kikezdhetetlen 
forradalmi magatartást csak a ben-
ső fegyelem adhat az embernek. Ta-
lán nem belemagyarázás, ha leírjuk 
— Szabados drámája innen közelít-
hető meg. 

Szabados az ellenkép. A cselekvő 
akarat hiánya teszi gyengévé, ezért 
változik számára végzetté, sorssá a 
környezet, az élet, a napi feladat. 
Nem bírta el a kor terhelését. Gyen-
géit, hibáit tetézi azzal, hogy pánik-
ban cselekszik, ezért nem meglepő, 
hogy rosszul értékel. így benső érté-
kei is ellene fordulnak, lényének 
erejét, tartásának biztonságát falják 
fel. ö pedig nyílt szembenézés he-
lyett valami torz aktivitással véde-
kezik. Lelki ténfergése sodorja újra 
és újra szerelmi kalandokba. Az elő-
adásmód jellegzetessége, hogy még 
ezekben a közjátékokban sincs drá-
mai kiélezettség, az egész cselek-
ményvezetés szándékosan kerüli a 
dramatizáció konvencionális fogá-
sait. Hisz misem lenne könnyebb, 
mint egy roppant nagyságú és ható-



sú drámasorozaton végighajszolni és 
összetörni Szabados Gábort. De ez 
lenne a véletlenszerű, a partikuláris, 
az átlagos. 

Az ideggyógyintézet kertjében 
mintegy önmagának és az orvosnak 
mondja el szaggatott, feltörő, öniga-
zoló vallomásait; minduntalan áttü-
nések, asszociációk, váltások szakít-
ják meg a cselekményt, s ezáltal egy 
különös szellemi vibráció atmoszfé-
rájába kerülünk. Ily módon a film 
stílusa, a tartalom kifejezője, az ér-
zelmi feszültség fokozásának eszkö-
ze. Szinte spontán lendülettel fejezi 
ki ezzel Szabados önmagát, véde-
kezésével fogalmazza meg ítéletét. 

Szabadost elhagyja felesége, me-
nekül tőle, nem egyszerűen a köze-
léből szökik, hanem a Szabados ki-
termelte közérzetből. Szabadosnak 
az első pillanatban még jelent vala-
mit, aztán elejti, lemond, visszavo-
nul. Nemcsak a feleségével van így, 
a gyermekével, az életével is. A haj-
dani boldog hancúrozások, önfeledt 
játékok a fiúcskával nem kötik any-
nyira, hogy a gyermekért össze tud-
ná fogni széthulló egyéniségét. Nem 
érzi a veszteségeit és sorra elvágja 
mindazokat a kötelékeket, amelyek 
az élethez, az élet értelméhez kap-
csolnák. Felesleges ember? Nem, 
csak gyáva tékozló, be sem várja, 
hogy az élet benyújtsa a számlát 
gyengeségeiért, megalkuvásaiért — 
megszökik a fizetés elől. Nem feles-
leges ember: felelőtlen. 

Mégis hiányérzettel távozunk. 
Mert gyengíti a hatást, a nézőtérre 
gyakorolt szellemi sugárzást a film 
azzal, hogy Szabados drámájának 
közéleti vonatkozásait elhanyagolja. 
Egy magnófelvétel, néhány tétova 
beszélgetés a főszerkesztővel, csupán 
emlékeztet arra, hogy milyen társa-
dalmi szférában zajlik ez a dráma. 
De célzások, sejtetések ebben nem 
sokat segítenek. 

Zolnay Pál rendezése az egész tör-
ténet visszafogott, tiszta hangsúlyok-
kal teljes előadásmódjával, stíluso-
san szolgálja a forgatókönyvet, 
arányérzékkel, tudatosan építi fel a 
jeleneteket, gondolatilag, érzelmileg. 

Berek Kati 

benső mozgásukban mindig dúsak, 
életteliek a szituációi és a film szer-
kezetét a szereplők kiválasztása és 
jellemrajza is segíti statikailag erős-
sé tenni. A rendező munkájának 
értékét hordozza a szereplők jó 
megválasztása is. A főszereplő Sza-
bados Gábor Darvas Iván játéká-
ban a szó valódi értelmében életre 
kel. Megérzi és érezteti az érzések, 
gondolatok születését, a közérzet 
hullámzásait, a játék vibrációját, a 
pillanat váltásait. Berek Kati játé-
kának szenvedélyessége, benső fű-
töttsége éreztetni tudta a hajdani 
fiatal kollégista örök és elpusztítha-
tatlan teremtő energiáit, vonzó hitét, 
alkotó indulatait, annak ellenére, 
hogy nem tudta áthidalni azt a 
nyilvánvaló távolságot, amely színé-
szi személye és a szerep közt van. 
Szécsényi Ferenc fotografálása, a 
lágy áttünések között is riasztóan 
tiszta fények, az arcokra rajzolódó 
benső viharok képi megjelenítésé-
ben valósította meg a mű szándékait. 

ILLÉS JF.NÖ 



EGY VITA GAZDAGÍTÁSÁÉRT 
Kósa Ferenc és Csoóri Sándor 

Ítélet című filmnovellájának megje-
lenésével olyan vita kezdődött, 
amely egyre több hozzászólást vált 
ki szóban és írásban egyaránt. A vi-
tának alapvető pozitívuma, hogy a 
Dózsa Györgyről készülő film köz-
üggyé vált. A vita azonban máris 
sokkal hevesebb annál, semhogy 
azonosítani lehetne egy régi adós-
ság, a Dózsa film törlesztésének kö-
vetelményével. S ez szintén pozití-
vum. De most már nem egyszerű-
en kívánságokról vagy tilalmakról 
van csupán szó, hanem a tartalmi 
kérdésekhez való hozzászólásról is. 
Talán ez okozza, hogy a pozitívumok 
ellenére sem szűnik meg valamiféle 
hiány és zavar érzése azt illetően, 
hogy a Dózsa-film „rosszul indult". 
A hiányérzésnek, a zavarnak több 
forrása van. 

Az első talán az, hogy egy filmet 
a rá várakozók elöljáróban egy no-
vellából kényszerültek megítélni. Ez 
talán önmagában nem lett volna 
baj, hiszen bizonyos képet kétség-
telenül ad a novella is a belőle — 
helyesebb lenne azt mondani: alap-
ján, felhasználásával — készülő 
filmről. Bár éppen olyan rendező 
esetében mint Kósa Ferenc a novel-
la és a kész film között akkora lehet 
a távolság, hogy az irodalmi vázlat-
ból megítélni magát a filmalkotást 
egyáltalán nem lehet, tehát a róla 
folyó vita spekulatívvá válhat. Vagy 
esetleg már vált, s talán éppen 
azért, mert filmről folyik film nél-
kül. (Nem a filmről folyik, hanem 
az Üj írásban megjelent forgató-
könyvről. A szerk.) 

Fontosabb azonban a második for-
rás. Nagyon nehéz a film védőivel 
vagy támadóival vitatkozni (azokra 
gondolok, akiknek megnyilatkozásai 
a Népszabadságban megjelentek), 
mert mintha nem a leendő filmet 
vizsgálnák, hanem bizonyos elveket, 
az elveken esett sérelmeket, esetleg 
vélt sérelmeket. Ez a közelítési mód 
eleve olyan alapállásba kényszerítet-
te a vitatkozókat, amelyből elkerül-
hetetlenül kívülmaradtak bizonyos 
el nem hanyagolható tények. 

Akár igazságos, akár igazságtalan 
egyik vagy másik érv vagy ellenérv, 
semmi esetre sem lehet a vitának 
csak ilyen szerzői-személyekhez szó-
ló aspektust adni — számonkérni, 
hogy miért ábrázolják ezt így, azt 
amúgy. Ez annak feltételezését je-
lenti, hogy a szerzők teljesen önké-
nyesen, függetlenül koruk, környe-
zetük, művészetük adott állapota stb. 
hatásától alkottak, hogy alkotásuk-
nak semmiféle objektív meghatáro-
zója, s ezzel logikája nincs. Állan-
dóan ismételgetünk történelmi ma-
terialista tételeket arról, milyen té-
nyezők határozzák meg a művésze-
tet, s ezen belül — bizonyos áttéte-
lezéssel — az egyes műalkotásokat 
is (a társadalmi lét, a társadalmi tu-
datformák, a társadalmi pszicholó-
gia, az adott művészeti ág tradíciói 
és helyzete, az alkotó egyéni adott-
ságai és körülményei), amikor pedig 
elemzésre kerül a sor, vagy egysze-
rűen rá akarunk bizonyítani bizo-
nyos sajátosságokat néhány alkotóra, 
mintha azok teljesen szubjektív 
produktumaik lennének, vagy — 
ami még rosszabb — rajtuk keresz-
tül akarunk elmarasztalni uralkodó 
tendenciákat. 

Kétségtelen, hogy az a probléma, 
amelyet Kósa Ferenc és Csoóri Sán-
dor Dózsa alakjához kapcsoltak, ko-
runk szülötte, s bonyolultságát ne-
hezen viseli el a tizenhatodik száza-
di téma. Különösen azért, mert a 
szerzők túlságosan is tiszteletben 
tartották azt a történelmi-emberi 
közeget, amelyhez a konfliktust hoz-
zákapcsolták. De jobb lett volna, ha 
olyan megoldást választanak, mint 
Fred Zinnemann az Egy ember az 
örökkévalóságnak, vagy Keleti Már-
ton A tizedes meg a többiek című 
filmjében? Ezekben, és még sok más 
műben egyáltalán nem tisztelték a 
kor valóságos feltételeit; s ezek a 
filmek elsősorban azért váltak in-
kább szórakoztatóvá, mint problé-
mafeltáróvá. Szerencsésebb lett vol-
na a témát a mai életanyagban fel-
vetni, de nem biztos, hogy lehetsé-
ges lett volna. Legalábbis bizonyos 
filmművészeti tapasztalatok erre 



mutatnak. Nem árt legalább né-
hány vitatott mozzanattal kapcso-
latban ezeket megvizsgálni. 

A forradalmi harcba való bele-
kényszerítésnek, a meghátrálás erő-
szakos elnyomásának stb. mozzanata 
megjelent a szovjet filmművészet-
ben is: Andrej Mihalkov—Koncsa-
lovszkij Az első tanító és Vitautasz 
Zsalakjavicsusz Senki sem. akart 
meghalni című alkotásai egyaránt 
hangsúlyozzák hőseiknek cseppet 
sem gyengéd, kényszerítő magatar-
tását akkor, amikor valaki vonako-
dott az általuk forradalminak tar-
tott cselekedetet végrehajtani. S 
még Alekszej Szaltikov Az elnök cí-
mű filmjének hőse sem takarékos-
kodott sem az erőszakkal, sem a fe-
dezetlen ígéretekkel, amikor a kol-
hoz ügyéről volt szó. Az sem vélet-
len, hogy ugyanilyen mozzanat ta-
lálható jugoszláv filmekben is (pél-
dául Purisa Djordjevic Az álom cí-
mű művében). Mindez arra mutat, 
hogy ez a tény nemcsak mint a va-
lóság jellegzetes ellentmondása je-
lent meg a filmművészetben, hanem 
az ábrázolás sajátosságaival is ösz-
szefüggött. Akkor tűnt fel, amikor a 
filmművészet túljutott a romantikus 
ábrázolási sémán — a példamutató 
hős eszményítésén — és vállalta azt 
a valóságot, amely különösen a nagy 
döntések esetében általában egyál-
talán nem tűnik ki gyengédséggel 
vagy szelídséggel. Nálunk ez már 
megmutatkozott Jancsó Miklós 
filmjein kívül Fábri Zoltán Húsz 
óra című művében, valamint Kósa 
Ferenc Tízezer nap-jában is. 

Egy interjúban Csoóri Sándor cél-
zott is erre, amikor a következőket 
mondta: „Dózsa György alakjában 
találtam meg azt az egyéniséget és 
azt a drámai helyzetet, amely engem 
is leginkább izgat. A könyörtelen 
döntések, a nagy összecsapások szfé-
ráját. Dózsa sorsánál még a krisztu-
si áldozat is szabályosabb, alig ke-
rült még ember nagyobb döntés elé. 
Hit nélkül, illúziótlanul kellett a tü-
zes trónt végigszenvednie, a válasz-
tás miatti felelősség szörnyű súlyá-
val, mégis meggyőződve az igazá-
ról!" 

Természetes, hogy e probléma 
megoldásának a felsorolt filmek 
vagy akár az Ítélet nem a csúcsát 
jelenti. De egy film kiemelése abból 
a társadalmi közegből, amely a 
problémát felvetette, abból a film-
művészeti kísérletezésből, amely a 
megoldást kereste, óhatatlanul med-
dő vitákhoz vezet. Egy konfliktus 
művészeti ábrázolásának mindig 
vannak kísérletei, amelyre e téma 
mélységeit kutató művészek támasz-
kodhatnak, de korlátai is, amelyek 
tágításával ők maguk is megpróbál-
kozhatnak. Miután egész kritikai 
gyakorlatunk már eltávolodott a 
sommás „igen"—„nem" ítéletektől, el 
kell távolodnia a kombinatív kér-
désfelvetésektől is. A műveket ab-
ban a társadalmi és művészeti kö-
zegben kell szemügyre vennie, ame-
lyekben azok fogantak, amelyek ke-
letkezésük lehetőségét adták, s 
amelyek határaikat is jelentős mér-
tékben megvonják. Az utóbbi évek-
ben az az elv már magában a film-
gyártás irányításában is érvénye-
sült; nem szabad, hogy éppen a kri-
tika forduljon el tőle. 

Mindebből következik, hogy igen 
keveset segíthet Kósa Ferenc film-
jének és filmművészetünk egészének 
annak megvitatása, hogy Dózsa 
György annak idején a valóságban 
milyen indítékokkal cselekedett 
vagy cselekedhetett, s milyenek en-
nek etikai vagy politikai következ-
ményei. Filmalkotásról levén szó, az 
ehhez a témához kapcsolt problé-
mának művészeti megoldása, művé-
szi ábrázolása igazán érthetővé és 
elemezhetővé csak a műbe fogalma-
zással válik. S ez mint eredmény a 
filmművészet előrelépése szempont-
jából még akkor is jelentős lehet, ha 
maga az egyedi alkotás nem sikerül. 
Ezt mutatja az egyetemes filmmű-
vészet — s benne a szovjet film — 
tapasztalata. A vita ilyen szempon-
tokat is magába foglaló tágítása te-
hát egész filmművészetünket segít-
hetné. 

NEMES KAROLY 

IS 



gyetlen tetteiket afféle 
„imposztorkodásnak". A 
film nem valóságos tör-
ténelmi alakokat akar 
életre kelteni, a szerep-
lők sem viselik bizonyos 
személyek makszkjait. a 

rendező és az író első-
sorban a korszak felele-
venítésére törekszik. 
Markos Miklós és Ga-
lambos Lajos Pokolrév 
című filmje ugyancsak 
az ötven évvel ezelőtti 

/látogatás a filmgyárban 
Változatos, izgalmas, 

érdekes tematikájú új 
magyar filmeket fejez-
tek be, vagy kezdtek 
hozzá a forgatásukhoz. 
Idén már eddig hat 
1968-ban készült filmet 
mutattak be, az év vé-
géig további hét kerül 
bemutatásra, és tíz olyan 
új film forgatásához 
kezdenek még ebben az 
évben, amelyeknek jö-
vőre lesz a bemutató-
juk. 

A várható történelmi 
évfordulónak megfele-
lően, több film is foglal-
kozik az 1919-es Tanács-
köztársaság tematikájá-
val. Máriássy Félix és 
Máriássy Judit Imposz-
torok című filmje ere-
deti napló-jegyzetek 
alapján a Prónay külö-
nítmény tevékenységét 
viszi vászonra. „Imposz-
toroknak" maga Prónay 
nevezi legényeit s ke-

Kabos László és Verebes 
Károly Hlnlsch György: 
V veréb is madár clmü 

filmjében 



Latinovits Zoltán és Szakáts Miklós — Mamcserov Fri-
gyes Alfa Romeo és Júlia című filmjében 

időket eleveníti fel. A tatásokban a Népszabad-
film alapjául szolgáló ságban, s mint annak, a 
novella megjelent foly- filmnek is, egy révmes-

ter Mária nevű leánya 
a hőse, aki a tizenkilen-
ces proletárdiktatúra 
idején emberré érik és 
szembefordul az urak-
kal. A harmadik tizen-
kilences témájú filmet 
Virágvasárnap címen 
Gyöngyössy Imre ren-
dezi. Hőse egy pap, aki 
a Tanácsköztársaság 
alatt a nép mellé áll. 

Ezúttal végre mind 
gyakrabban látjuk az el-
készült vagy forgatás 
alatt levő filmek mel-
lett a biztató szót: víg-
játék. Ilyen Palásthy 
György nemrégen elké-
szült filmje, a Hazai 
pálya, Latinovits Zoltán-
nal és Pécsi Sándorral a 
főszerepben. A mai vi-
dék életét mutatja be, 
szatirikusán mulatságos 
elemekkel. Palásthy 

Jancsó Miklós: Fényes sze-
lek 

in 



Jelenet a Fényes szelek-bfil 

máris hozzákezdett kő- nek. Az idegenimádatot, fiai körül csinált nagy 
vetkező vígjátéka: Az a hazai vendéglátóipart, cécókat és hűhókat gú-
örökös forgatásához. A az idegenbe szakadt, nyolja ki Hintsch 
bonyodalom egy mesés majd hazatérő hazánk- György A veréb is madár 
örökség körül zajlik, az 
örökség milliókban és 
dollárokban érkezik, s 
aki kapja, nem akar mi-
atta kapitalista lenni. . . 
Almási Éva, Latinovits 
Zoltán és Sinkovits Im-
re játsszák a film fő-
szerepeit. Mamcserov 
Frigyes és Hámos 
György új filmje Alfa 
Romeo és Júlia a mai 
orvostudomány nagy 
kísérleteit, a szervátül-
tetéseket használja fel 
mulatságos elemként. 
Egy fiatalemberen és ku-
tyáján egyszerre hasonló 
jellegű műtétet hajtanak 
végre. A főszereplők: 
Ruttkai Éva, Latinovits 
Zoltán, Ajtay Andor. 
Mezey Mária, továbbá 
egy hároméves foxi és 
— egy Trabant amelyet 
Alfa Rómeónak becéz-

PsoU Íréi 

Töiőcsik^ 
Moldudvv 
repében. 
det.: • S < 



Harsányi Gábor, Kállai Fe-
renc, Moúr Marlanne és 
Márkus László. Jelenet Bán 
Róbert: Ml lesi vele<l Esz-

terke? című vígjátékából 

i és Görbe János — Makk Károly: Isten és ember előtt című 
filmjében 

című vígjátékában. A 
film címe kicsit szimbo-
likus, azt akarja mon-
dani: az itthon maradt 

Kari, a 
fOsze-

Ken-
i és záros 

magyar is magyar. A fő-
szerepet Kabos László 
alakítja. Bessenyei Fe-
renccel a főszerepben — 

az öregedő férfi és a fia-
tal nő nem egészen új, 
de gyakran szomorúan 
mulatságos témáját vi-
szi vászonra Gertler 
Viktor Utolsó kör című 
filmjében. Már közön-
ség elé került Bán Ró-
bert Mi lesz veled Esz-
terke? című filmje, 
amely egy magárama-
radt vidéki tanítónőt és 
a körülötte legyeskedő 
idős és fiatal férfiakat 
gúnyolja ki mulatságo-
san; Halász Jutka, Kál-
lai Ferenc, Tahi-Tóth 
László játssza a főszere-
peket. 

Az évad, sőt talán az 
eddigi magyar filmgyár-
tás legnagyobbszabású 
produkciójának ígérke-
zik Várkonyi Zoltán 
színes, kétrészes, az év 
végén bemutatásra ke-
rülő filmie. a Gárdonvi 



Géza regényéből készült 
Egri csillagok. A film a 
regénynél nagyobb hite-
lességre törekszik; a 
rendező és a film írója 
Nemeskürty István csu-
pán annyit vettek át a 
regényből, amennyi és 
ami történelmileg is bf-

Sütz Ha — Gyarmathy Lívia: 
Ismeri-e a szandi-mandit? 
című filmjének egyik fősze-

replője 

zonyítható. Szereplői 
Euttkai Éva, Sinkovits 
Imre, Venczel Vera, Si-
peki Levente, Mádi Sza-
bó Gábor. Bitskey Tibor, 
Bárdy György, Szemera 
Vera, hogy csak néhá-
nyat említsünk közü-
lük . . . Népszerű magyar 
regény feldolgozása a 
Mikszáth-műből készült 
Beszélő köntös is, ré-
szint a budai Vár újjá-
épített szárnyában, Má-
tyás király egykori vár-
kápolnájában, részint a 
kecskemétkörnyéki Bu-
gac pusztán forgatta Fe-
jér Tamás. A történetnek 
egyébként hiteles nyo-
mára akadtak Kecske-
mét városkönyvében. 
Gyenge Árpád, Fónay 
Márta, Inke László, Det-
re Anna, Iglódi István, 
Császár Angéla játsszák 
a főbb szerepeket. 

S ha már a regényből 
készült filmeknél tar-
tunk, említsük meg 
Fábri Zoltán Pál utcai 

fiúk-ját, amelynek 
ugyancsak befejeződött 
a forgatása, de előrelát-
hatóan már csak a jövő 
évben kerül a közönség 
elé. 

Sok magyar film írója 
és rendezője igyekszik 
a mai társadalom egyes 
problémáit feszegetni. A 
Magyarországon élő gö-
rög kolónia beilleszke-
dése a társadalomba és 
két ember drámája 
Makk Károly és Galam-
bos Lajos Isten és em-
ber előtt című filmjének 
témája; Görbe Jánossal, 
Psota Irénnel a főszerep-
ben. Mai értelmiségiek 
lelkivilágát ábrázolja a 
Somogyi Tóth Sándor 
regényéből készült Pró-
féta voltál, szivem; Zol-
nay Pál filmjét nemré-
gen mutatták be Darvas 
Ivánnal, Torday Terivel 
és Berek Katival a fő-
szerepben. A dokumen-
tumfilmes Elek Judit el-
ső játékfilmjének A szi-
get a szárazföldön-nek 
témája a magányosság, 
Kiss Manyival a fősze-
repben. A helyszínek: a 
Lehel téri piac, egy pesti 



Máriássy Félix: Imposz-
torok 

bérház, a Marx téri la-
kásbörze. 

A közelmúlt nagyon is 
élö és sokunkat foglal-
koztató valóság-motívu-
mait felhasználva készí-
tette el Jancsó Miklós 
Hernádi Gyula forgató-
könyvéből az 1947-ben 
játszódó Fényes szelek-
et. A népi kollégiumok 
világában játszódó film 
főhelyszíne a veszprémi 
püspöki palota és Veszp-
rém utcái. 

Mészáros Márta új 
filmjének, a Holdudvar-
nak hőse egy özvegy-
asszony, aki magárama-
radva megpróbál változ-
tatni az életén. A film 
egyik különössége, hogy 
Törőcsik Mari anyasze-
repet játszik benne, a 
fiatalokat Balázsovits 
Lajos és Kovács Kati 
alakítják. 

Egy vegyipari üzem 
belső életét, a gépies 

napi munkából külön-
böző hobbykba és szó-
rakozásokba menekülő 
fiatalokat mutatja be 
Gyarmathy Livia Is-
meri-e a szandi-mandit? 
című filmjében. A fő-
szereplők: Kiss Manyi, 
Dayka Margit, Nagy 
Anna. Vészi Endre Füst-

szagúak című művéből 
készít filmet az elsőfil-
mes Gábor Pál Tiltott 
terület címen: a film azt 
kutatja, kit terhel a fe-
lelősség az ipari üzem 
leégéséért és egy ember 
haláláért. Nem krimi, 
inkább társadalmi, pszi-
chológiai elemzés. 

Latinovits Zoltán, a Hazai pálya című vígjáték fősze-
replője. Rendező: Palásthy György 



MANNHEIM — 1 9 6 8 
A XVII. Mannheimi Nemzetközi 

Filmhétre minden eddiginél na-
gyobb számban, több országból je-
lentkeztek elsőfilmes játékfilmren-
dezők és különböző kisfilmesek. Saj-
nos, ez a mennyiségi változás nem 
hozott minőségi javulást, amit 
egyébként az is bizonyít, hogy a 
nemzetközi zsűri (magyar részről 
Szabó István vett benne részt) a 
nagydíjat nem adta ki. A Filmhetet, 
sajnos, elenyészően kevés kivételtől 
eltekintve még csak nem is a gyen-
ge középszer, hanem a dilettantiz-
mus jellemezte. 

Ami a kisfilmek tematikáját ille-
ti, a tavalyi filmhéthez képest egy 
változás: a huligánok mint központi 
kérdés teljes elmaradása — bizo-
nyult a legörömtelibb pozitívum-
nak. A mannheimi Filmhét vezetői-
nek (Walter Talmon-Gros, Hanns 
Maier és Klaus Hofmann) emberi, 
politikai jószándékát bizonyítja: 
több olyan dokumentumfilmet mu-

tattak be. amelyeknek elsősorban a 
mondanivalója dicséretes. 

A humánus tartalmú, politikailag 
érdekes filmek közül kfettőt érdemes 
kiemelni. Az egyik a kubai Santiago 
Alvarez húszperces, szellemesen, öt-
letesen megszerkesztett híradása, az 
ez év elején megtartott havannai kul-
turális kongresszusról. A másik: Oc-
tavio Cetino és Fernando Solanas 
másfélórás, megrázó részletekben 
gazdag dokumentumfilmje Argentí-
náról. (Egyébként díjat is kapott.) 
Ez, a Mannheimben bemutatott rész 
első harmada volt egy háromrészes, 
összesen négyórás dokumentumfilm-
nek Argentína társadalmáról, törté-
nelméről. Ez az első rész: Jegyzetek 
és bizonyítékok a neokolonializmus, 
a hatalom és a felszabadulás kérdé-
seiről — arra ad választ, miért el-
kerülhetetlen a forradalom Latin-
Amerikában. Művészien megoldott, 
izgalmas, az európai nézőnek elkép-
zelhetetlen nyomort és elmaradott-
ságot feltáró film. 

A dilettantizmus, a modernség, a 
szürrealizmus és absztrakció fogal-
maival való visszaélés, hozzánemér-
tés főleg a kis-játékfilmekben je-
lentkezett. Csak néhány konkrét 
példa: a Roso von Praunheimről — 
hasonló nevű nyugatnémet hölgy 
alkotása —, teljesen érthetetlen mű, 
középpontjában egy sokat mozgó, te-
kergő, hasraeső, vagy táncoló-rán-
gatódzó szobalány, a háttérben a 
magyarázó szöveg szerint: egy dísz-
beöltözött anya és három felnőtt 
leánya. Aztán . . . És így tovább cí-
men egy tízperces művecske; egy 
osztályfotó, a tíz percből legalább 
hat-nyolc percen át valóban mozdu-
latlanul és fotóként meredtek ránk 
a vászonról a figurák. Két-három 
percig kicsit mozogtak a fotó alak-
jai. Az Üt a szomszédhoz című film-
ben viszont egy fiatal nőt láthattunk 
tíz percig deréktői felfelé, külön-
böző arckifejezésekkel. Jókedélyű 
nézők találgatták: vajon mit fejez 
ki ez az arc? Egy playboy egy nap-

Jelenet a Monsteur Hawarden cimű film-
ből 



Görbe János és Koncz Gábor az Ünnep-
napok-ban 

jának történetét ígérte Georg Kypri 
filmje. Ezzel szemben a hős, felte-
hetően a playboy, kizárólag térdig 
volt látható, méghozzá alulról fel-
felé. Tehát a két, nem éppen igéze-
tes lába. Mezítláb, zokniban, cipő-
ben, állva, menve, szőnyegen, fürdő-
szoba kövén . . . Végül mégegy osto-
baság: Ugyanaz a játékos újra lő 
című, tízperces film, amelyben a kö-
vetkező látható: egy toprongyos fér-
fi, deréktői lefelé, kezében puskával, 
amint botladozva fut. És csak fűtés 
fut és fut. Némi derűt és feloldó-
dást a nézők belekiabálásai jelentet-
tek csupán: „Küldjük ki Mexicóba!" 
„Hívjunk taxit!" Majd egy fiatal-
ember felszaladt a dobogóra és a 
vászon előtt futni kezdett együtt a 
filmen futó alakkal. „Sajnálom sze-
gényt egyedül, elkísérem!" — kiál-
totta. 

A kisfilmek versenyében a külön-
díjjal kitüntetett Miért boldog B.-

Roland Klick filmjének egyik szereplője: 
Renate Roland 



Jelenet Mark Oszepljan filmjéből 

né?, a nyugatnémet Erika Runge 
munkája volt valóban kiemelkedő. 
A filmen egy bányász ötvenkilenc-
éves özvegye beszél, egy egyszerű, 
kedves, értelmes asszony, akinek 
szavai nyomán megelevenedik egész 
addigi, sok gonddal, szenvedéssel, 
örömmel teli élete. Családi fotók, 

hajdani lakások. újságkivágások, 
itt-ott filmhíradó is. Szemes Ma-
rianne Érted haragszom című, egy 
öngyilkosság hátterét sokoldalúan 
megvilágító dokumentumfilmje té-
májával aratott sikert. 

Ami az elsőfilmesek versenyét il-
leti, ezúttal, az előző évekkel szem-

Versenyen kívül mutatták be az amerikai Murray Lerner Festival című dokumentum 
filmjét. Képünkön: Joan Baez és Peter Yarrow 



A nyugatnémet elsőfilpies Theodor Ko-
tulla munkája: A happyendig 

ben — egy igazán kimagasló alko-
tás sem fémjelezte. Indokolt volt a 
zsűri döntése, hogy nem adja ki 
Mannheim város nagydíját. Kardos 
Ferenc Ünnepnapok című munká-
ját a béke ügyét legjobban szolgá-
ló filmnek járó díjjal tüntették ki, 
a svájci Renato Berta és ErwinHup-
pert négyrészes filmjéből pedig a 
negyediket az Angele című epizódot 
jutalmazták „különlegesen emberi és 
művészi érzékenységéért". A nyugat-
német Roland Klick Fiúcska című 
műve precízen és kínosan objektíven 
számol be kilencéves kisfiú gyilkos-
ságáról — megtörtént eset adta rá 
az „ihletet". Az ítéletet az eset fe-
lett, a felelősök kikutatását a rende-
ző a nézőre bízza. Érdekes, modern, 
olykor szinte dokumentáris hite-
lességgel hatott a versenyen kívül 
bemutatott nyugatnémet film A há-
zasság, Hans Rolf Strobel és Hein-
rich Tichawsky munkája egy válás 
hétköznapi okairól. Vontatottsága 
ellenére rendkívüli érdeklődést kel-
tett a szovjet elsőfilmes Mark Osze-
pijan filmje; Viktor Csernyikov há-
rom. napja. Keresetlenül, őszintén, 
emberien mutatja be egy fiatal szov-
jet munkás hétköznapjait, S. Koral-
kow-val a főszerepben. A Monsieur 
Hawarden a holland Harry Kümel 
filmje, enyhén szólva: idejétmúlt. 
Kit is tudna érdekelni ez a múlt-
századbeli történet egy csalódott 
asszonyról, aki bánatában férfinak 
adja ki magát? 

A mannheimi fesztivál vezetősége 
azt remélte, a Filmhét sokoldalú ké-
pet nyújt majd a mai idők emberé-
ről. Reméljük, az idei szűk és egy-
oldalú kép jövőre szélesebbre tárul. 
Viszont Cannes, Pesaro, Velence 
után ez a fesztivál végre — zavar-
talanul lezajlott. Ez is valami. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 

A Fiúcska főszerepleje: Sascha Urohs, 
— a rendezővel 



A Z ELSŐ C S Ó K 
Ritkán lehet filmekről egyetlen 

szóval véleményt mondani. Az első 
csók Jiri Hanibal csehszlovák ren-
dező munkája: kedves film. És rit-
kán lehet ilyen jól észrevehető ér-
tékkülönbséget tenni forgatókönyv-
író, rendező és operatőr munkája 
között, mint ebben az esetben. A 
film nem mond el „többet", mint 
amennyit a cím is elárul: egy fiatal 
kislány nyári vakációját, az első 
csókot, az első kis csalódás történe-
tét. A serdülőkor, a hirtelen és né-
ha gyötrelmes váltás, az önmagunk-
kal való ismerkedés, az állandó bi-
zonytalankodások időszaka: nem-
csak a pszichológusok téma-területe, 
kedvelt lelki tájai írónak, zeneszerző-
nek és filmesnek egyaránt. Igaz na-
gyon sokan elmondták már: az első 
csók: felejthetetlen. (De még mindig 
lehet újat mondani róla.) És szépek 
a kicsit suta mozdulatok, meg az, 
hogy ebben a korban még nem szá-
mítja ki senki előre (mert még nem 

ismeri) a szavak hatását, hatalmát. 
Meg szép az a folyton figyelés, 
ahogy mindenkit és mindent észre-
vesznek, és az a minden reggel jó-
kedvűen ébredés: csodálkozás a vi-
lágon, kíváncsiság, nyugtalanság, 
éberség. 

Jan Curik, a csehek egyik legki-
válóbb operatőrje, minderről nagyon 
finoman, s kis megrendültséggel ér-
tesít. A nyaraló életét a kislány sze-
mével nézi: az édesapját, aki a va-
kációzás alatt sokkal engedéke-
nyebb, és valamiféle cinkos viszony 
alakul k. apa és lánya között, Fran-
tát, az első „igazi", nagy szerelmet, 
aki különben minden lánynak tet-
szjk. A többi kislányt, akik persze 
mindig együtt vannak, az egymást 
figyelő, kíváncsi, sőt sunyi kis pil-
lantásokat. Azt, hogy milyen önfe-
ledten tudnak még játszani. És meg-
lesi őket a] kor is, amikor titokban a 
tükör előtt figyelik magukat: amikor 

Andrea Cunderllková, Jlrka szerepében 



A főszereplő: Andrea Cunderliková 

— mint mondani szoktuk — lassan 
ébredezik bennük a nő. 

A zeneszerző Evzsen Iliin teljessé 
teszi a film sajátos líráját. És aki 
nélkül az egész film elvesztette vol-
na közvetlenségét: Andrea Cunder-
liková, a kislány szerepében. Annyi 
báj és természetesség van ebben a 
kislányban, arcjátékával olyan sok 
mindent ki tud fejezni, mint az iga-
zán érett művészek. 

Vajon ennyi báj és harmónia elle-
nére miért jöttünk ki kicsit csaló-
dottan a moziból? Mert hiába vol-
tak finoman megkomponáltak a ké-
pek, hiába irányította olyan ügyesen 
és biztos kézzel szereplőit a rende-
ző, ha a forgatókönyv-adta történet 
legfeljebb egy kisfilmre volt elegen-
dő. Ezért éreztük aztán néha hosszú-
nak ezt a másfél órát: a lírából 
azért lett néhol langyos érzelmes-
ség. Jiri Hanibál, a rendező, és Jan 
Curik tehetséges operatőr, úgy érez-
zük, sokkal többre hivatottak, mint 
egy kedves film elkészítésére. 

GYARMATI KLÁRA 

Jelenet a filmből 



NEW YORK, HOLLYWOOD ÉS KÖRNYÉKE 
A „ F I L M V I L Á G R Ó L " - A „FI LM VI LÁG"-B A 

A Broadway-n hagy-
tam el a mesémet leg-
utóbb — egy cseppet 
még hadd időzzek itt, a 
mozik, színházak, az őrü-
letig táncolás hajlékai, a 
bazárok, sex-ponyvák, 
night clubok össze-visz-
szaságában. 

Néhány címet említek 
itt csak, a legfőbb film-
és színházi sikerekét, az 
utóbbiak közül főként 
musical-okét — a» Brod-
wayn tovább is „ők" a 
„virilisták". A legna-
gyobb sikerek közé szá-
mít az Ambassador Szín-
házban a hosszú című, 
Jól tudod, nem hallak, 
ha a víz csobog {négy 
zenés egyfelvonásos), a 
Cabarot, a Don Quijote 
történetére épülő Man 
of Lamancha és az im-
már az egész világon is-
mert, Sólem Alechem 
novellájára írott Fiddler 
on the roof, (Hegedűs a 

II. 
háztetőn) Jerome Rob-
bins újabb világsikere a 
West side story után. A 
musical negyedik éve fut 
telt házakkal a Majestic 
Theatre-ben (immár a 
harmadik színész-garni-
túrával). A Kiss me 
Kate, a My fair lady és 
az idézett West side 
story után természetesen 
elérte a nagysikerű mu-
sicalok sorsa: filmre ke-
rül. 

A legfrissebb sikerek 
New York-ban: James 
Clawell filmje, a Tisz-
telt uram ... szeretettel, 
a Sam Spieleg rendezé-
sében készült Happe-
ning — Faye Dunaway 
főszereplésével —; Carol 
Reed Olivér című alko-
tása ; Norman Jewison: 
Az éjszaka hevében; Ge-
ne Kelly: Kis kalauz csa-
podár férjeknek című 
vígjátéka; és egy ferge-
teges vígjáték Carlo 

Ponti és a Metró Gold-
wyn Mayer koprodukció-
jában, az Egyetlen ház 
Londonban. 

A jelentékenyebb fil-
mek közül (az Elfújta a 
szél említett reneszánsza 
és közönség-primeritása 
mellett) néhány szép, az 
amerikai társadalom 
tényleges gondjait töb-
bé-kevésbé felvető mű is 
sok embert vonz, minde-
nekelőtt az Oscar-díjas 
The heat of the night 
(Az éjszaka hevében), a 
The graduate (mondjuk 
úgy: A végzős — jobban 
megfelelne azonban ma-
gyar címéül: A vizsga) 
és a Tudod ki jön vacso-
rára? Az utóbbi kettőről 
majd még szólok — nem 
New Yorkban láttam 
őket. 

De hadd maradjak 
még kis ideig e légbe, 
vízbe nyúló város utca-
szakadékainak mélyén. 
Bár a gyorslift hamaro-
san magasra repített, 
amikor végigjártam a 
National Broadcasting' 
Company televízió- és 
rádió-stúdióinak belvilá-
gát. A stúdió-labirintus-
ban könnyű eligazodni, 
mert külön rendőrsége 
van. (Ezzel most nem 
mondtam semmi különö-
set, mert ennél kisebb 
egységeknek is van.) így 
eljutottam a híres To 
night-adás stúdiójába is. 
ahol mindig közönség 
előtt folyik a műsor, és 
mindig tele van. A belé-
pés ingyenes. Mondtam. 

Judy Geeson, a Tisztelt 
uram . . . szeretettel című 
James Clawell-fllm főszere-

pében 



Michael Parks, Faye Duna-
way és George Maharis a 
Happening című filmben. 

Rendező: Sam Spiegel 

Mark Lester és Shanl Wal-
lis — Carol Reed: Olivér 

című filmjében 

hogy este eljönnék. 
Rendkívül előzékenyen 
közölték, hogy előre kell 
jelentkezni. Egy évvel. 
Megkértem, hogy mához 
egy évre jegyezzenek 
elő. 

No, de ideje elhagyni 
New Yorkot — indul a 
gép. Maga az indulás 
filmre kívánkozó jele-
net — s mindjárt meg-
látják, össze is függ 
filmmel a John F. Ken-
nedy International Air-
port, a város nemzetközi 
repülőtere a Jamaica-
öböl partján, nem egy-
könnyen megfogalmaz-
ható konglomerátum, 
még olyan valaki szá-
mára sem, aki, mondjuk 
ismeri Európa nagy re-
pülőtereit. Itt csak any-
nyit: angol legyen a tal-
pán, aki eligazodik fan-
tasztikusan rendezett 
káoszán, benne hang-
káoszán. így hát nem 
értettem kísérőim hir-
telen fellelkesülését va-
lamely bemondásra, 

amelyről joggal hihet-
tem, hogy még a menet-
rendi, illetve étrendi tá-
jékoztatáshoz tartozik. 

Annál is inkább vélhet-
tem így, mert a „din-
ner" szót történetesen 
tisztán kivettem a hang-
zavarból. Már elnézést, 
de arra igazán nem gon-
doltam, hogy a gépen 
filmet vetítenek. Márpe-
dig így van. Ezt irigyel-
ték kísérőim, akik a ri-
portom elején említett 
filmhez (Tudod ki jön 
vacsorára?) hetek óta 
nem kaptak jegyet. 

Az American Airlines 
szolgáltatásaiban aligha-
nem verhetetlen az uta-
sokért világviszonylat-
ban vetélkedő társasá-
gok között. Az ülések 
karfájában elektromos 
csatlakozó, többféle kap-



Steve Mc Queen és Fayc 
Dunaway — Norman Jewi-
son: Az éjszaka hevében 
című filmjének főszereplői 

film. (Természetesen 
színes — mint Ameriká-
ban minden ilyesmi. A 
fekete-fehér tévé-készü-
lékeket is inkább már 
csak hokkedlinek hasz-
nálják.) 

Mint a gép „Fun in 
flight" (Szórakozás a re-
pülő-úton) című színes 
műsorfüzete mondja: 
„To view or not to view 
is up to you" (az, hogy 
nézi-e filmvetítésünket, 
nem-e, teljesen az ön 
dolga). Az utasok amúgy 
felhatalmazás nélkül is 
ehhez tartják magukat. 
A rutinosok szemrebbe-
nés nélkül olvasnak to-
vább, feltehetően látták 
is már a filmet. Akad-
nak, akik zavartalanul 

csolás lehetőségével. 
Könnyű- és komoly mu-
zsikát olyan akusztikai 
hatással hallgathat az 
utas, amilyent a Carne-
gie Hall-ban nem kap 
meg. Egyébként a klasz-
szikus programot ezen 
az úton kivétel nélkül 
szovjet művészek és 
együttesek számaiból ál-
lították össze. A könnyű-
zenei csatornán a nagy-
szerű „Ella" (tavalyi 
vendégünk, a néger 
dzsessz-énekesnő, Ella 
Fitzgerald) műsora ment. 

Ami a „mozit" illeti 
— az utazás normális 
menetébe semmiféle kü-
lönös cezúra nem ikta-
tódik be általa. Minden 
harmadik ülés-sor fe-
lett lecsapódik egy-egy 
ernyő (közepes tévéernyő 
méretű) — és jön az elő-

Walter Mathau és Róbert 
Morse — a Kis kalauz csa-
podár férjeknek című Gene 

Kelly-film főszereplői 



Kis kalauz csapodár férjek-
nek — jelenet Gene Kelly 

filmjéből 

Sidney Poitier és Katherine lloughton — Stanley Kra-
mer: Tudod ki jön vacsorára? című filmjének fősze-

replői 

alszanak, és mások, aki-
ket partnerük, vagy az 
erre korábban felkért 
idegen felráz: „Excuse 
me, here you have the 
picture" (Elnézést, kez-
dődik a vetítés). Van, 
aki a szputnyik-távlat-
ból is bámulatos tájat 
nézegeti, lévén felhőtlen 
„az ég", amely azonban 
adott esetben alattunk 
„foglal helyet". Megint 
mások lehúzzák maguk 
mellett a függönyt — 
bár a film élvezéséhez 
nem feltétlen szükséges. 

Dilemmám — ez nyil-
ván elképzelhető — 
nem volt kicsiny. Hány-
szor életemben hever-
nek még lábaim alatt 
gyors váltakozásban a 
Missisipi, a Missouri, a 
Rocky Mountains minia-
tűrré zsugorodott, hó-
fedte csúcsai és a neva-
dai sivatag holdbéli, f i-
nom-mintás abrosza? Vi-
szont még ilyen mozi-
előadást sem láttam — 
és érdekelt maga a film 
is — amelynek hangjá-

hoz az említett fülhall-
gató további átkapcso-
lásával juthat az ember. 

Mint említettem, a 
Brodway egyik nagy si-
kerét vetítették, Stanley 
Kramer filmjét, amely-
ben Spencer Tracy utol-
jára szerepelt. A törté-
net kapitális szereplője 

Sidney Poitier, az is-
mert néger színész, part-
nere az ifjú fehér bá-
rányfelhő, Katherine 
Houghton. A meghatáro-
zással nem célom gú-
nyolni a kellemes és 
szép fiatal színésznőt, 
sőt, magát a filmet sem, 
amelyről itt kimerítő 



Dávid Hammings és Dany 
Robin — az Egyetlen ház 
Londonban című vígjáték-

ban 

elemzést adni nincs 
szándékomban — pusz-
tán a mű karakterét 
óhajtom meghatározni. 
A közelmúltban érdekes 
gondolatmenet látott 
napvilágot ezeken a ha-
sábokon az amerikai 
film újsütetű, „lojális" 

néger-ábrázolásáról; 
ezenbelül arról a hamis 
beállításról. amelynek 
középpontjába a kiváló 
Sidney Poitier mindin-
kább kerül. Ez az első-
rendű művészi erőkkel 
készített film is ennek 
a fajta néger-sorozatnak 
egy darabja — talán 
nem is a legrosszabb. 

Mivel figyelmemet 
megosztottam Amerika 
elragadó tájai és film-
művészetének itt tag-
lalt terméke között — 
ma meg nem mondom, 
hogy utóbbi benyomá-
som a kitűnő színészi já-
téknak, a gép finom 
zümmögésének, Kramer 
rendezésének, vagy az 
én szokatlan helyzetem-
nek, belőle fakadó de-
koncentráltságomnak kö-
szönhető-e. Mindeneset-
re jobb lenne a film, ha 
nem kapnánk a végefelé 

valami olyasmit, amit a 
Mozart operáknál „Mo-
rál der Geschichte"-nek 
nevezünk. 

A filmmel kapcsolat-
ban még egy élményem 
adódott — ez már csak 
félig mozi-élmény. A 
Tudod ki jön vacsorára? 
ugyanis történetesen 
pontosan ott játszódik — 
Los Angelesben és San 
Francisco-ban — ahová 
én most repültem. És két 
héttel később alkalmam 
nyílt megtekinteni San 
Franciscóban, a híres 
Golden Gate hídfőjénél, 
a házat, ahol Kramer-
ék forgattak. Mondanom 
sem kell, a miliő jobban 
elragadott, mint a film. 

És, hogy a repülő-rpo-
zizás témáját ehelyütt 
békével zárjam, a más-
napi utasok már Eve-
rett Freeman filmjét 
látták, Doris Day-ve 1, 
Terry Thomas-szal: Hol 
voltál, amikor a fények 
kialudtak? Hogy filmek 
dolgában szerencsém, 
vagy balszerencsém volt-
e, ezt nem tudhatom, 
mivel Los Angelesben 
maradtam. 

Egyelőre azonban még 

éppen csak sülyedni 
kezdtünk a híres film-
város irányában. Az em-
bert ez mindenekelőtt a 
fülén, átmeneti viszony-
lagos süketülésén, veszi 
észre (még a világ leg-
kiválóbb gépein is) — 
de akadtak egyéb ismér-
vek is. Amikor a gép 
már alább járt vagy 
kilencezer méterrel (ó, 
egek, hát a Mont Eve-
rest ilyen magas?'.) va-
lami csodálatosan színes, 
véghetetlenül nagy rétet 
pillantottam meg. Hogy 
ne legyek titokzatos, 
megmondom — amit én 
is már csak az édes-
anyaföldön tudtam meg 
—: Disneyland autó-
parkolója volt az a rét. 
Mint később személye-
sen meggyőződtem, vagy 
hússzor akkora, mint a 
különös meseváros ma-
ga. 

Csak azért említem ezt 
az első impressziót, hogy 
valamiképpen bevezes--
sek zavarom, össze-visz-
sza benyomásaim vilá-
gába, amely ebben a 
rendhagyó városban ke-
letkezett. Az érkezéskor 
élt és meg is fogalmazó-
dott bennem a kérdés: 
— Mi ez a Los Angeles? 
Nyugtattak, hogy majd 
meglátom. Meg is lát-
tam sok mindent, ami-
ről legközelebb megkí-
sérlek holmi képet adni. 

Ügy, hogy most mái-
sokkal mélyebbről, této-
vábban és tanácstala-
nabbul kérdezhetem, im-
már önmagamtól: — Mi 
ez a Los Angeles? 

RAJK ANDRÁS 



Mikhail Uljanov, Lionella 
Sklrda és Kirill Lavrov — 
mindhárman főszerepeket 
alakítanak Dosztojevszkij 
regényóriásának, a Kara-
mazov testvéreknek film-
változatában, melynek fel-
vételeit nemrégiben fejez-
ték be a Moszfilm műter-
meiben. A filmet Ivan Pir-
jev rendezte. Képünk: jele-
net a filmből. 

Angyal, azaz Roger Moore 
játssza a Lány a paradi-
csom előtt című új f i lm 
egyik vezető szerepét. Part-
nere Janet Leigh. Roger 
Moore kijelentette, hogy 
mostantól fogva „ igaz i " 

filmszínész akar lenni 

Jules Dassin filmet for-
gat Hollywoodban; a film 
a négerek megkülönbözte-
téséről szól és állást foglal 
a fajgyűlölet ellen. Az új 
Dassin mü, amelynek több 
főszerepét néger színészek 
alakítják. Martin Luther 
King meggyilkolásával kez-
dődik. 

Franco Zeffirelli R o m e o é s J ú l i á j á t most 
mutatták be Párizsban; a francia bírálók meleg hangon 
méltatják a filmet. Főként a fiatal szereplők kiforrott 
játékát hangsúlyozzák és megállapítják, hogy négy 
évszázad után első Ízben játsszák Shakespeare remekét 
a szerepeknek megfelelő korú színészek. Zeffirelli sok-
szor úgy állította be, úgy mozgatta szereplőit, mint egy 
ihletett kezű szobrász. Képünk az egyik jelenet beál-
lításáról. Leonard Whlting, Olivia Hussey. 

Elia Kazan rövidesen 
hozzálát új filmé forga-
tásához. A film címe: 
Arrangement. Főszerep-
lői : Faye Dunaway, 
Kirk Douglas, Deborah 
Kerr és Richárd Boone. 

Jeanette Christiansen 
fodrásznő volt Koppenhágá-
ban; Miss Dániának válasz-
tották, Pározsba került 
{otomodellnek, most pedig 
a T r i s t a n é s I z o l d a 
című francia film női fő-
szerepét fogja alakítani. • 



Dean Martin, a hollywoodi filmek egyik népszerű amorozója új filmjében, a 
C s á b i t 6 című vígjátékában két híres föszereplőtársát „veszi maga mögé" : Sharon 
Tate-t a hátára, Elke Sommert pedig a motorjára. A „csábító" egyébként tizenkilenc 
esztendeje házas, ké, gyermek apja és 51 éves . , . 

I M W B a B — M M 
MOST SZERENCSÉJE 

LESZ! 

AZONNAL 
BEKÖLTÖZHETŐ 

két és fél szobás 
bútorral berendezett 
összkomfortos örökla-
kást nyerhet 
a Budapest IX., Ganz 
u. 5—7. sz. házban 

4 FORINTÉRT 

Johnny HaHyday és felesége, Sllvíe alakítják a fő-
szereplő kettőst N i n d e n t e l t ö r n i című új francia 
filmben, amelyet most mutattak be Párizsban igen 
nagy közönségsikerrel: a fiatalok kedvelt dalénekesé-
nek új filmje az első héten nem kevesebb, mint tizen-
kilencezer nézőt vonzott. . . 

VEGYEN SZERENCSE 
SORSJEGYET 

az újságárusoknál, 
a levélkézbesítőknél, 
a trafikokban, 
a postahivatalokban, 
vagy a boltokban, 
áruházakban 

T t £ n w u < á o XI. évf. 21. sz. — Filmművészeti folyóirat. Megjelenik minden 
hónap 1-én és 15-én. — Főszerkesztő: Hámos György . — Kiadja 

a Lapkiadó Vállalat. Felelős k iadó : Sala Sándor. — Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest. v n „ Lenin körút 9—11. Tele fon : 221-285. — Terjeszti A Magyar Posta. Elő-
fizethető a Posfa Központi Hírlap-Irodánál (Bp„ V., József nádor tér 1.). Előfizetési 
d í j : «/t évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61 238; közületi 61 066, vagy átutalás a 

MNB 8. sz. fiókjánál- vezetett folyószámlára 
68,1339 Egyetemi Nyomda mélynyomása, Budapest. í v n i . v t»r í»Oí> 

Felelős vezető: Janka Gyula igazgató I f l l D h A ! 

MOST SZERENCSÉJE 
LESZ! 



Jelenet a filmből 

ESTE AZUTÁN.. . 
Luigi Semenzi fiatal olasz rendező 

Este azután... címmel szenzációs 
víz alatti felvételekben bővelkedő, ér-
dekes játékfilm forgatását fejezte be 

Rómában. A film főszereplője egy 
új sztár: Taina Beryll — akiről az 
olasz filmlapok szerint még sokat 
hallunk majd. 




