


MÉRSÉKELT ÉQÖV 
Mérsékelt égöv címmel készítette — saját forgatókönyvéből — első önálló 

nagyjátékfilmjét Kézdi-Kovács Zsolt. Főszereplők: Törőcsik Mari. Somogy -
vári Rudolf, Kozák András és Benkő Péter. Operatőr: Kende János. 

Jelenet a filmből 

Kozák András és Töröesik Mari 
(Szóvári Gyula telvetelei) 

• t i wr r n i '| í j • ' Szilvássy Annamária, a Rutinmütét című televízlös-
' I l l K b I l ! " h ; , i l m '^szereplője. Rendező: Nemere László. 

(Domonkos Sándor felvétele) 



V I R A Q V A S A R N A P 
í. 

Valamilyen, eles szögletű pálcák-
ból összeácsolt rács mögött arcok 
sejlenek fel, s hangok formálódnak 
érdesebben-lágyabban elsuttogott 
mondatokká. Ezekből rejtélyes ala-
kok legendájának körvonalai bonta-
koznak ki: egy csodatévő papé, s egy 
ezzel egybemosódó civilé. Nyugtalan-
ságot keltenek az első világháború 
növekvő nyomorúságába merült, el-
hagyatott vidéken. Aztán csorda-
pásztorok tűnnek fel, valamiféle el-
lenség közeledtére várva, s erről egy-
másnak ostorcsattogtatással jeleket 
adva. Majd úri hintó, libériás kocsis-
sal, rajt egy szigorú-aszketikus s egy 
joviális-testes pap; az is kiderül, hogy 
sietnek, mert valahol meg akarják 
előzni a világi hatalom képviselőit, a 
csendőröket. A falu magárahagyatot-
tan, szófukaron, de fogafehérét meg-
megvillantva lapul a kopár halmok 
között. Igv indul a film . . . 

A hajnali derengésben vacogó fo-
lyóparti liget fái közt riadt asszo-
nyok keresik a fákra meztelenül fel-
akasztott férjeiket, fiaikat, kőkemé-
nyen hallgató édesanyjuk rátalál 
fiainak tetemére, mert, íme, a halál 
megbékéltető némaságában egy-
másrataláltak, akik nemrég még oly 
keményen szembenálltak. Az ébredő 
természet finom zajaival átszőtt 
csendet paták dobaja tépi szét: fehér 
tollas katonák vágtáznak; körülfog-
nak egy világos lepelbe burkolózó 
fiút; ez kiszabadítja magát s anya-
szült meztelenül rohan fel a kopár 
domboldalon, miközben a fenyér 
szürke hátterében feltűnik az írás: 
. , . . . egy i f jú azonban követte. Csu-
pasz testén nem volt egyéb egy 
lepelnél. Mikor el akarták fogni, ott-
hagyta a leplet és meztelenül elfu-
tott" Márk. 14. 50—52." 

2. 

Át lehet-e ívelni nieggvózö erővel 
a film első és utolsó képsorai közt 

fellépett feszültséget?! Nemcsak a 
történet — szívszorító derűjükben és 
rettenükben azért valamiképpen 
mégis logikus — fordulóit, hanem 
sokkal inkább azt a szakadékot, 
amely a valóság képei és a legenda 
látomásai közt feszül? S lehet-e 
főként a teljes valóságában megidé-
zett látvány eszközeivel? Mert a film 
képeiről hiányzik minden fátyolos-
ság; még áttünései is darabosak, nem 
egyszer hangsúlyozottan érdesek, 
élesen kontrasztosak. 

A képsorok túlnyomó része a ma-
gyar falu százados, tisztes — mai 
szemnek: nyomorúságos — szegény-
séget ábrázolja. Az ábrázolásmód 
egyaránt távol van minden kihívó 
nyomor-romantikától s minden meg-
szépítő gyöngyösbokréta -csillogástól. 
A színhelyek kopárságát legfeljebb 
a fehér-fekete tónusok fénytelen egy-
neműsége emeli ki önkéntelenül; el-
lensúlyozza azonban a vizek, lankák, 
növények és házak puritánul alkal-
mazott, de jóleső s az emberi dolgok 
ősi egységét hangsúlytalan termé-
szetességgel érvényesítő változatos-
sága. Az a „tiszta költészet", amelyre 
csak az ember-okozta iszonyatok ör-
vényei fölött elegáns inpassibilité-vel 
átsikló francia tiszt — Philippe 
March — hívja fel külön is a figyel-
met. Gyöngyössy Imre képzelete s 
Szécsényi Ferenc tiszta fényképíró 
művészete ritka hitelességgel idézi 
fel a magyar falusi élet valóságát. A 
mindennapi tevékenységek apró. 
mellékes mozdulatai és tárgyai — 
egy borfejtő kanna, kármentő, egy 
kopott levesestál s hozzá a csorba 
merőkanál és annyi más, ami azért 
nem tűnik fel, mert olyan egyszerűen 
illik bele az összképbe; egy-egy fél-
szeg gesztus: ahogy valaki elhessenti 
a ráhulló szégyent, az édesanya szót-
lan jövés-menése fiai szolgálatában 
stb.; de az ünnep kedvesen esetlen 
boldogsága is, a virágszálakat szoron-
gató kezek, a citerák zenekara, a 
darabos-nyers, szép énekszóval a 
földek megáldására vonuló nép se-
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reglese — nagyon szép. Mindennek 
megjelenítése néhány kiváló, vezető 
színész — Hegedűs Erzsi, Horváth 
Teri, Máthé Erzsi, Makláry János és 
sokan még — érdeme; de azoké is. 
akik a parasztszereplőket összeválo-
gatták, egy közösséggé lelkesítették, 
s a maguk mindennapi életének el-
játszóivá is tették. 

Mert már az első képsorokban a 
kérges kezeiken, a kopár tájakon s 
ósi szegénységükbe süppedt házak 
udvarain ott lebeg valami sajátságos 
archaikus légkör. Milyen különös, 
mikor a nép azzal tüntet, hogy 
nyitva hagyja kapuit és virágot fog 
a kezébe. Mikor az összefogdosott 
gyanúsak megszabadítására a kas-
tély felé sereglik a nép, feltűnik 
köztük szótlanul a szakállas Simon 
pap; a legenda törmelék-mondatai, 
amelyek a gyóntatószékben hangzot-
tak fel először, most már a nép ten-
geréből csapnak fel egy-egy hullám 
taraján. S ennek emberi zsivajgásá-
ból csak itt-ott válik értelmessé egy-
egy mondatfoszlány; egyébként Si-
mon pap monológja úszik fölötte, 
örvendezve, a történteket értelmezve 
S ezután már kettős fényt kapnak a 
jelenetek: a vezetőség első ülésének 
merev szertartásossága, Simon pap 
nyugtalan, magányosságtól félő éj-
szakája a végkifejlett előtt, csendes 

vitája testvérével, aki a proletár ha-
talom nevében letartóztatja, a végső 
összeomlás előtti nagy monológja, 
miután nem tudta megakadályozni 
az önkéntesek hadbavonulását, a me-
nekülő püspöki titkár elutasítása, a 
győztes fehértollasok visszatérte után 
a gyermekek halomra ölése, s a lep-
lét hátrahagyva menekülő kamasz: 
— a képsorok úgy fűződnek egy-
másba, hogy végül is teljes hitelt és 
értelmes funkciót kapnak a Márk 
evangéliumából idézett szavak, a 
fiúról, aki a bibliamagyarázók véle-
ménye szerint maga Márk volt: az élő 
emlékezet továbbörökítője. 

3. 

Az utóbbi időben itthon is, de nem-
zetközi fórumokon is gyakran szó 
esik az új magyar film-iskoláról. En-
nek csak örülni lehet; azt bizonyítja, 
hogy filmgyártásunk annyi elvetélt 
kísérlet, eleve reménytelen vagy 
félresiklott kezdeményezés után ma-
gáratalált, nagykorú lett: önálló az 
önállók között. Iskoláról — vala-
milyen minden tanítványt magához 
láncoló mester hatására vagy vala-
milyen előírás, modor kötelezővé té-
tele nyomán kialakult egység értel-
mében — nem lehet szó. A sokféle 
közös mozzanatból, a rokon törekvé-

simnn pap: Frantisrk V f l f r zky 



Frantisek Veleczky 

seket egy irányba vonzó célképzetek 
közül a három legfontosabb mégis 
elég határozottan kivehető. Az elsőt 
— némileg divatos, de ettől még nem 
okvetlenül hiteltelen megjelöléssel — 
humanista elkötelezettségnek nevez-
hetnők. A másik a valóság tisztelete, 
és értelmesen igaz ábrázolására való 
törekvés. A jó új magyar filmek al-
kotói lehetőleg a hazai világnak ab-
ból a rétegéből merítenek, amelyet 
gyermek, s ifjúkoruk élményeiből 
ismernek, vagy amelyet felnőttként, 
nyitott szemmel megtapasztaltak; s 
igyekeznek ezeket az élményeket 
kendőzés nélkül, de mégis úgy ábrá-
zolni, hogy ami formáló kezükből 
kikerül, ne rekedjen meg a puszta 
tényközlés. riport síkján, hanem va-
lamilyen alkotássá: a tények mé-
lyebb, erkölcsi összefüggéseit feltáró 
kompozícióvá kerekedjék. Nem a 
..való égi mását" keresik, hanem a 
látszatra elszigetelt tények általáno-
sítható értelmét, ha úgy tetszik, jel-
kepi jelentését. Ez az iskola harma-
dik jellemvonása. Minthogy más és 
más élményrétegekből merítenek, s 
a valóság elemeit a maguk emberi -
művészi értékrendjéhez igazítják, 
természetes, hogy erősebb műveiken 
az egyéniség kezenyoma, mint más 
iskolák művein; olyanokén, amelyek 
elvi vagy stiláris előírások, divatok.-
eszmevilágok jegyében alakultak ki. 

A Virágvasárnap ennek a magyar 
iskolának jellemző és értékes műve. 
Gyöngyössy Imre a Magyar Tanács-
köztársaság névtelen hőseinek aján-

lotta művét. Ajánlhatta volna min-
den parasztlázadás, a szegények és 
elnyomottak minden névtelen hősé-
nek. A magyar falu — pontosabban 
a falusi magyar nép — életét, körül-
ményeit és lelkivilágát, hétköznap-
jait és ünnepeit falun nevelődött 
gyermekként élte át s a fészkére hü 
szeretettel vissza-visszatérő felnőtt-
ként tanulta meg értékelni az író-
rendező. De ennek a valóságélmény-
nek és ismeretnek segítségével tudta 
elkerülni annak a „mély magyar", 
al-ballada-hangulatnak veszélyeit, 
amelyektől pedig legjobb fiataljaink 
sem tudtak mindig megszabadulni: 
még Gyöngyössy sem egészen. De 
erre a hiteles élményrétegre támasz-
kodva találta és őrizte meg egyéni-
ségét a laikus passiónak azon az 
útján, amelynek lehetőségeire a mo-
dern olaszok, főként Pasolini. inkább 
csak ráébreszthették. 

A cselekményt egy ballada strófái 
keretezik: ennek refrénje „Hej Si-
mon pap, Simon pap, kcwnmenista 
Simon pap. Jézus Krisztus árulója 
nem te vagy". Gyöngyössy Tolna 
megyei falujában találta a ballada 
töredékeit; ezeket kiegészítette, s 
amikor filmje parasztszereplőit ke-
reste, egy Moldvából hazaszármazott 
csángó asszonyra — Benke Rózsi né-
nire lelt. aki a hozzákerült anyagot 
a maga hagyományaihoz formálva, 
egészen ősi hangulatú balladát hozott 
létre. Ez a mikrofonok, jupiterlám-
pák. felvevőgépek világában szüle-
tett. ősi zománcú ballada valóban 
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Je l ene t a f i l m b ő l 

nagyon szép. A Virágvasárnap-ban 
azonban, szerencsére alig van más 
..balladai" elem. Világa sokkal tága-
sabb, realizmusa sokkal valóságo-
sabb, jelképrendszere sokkal általá-
nosabb a balladákénál. Szaggatott-
sága nem nagyobb, mint amit a me-
részebb vágásokat egyenesen meg-
kívánó mai filmízlés előír; cselek-
ményének, jelképvilágának kibonta-
kozása világos; nem bíz többet a kö-
zönség képzeletére, mint amennyire 
szükség van ahhoz, hogy nézői el-
gondolkodva szőjék, egészítsék, al-
kossák tovább azt, amit láttak. 

Ha már szakmán kívüli műfaj be-
folyását nyomozzuk, inkább az emlí-
tett laikus passióét kereshetjük, ta-
lálhatjuk meg. Az efajta párhuza-
mosítás is csak módjával értendő 
persze. Gyöngyössy csupán a történet 
legfontosabb pontjain él a passió 
motívumaival; akkor is igen áttéte-
lesen, s úgy, hogy a cselekmény a 
magyar falu valóságos világában fo-
lyik le, tele olyan elemekkel, amelyek 
az egyszeri jellemek és események 
világába ágyazzák be a jelképes cse-
lekményt is. Nem árt arra sem fi-
gyelmeztetni, hogy a bibliás motívu-
mokat nem kellett egyházi források-
ból merítenie. A Biblia évszázadokon 
át az egyetlen könyv volt, amelyről 
a szegény nép mélységeiben tudtak; 
hiszen erre hivatkoztak minden írás-
tudók. minden korban és kérdésben. 

4. 

A Virágvasárnap Gyöngyössy Im-
renek nem első filmje, de — ha az 
édesapjáról készült rövid filmtanul-
mányt nem számítjuk — nyilván ez 
az, amit opus 1-gyel jelezne. Legbel-
sőbb élményvilágának és művészi 
felkészültségének teljes latbavetésé-
vel készítette el. Szívós diplomáciá-
val kitartott szándékai mellett, s ki-
tűnő munkatársakat nyert meg. Ba-
csó Péter dramaturg-iróniája és gya-
korlatiassága jó ellensúlyul szolgál-
hatott a megható jeleneteken szívesen 
elidéző hajlamához a megindultságra: 
a kompozíció külön jelessége az a 
hézagtalan tömörség, amellyel a be-
fejező részek, szófukar gyorsasággal 
leperegnek. Telitalálat a Simon pa-
pot alakító Frantisek Veleczky szere-
peltetése: olyan színész, akiből vala-
milyen sajátságos szuggeráló eró 
árad. Érthető, hogy mellette elsápadt 
a szerepében is bágyadtabban meg-
fogalmazott Tóth Benedek. Hiteles 
alakot formál Koncz Gábor, finoman 
gyengédet Medgyessy Mária s meg-
hatóan valóságosat Kőműves Sándor. 
Mégegyszer külön ki kell emelni Szé-
csényi Ferenc mértéktartásában is 
sugárzóan poétikus erejű képsorait. 
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P O L I T I K A I PIKARESZK ÉS MESE 
B E S Z É L G E T É S S Z Á S Z P É T E R R E L 

Második filmjét forgatja Szász 
Péter, Kapaszkodj a fellegekbe cím-
mel, szovjet—magyar koprodukció-
ban. A film cselekménye 1919-ben 
játszódik, középpontjában egy 
Moszkva—Budapest közötti kalandos 
repülőút története áll. Főszereplői: 
Darvas Iván, Gunar Cilinszkij, Szvet-
lána Szvetlicsnaja és Mensáros 
László. Operatőr: Szécsényi Ferenc. 

Szász Péter — első önálló filmje, a 
Fiúk a térről bemutatója előtt — for-
gatókönyvíróként vált ismertté; tu-
catnyi sikeres film forgatókönyvét 
irta, a Fel a fejjel-tól a Gázolás-ori. 
a Hannibál tanár úr-on át a Fűre 
lépni szabad-ig. Első kérdésünk is 
erre vonatkozik — hiszen Szász 
pályafutása bizonyos szempontból 
rendhagyó a magyar filmművészet-
ben; nem végzett rendezői szakot a 
Főiskolán: — hogyan lett filmes, 
majd a sikeres forgatókönyvírói pá-
lyát miért váltotta fel a rendezéssel? 

— Iskoláim után nyomban a rádió-
nál kezdtem dolgozni. Végigjártam az 
akkoriban lehetséges minden munka-
kört. Korrigáltam a kinyomtatott 
műsort, riportokat készítettem, zenei 
összeállításokat, hangjátékokat szer-
kesztettem. Ez 1948-ban volt. És, mint 
ismeretes, akkoriban minden lehet-
ségesnek tűnt. Ha most visszagondo-
lok rá, elképesztő mennyiségű mű-
sor jött ki a kezem alól. Megtanul-
tam gondolkodni, és politizálni. A 
rádió praktikus műfaj — praktiku-
san kell megoldani, praktikus, napi 
igényeket. 1949-től 1952-ig vagy har-
minc rádiójátékot írtam (volt úgy. 
hogy reggel hét órakor történt va-
lami, egy esemény, egy szerződés, 
születés, halál, és este nyolckor ebből 
a témából már egy komplett hangjá-
téknak kellett „mennie" a Kossuth-
adón). Tehát reggel háromnegyed 
nyolckor már dramatizáltam egy ese-
ményt, tízkor már szerepeket költöl-
tem hozzá, délután háromkor jöttek 
a színészek és felvettük lemezre, ké-
sőbb magnetofonra. Néha még kí-
sérőzenét is komponáltattunk hozzá. 

Szvetlána Szvetlicsnaja és Darvas Iván 

Ezt is reggeltől estig. Hogy ez alap-e 
a klasszikusan értelmezett művé-
szetre? Természetesen nem az. De ha 
azt mondom, hogy a művészet mes-
terség is — kijártam egy iskolát, 
amiről a végefelé azt mondtam: ta-
posómalom. De már akkor megfigyel-
tem, hogy végetnemérő rádiójáté-
kaim, korabelien sematikus „musi-
cal"-jaim minden pillanata olyan 
„filmszerű". Ezek a játékok „vágva" 
voltak, minden mondatuk — jól. 
rosszul — térbe volt helyezve .. . 
Nem hiszem, hogy egyetlen pillana-
tom is elmúlt volna a film utáni 
nosztalgiák nélkül. 1952-ben Bacsó 
Péter rábeszélt, menjek a filmgyárba 
dramaturgnak. Megjelenésem a Hun-
niában igen stílszerű volt. Egy idős 
hölgy ült Kovács András, a drama-
turgia akkori vezetőjének előszobá-
jában. Hosszan elbeszélgetett velem 
(mindenki más egy dramaturgiai ta-
nácson volt), elmondtam a hölgynek 
vonzódásomat a műfajhoz, ismertet-
tem terveimet, amit az ezüst kontyos 
asszony érdeklődéssel hallgatott 
végig. Később közölte, hogy ő Szilágyi 
néni, a hivatalsegéd. De úgy tűnt. 
roppant mód meg van elégedve ve-
lem. Kovács András véleményem 
szerint mesteri vezető volt. Tudta, 
kivel, mit kell dolgoztatnia. Nem is-
mert kíméletet, hajszolta az embe-
reit. ö sem gondolta, hogy ezzel a 



néha nem éppen gyöngéd és diplo-
matikus szisztémával 1953-tól 1956 
nyaráig a mai filmművészet alapjait 
rakta le. Kényszerített engem is, 
hogy dramaturgként, íróként mintegy 
„intarziaként" beépítsem magam a 
magyar filmgyártásba. Írni, dramati-
zálni, „kitalálni" kellett. Most mái-
magam sem tudnám felmérni, hány 
film címét adtam, hány szerepet ta-
láltam ki, hány jelenetet oldottam 
meg — csak úgy a folyosón, hány 
veszettnek hitt „anyagból" lett a ke-
zem között valami és hány jobb 
sorsra érdemes ügyet vesztettem el 
a kezem közül. Ez gyönyörű munka 
volt, tudtam egész idő alatt, hogy 
ez nálunk nem mesterség; talán írni 
kellene, regényeket, novellákat, de 
volt ebben valami kényelmes is. És 
lusta voltam kilépni ebből a mágikus 
körből. Ez volt az én főiskolám kez-
dete, később asszisztens lettem és ír-
tam a rossz vagy jó forgatókönyve-
ket. Megértem nagy sikereket és po-
koli bukásokat. 

— S miért döntött úgy. hogy ren-
dezni kezd? Talán elégedetlen volt 
forgatókönyveinek megvalósításai-
val; elképzeléseit nem úgy látta vi-
szont a filmvásznon, ahogyan a for-
gatókönyv írása közben megál-
modta? 

— Elfáradtam egy másik ember 
kiszolgálásában, és sajnos, a forgató-
könyvírás nálunk nem szakma. Kevés 
a film. És 1957 óta ért bennem a fel-
ismerés, hogy elgondolásaimat ma-
gamnak kellene megvalósítanom. Oti 

éltem a műtermekben. Volt idő, hogy 
ott is aludtam. Vonzott, hogy elmond-
jam a magamét. 1965-ben Herskó Já-
nos (akinek stúdiójában dolgozom) se-
gítségével és ösztönzésével majdnem 
megvalósítottam egy forgatóköny-
vemet. De két évet kellett várnom, 
amíg egy másik könyvvel műterem- 4 
be juthattam. Ez a Fiúk a térről 
volt. Nem az én forgatókönyvem. 
Hámori Ottó írta. Paradox helyzet, 
de így kellett történnie. Addig a 
tapasztalatok, megismerések lánc-
reakciója — politikai, műfaji szub-
jektumok voltak ezek — vezetett el. 
hogy ezt a filmet készítettem el. Egy 
teljes félreértést kellett tisztáznom. 
1956 végén egy vezetővel találkoztam 
az utcán. „Furcsa —, mondta —, ma-
ga nem „disszidált!" Abban a pilla-
natban rendkívül mulatságosan ítél-
tem meg ott a sarkon a helyzete-
met: dühös rám valaki, mert nem 
úgy viselkedtem, ahogy ő azt elgon-
dolta rólam. Később kiderült, hogy 
ez nem is olyan egyszerű látszat. 
Talán a modoromban volt a hiba. 
nem tudom. Nem mondhattam el ne-
ki, elmondtam hát mindenkinek, mit 
gondolok a világról. Így választottam 
első témámul a Fiúk a térröl-t. De 
hangsúlyoznom kell, nem filozofálni 
akartam, hanem elmesélni az embe-
reknek egy történetet. Mesélni. Ez 
az a kifejezési forma, ami mindig 
vonzott. Ügy mesélni, hogy minél 
többen odafigyeljenek. Mesélni, anél-
kül, hogy untatnám az embereket, 
akik pénzt adnak ki miattam Igy 

Szvetlána Szvvtlirsnaja, Inke László és Uri István 
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Szvetlána Szvetllcsnaja és Gunar Cilinszkij 

..jött újra létre"' a műfaj, ami csak 
számomra eredeti. 

— Rendezőként végérvényesen el-
kötelezte-e magát ahhoz a műfajhoz, 
hangvételhez, amit a Fiúk a térről 
képviselt, és — az előzetes híradások 
szerint — a Kapaszkodj a fellegekbe 
is képviselni fog? Másszóval: alkati 
sajátosságának érzi-e, hogy komoly 
társadalmi, politikai kérdésekről 
ilyen könnyed, szórakoztató hangon 
szeret beszélni? 

— A műfaj, amit mostanában mű-
velek — nevezzük politikai farce-
nak, pikareszknek, mindegy — a mű-
faj egyértelműen elkötelezett. A mű-
faj nem én vagyok. Másnak e pil-
lanatban nincs hozzá kedve nálunk. 
A zsúfolt, fordulatos filmeket szere-
tem. Ami a politikumot illeti — ezen 
nem tudok segíteni — így látom a 
dolgokat, és szeretném, ha a néző 
is így látná. Ezeknek a filmeknek a 
történelem az alapja, és én hozzá ál-
modom a magamét, az élményeimet, 
a gyerekkoromat, a nosztalgiáimat, 
nem titkolom: a valóság átalakul a 
kezem között mesévé, egy absztrahált 
világgá, hatásokká, és — bocsánat az 
illetlen kifejezésért —: könnyekké 
es mosolyokká. A Fiúk a térről-t az 
1830-as évek filmjeinek stílusában 
valósítottam meg; a fiúk. akik a té-
ren élnek és napjaik jórészét a sarki 
moziban töltik, e filmek ósdi drama-
turgiája szerint élik életüket is, még 
mozgáskultúrájuk, zsargonjuk, ér-
zelmi életük is egy akkoriban divatos 

filmstílus szerint alakul. Ók termé-
szetesen „up to date" stílusnak tar-
tották ezt, és talán ettől lett a film 
olyan, amilyen. Voltak, akik azt 
mondták, „régimódi". Hát istenem, 
régimódi. Akik akkoriban az Almássy 
téren éltek, a Kék csillag és a Mese-
autó törvényeit is kötelezőnek érez-
ték magukra. És gőzük nem volt ar-
ról, hogy ők maguk is hősök. És 
egyáltalán, kit érdekel az a hős, aki 
tudja magáról, hogy később majd a 
történelemkönyvek és úttörők 
„nyomolvasó" túráinak kötelező tan-
anyaga lesz. Ha elképzelem ezeket a 
fiúkat, amint egy mai veterán talál-
kozón krémest esznek és Coca-colát 
isznak. . . 

Most készülő filmem, a Kapaszkodj 
a fellegekbe is hasonlatos az előző-
höz. De, hogy mindig ezt az iskolát 
járom-e majd? Nem tudom. Egy biz-
tos: politizálni kell nyíltan és egy-
szerűen. Az egész világ politizál, 
tüntetéseken, otthon, ágyban, kocs-
mában, zsúrokon, vonatokon; és nem 
igaz, hogy az embereket nem érdekli 
a politika — példa erre a budapesti 
mozik két legnagyobb sikere: zsúfolt 
házak előtt játsszák a Gavras-filmei 
a Z-t (nyers, antifasiszta „pamflet" 
dühösen játszó, elkötelezett színé-
szekkel, és csak politizálnak és poli-
tizálnak a nézők legnagyobb együtt-
érzésével), valamint a Bolondok 
hajó-ját, ezt a kevésbé korszerű esz-
közökkel megcsinált Kramer-filmet. 
szuper színészekkel, akik ugyan 

/V 
/ 



egyáltalán nem elkötelezettek és 
egyáltalán nem játszanak dühösen, 
de a film lényege egyértelmű, vilá-
gos, ha azt mondom, hogy szájbará-
gós, még csak nem is túloztam. El-
gondolkoztató ez a siker akkor, ami-
kor már a „kevés néző az igazi néző" 
mítosz is megszületett, amit egyéb-
ként a legnagyobb öncsalásnak tar-
tok. Nem hiszem el, hogy van film-
rendező, akit ne izgatna a nézőtér 
és aki nem lenne szerelmes a kö-
zönségbe. 

— Rendkívül súlyos és komoly 
történelmi kérdéseket állít filmjei 
középpontjába — s ezekről a problé-
mákról könnyed, humoros hangon 
szól. Miért tartja ezt a módszert és 
stílust időszerűnek, vagy — mondjuk 
igy — korszerűnek? 

— A kérdés eléggé provokatív. Ez 
nem mondható korszerű műfajnak. 
De azt hiszem, ha elmesélek valamit, 
azt én csak politikailag érdekes do-
logról mesélhetem el, és a kérdés, a 
„hogyan" egyben meghatározza a 
számomra egyedül lehetséges utat 
Most készülő filmem nem paródia — 
ahogy némelyek gondolják — és még 
azt sem állítom, hogy „bájos distan-
ciával" kezelem hőseimet. E pillanat-
ban, amikor határozott meggyőződé-
sem, hogy a nézőt vissza kell sze-
rezni, ezt a huzakodást a közönség-
gel abba kell hagyni — számomra 
nincs más megoldás. A hatás. Mos-
tanában olyan hatást keresek, ami 
nem azonos a vér, a szex „tuti" hatá-
sával, bár a vérnek és a szexnek is 
megvan a helye. Nem tartozik szo-
rosan a tárgyhoz, de ha a televízió-
ban naponta lemészárolt embereket 
mutat a híradó, ha egy szívlövés, egy 
tarkónlövés, egy gumibotozás már-
már „unott kelléke" a látvány-gya-
korlatnak (ez a tömegkommunikáció 
nagy problémája) miért apages sata-
nas tabu egy ölelkező pár? Ez, gon-
dolom természetesebb és szebb része 
az életnek, mint egy lemészárolt cse-
csemő. 

Visszatérve a kérdéshez: a törté-
nelemről sokféleképpen lehet és kell 
beszélni. Az egyik film így beszél, 
a másik úgy. Képzelje el, ha min-
denki a Jancsó filmjei szerint csi-
nálná filmjeit — (van rá példa) mi 
lenne itt? Ö igy látja. Kovács úgy. 
Herskó amúgy. De ez a sok film: 
egy film. Nincs külön-külön film-

művészet, nincs vonulat; — egyetlen 
film van — magyar film. Ma közhely 
a „szín a palettán", de ez nemcsak 
közhely és óvatos megkerülés — 
egy palettán élünk. A Párbeszéd, a 
Szegénylegények, A Hideg napok és 
az ítélet ugyanarról a tőről fakad. 
Ez jó. Az nem jó, ha erről a palet-
táról kizárnak a színek színeket, az 
sem jó, ha ezek a színek összefoly-
nak és az sem jó, ha a palettán csak 
egy tónus van készenlétben . . . 

— Ha tehát az a véleménye, hogy 
nagyon szoros szellemi kölcsönhatás-
ban állnak egymással a magyar film-
művészet különböző jellegű és té-

• májú alkotásai — véleménye sze-
rint a Kapaszkodj a fellegekbe ho-
gyan kapcsolódik a hasonló, törté-
nelmi témájú, de más stílusban és 
felfogásban készített filmekhez, 
mondjuk a Csillagosok, katonák-hoz. 
a Hideg napok-hoz stb? 

— A magyar filmgyártás szeren-
csésnek mondható folyamata a nem-
zeti és emberi önismeret kultúrája. 
Szinte mindegyik jó film ezt a jegyet 
viseli homlokán. A Kapaszkodj a 
fellegekbe, ami 1919-ben játszódik, 
már egy pillanatig sem a Tanács-
köztársaság bukásának okairól vall. 
inkább arról, hogy kiváló emberek, 
sőt kiváló fickók (engedtessék meg 
ez a kitétel) hozták létre ezt a forra-
dalmat. Túl vagyunk azon, hogy el-
titkoljuk: ezeknek az embereknek 
megvolt a tehetségük, hogy nehéz 
helyzetekben — s ilyen a filmben és 
a történelemben van elég — mulat-
ságosan fogják fel a dolgokat. Ez nem 
felismerés — ez faktum. De minden 
film egy másik film nyílt beszédü-
ségének, őszinteségének a lehetőségét 
teremti meg. Nem áltatom a le-
endő nézőt, a történelem és a poli-
tika ürügy, hogy mai énünkről, a 
mai emberi és nemzeti és forradal-
már önismeretünkről beszéljek. Re-
mélem, sikerül. Egyelőre minden 
csak remény. Egy félig kész film 
ürügyén beszélgetünk. Ki tudja, mit 
hoz az egész film? Egy biztos, és 
itt korrigálni szeretnék, ha lehet, 
néhány hírt és riportot. Ez nem 
„grandiózus", nem „ilyen még nem 
volt", nem a „legbravúrosabb" film. 
Rémes lenne, ha az lenne. Egyetlen 
vágyam, hogy jó legyen. 
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..Nem igaz, hogy valaki bármely 
okból — haszonvágyból, sikerhaj-
hászásból — megalkudhat, -leszáll-
hat- a közönség színvonalához. Ez 
még senkinek se sikerült eddig. Az 
író azt csinálja, amire képes" — vá-
laszolja Kosztolányi Dezső a Nyugat 
egy körkérdésére. Ezért nincsenek 
előkelő és szolgasorban élő műfajok 
Nincs előkelő regény és utcasarki 
kabarétréfa, nincs pompás tragédia 
és alantas komédia. Csak tehetség 
van, meg tehetetlenség, olcsó író és 
gazdag költő van. No meg, nagyot-
halló nagyképűség, amelyik rang-
sorol. 

Valami képzeletbeli irodalmi pro-
tokoll szerint — úgy látszik — nem 
nagyon előkelő dolog gyerekregényt 
írni. Előkelő viszont drámát csinálni 
a Nemzeti Színháznak — bármily 
rosszat is —. előkelő háromkötetes 
családregényt írni — akármennyire 
unalmasat is —. hanem gyerekeknek 
regényt. írni: az nem finom dolog. 

Gyerekregényt írni és gyerekfilmet 
csinálni nagy és nehéz és felelősség-
teljes föladat. Nem is tudják ezt a 
hivatásos gyermekregényírók. (Akik-
nek az a foglalkozásuk, hogy gye-
rekregényt írnak). Csak írók tudják 
Költő írók. Akik maguk is egy kicsi-
két gyerekek. Nem úgy gyerekek, 
hogy gügyögnek meg nyafognak az 
írásban, hanem úgy. hogy megma-
radtak gyerekeknek: nem tudják és 
nem akarják pontosan szétválasztani 
a képzeletbelit meg a valóságosat. 
Ezek az írók persze nem akarnak 
gyerekregényt írni; hanem csak ír-
ni akarnak És ha nagyon jól sikerül 
az. amit írtak: a gyerekek is cl tud-
ják olvasni, meg tudják nézni. 

Sztanyiszlavszkij szerint a gyere-
ktknek úgyanúgy kell színházat ját 
szani, mint a felnőtteknek: csak sok-
kal jobban. A felnőttek megelégsze-
nek megmunkálatlan jelzésekkel is 

\gárd\ Gábor. Tölb Judit 
rent-

es Laluja Kr-

a gyerekek csak azokat a jelzéseket 
értik, amik alatt tartalom van. Ak-
kor viszont olyan absztrakciókat is. 
amilyeneket a konvencionális realiz-
mussal megfertőzött, újságolvasáson 
nevelkedett, fölismerhető naturaliz-
musigényű felnőttek nem értenek 
meg. Viszont, amíg a felnőtt-kö-
zönség bele tud feledkezni egy diva-
tos konvencióba, addig a gverekkö-
zenséget nem érdekli a divat és csak 
időtálló dolgokon tud sírni-nevetni. 
A gyerekeket kevéssé érdekli az el-
idegenedés: sokkal jobban megfogja 
őket a barátság ábrázolása. A gyere-
kek nem ragaszkodnak a dezilluzio-
r áláshoz, sokkal inkább ahhoz, hogy 
illúziót keltsen a mű. A gyerekek 
nem igénylik a száraz dokumentariz-
must: több érzékük van a lelkesedés-
hez és az egészséges pátoszhoz, ami 
az élet szeretetéből származik. Nem 
fintort akarnak, hanem humort. Nem 
pityeregni akarnak, hanem katarti-
kusan meghatódni. 

Mindebből talán az következik, 
hogy a gyerekregények és a gyerek-
filmek némiképp tradicionálisabbak: 
nem alkalmasak az avantgarde kö-
dös kísérleteire. És ha a feszes cse-
lekményt. az egyértelműséget, az ér-



zelmi gazdagságot és az egészséges 
humort konzervatívnak kell tartani, 
akkor a gyerekfilmek és a gyerekre-
gények valóban konzervatívok 

De ez nem biztos, ha arra 
gondolunk, hogy Lewis Carol! 
kislánya, aki a Csodák Orszá-
gában kalandozik: sikeres gyerek-
könyv volt és a gyerekek már ak-
kor nagyon kedvelték, amikor a fel-
nőttek még nem fedezték föl benne, 
hogy az abszurdnak és a groteszknek 
és sok más újkeletű irányzatnak elő-
futára. És most nem akarom fölso-
rolni az unásig ismert példákat: 
Swift Gulliverjétől Milne Micimac-
kójáig. Talán csak azon csodálkozom 
néha — mert kezdem elfelejteni 
gyermekkoromat —, amikor Mándy 
Iván egy-egy gyerekregényét veszem 
a kezembe: nincs itt valami tévedés, 
komolyan gondolta a kiadó, hogy ezt 
a fanyar-szomorú, bánattól terhes és 
rosszkedvtől borús regényt valóban 
gyerekek kezébe akarják adni?! És 
igen. akarják. És a gyerekek meg is 
értik és nem lesznek tőle pesszimis-
tábbak. mint kellene. 

3. 
Kamaszkorom kedvenc írói közé 

tartozott Török Sándor. Amikor 
a Kököjszi és Bobojszát vagy a Gili-
kotit elolvastam, akkor már túl vol-
tam Zolán (a Naná-n minden eset-
re). És elbájolt ennek a bölcs-kedves 
írónak a szeretete, költészete, ahogy 
a budapesti bérházak szürkeségébe 
be tudja lopni a varázslatot, az ál-
mok tündéreit és manóit, ahogyan 
egy ágyról leszerelt rézgombban 
megannyi csudát képes fölmutatni. 
(És megszerettem a Valaki kopog-ot 
és az Eletem kész regényt, meg Tö-
rök Sándor más könyveit is és azóta 
egyfolytában az a gyanúm, ha unal-
masabb volna, ha rosszabbul szer-
kesztene, ha homályosabban fogal-
mazna. ha kevesebb derű volna írá-
saiban és főként, ha nem lett volna 
regényeinek olyan gyanúsan széles 
sikere: akkor már régen előkelő he-
lyet foglalhatna el az irodalmi pro-
tokollban.) 

Török Sándor Tóth Eszterrel 
közreműködve éveken át írta a Rádió-
nak a Csilicsala bácsi csodái -t, eze-
ket a mai meséket, amik teli vannak 
csudás elemmel meg varázslattal, 
egyszersmind természettudományos 

szemlélettel is. Hogy ez miként le-
het? Ügy, ahogyan Palásthy György 
most elkészült és karácsonyi film-
ként bemutatott munkájában, ebben 
a háromtételes varázslatban is: Csili-
csala bácsi csodát csinál, de ez a 
csoda nem juttatja kis hősét előnyök-
höz, sőt: egyre jobban belekeveri ői 
a slamasztikába. S ez a Csilicsala 
mesék morálja: nem segítenek a cso-
dák, csak a becsület, az őszinteség, a 
hibák n.vilt bevallása, a szorgalom és 
a többi kellemes és szép erény. (Hogy 
ez nem egészen pontosan így van. 
azt ne firtassuk most: arról nem 
szükséges a gyerekeknek tudni. Elég 
megrázkódtatás lesz számukra ké-
sőbb, amikor értesülnek róla). 

Tőrös Sándor és Tóth Eszter csodái 
csak akkor segítik Balog Gyuszit az 
életben, amikor már eltűntek és 
helyreállt a köznapi rend. És ez cso-
dálatosan diszkrét vonása Csilicsala 
bácsinak. Minden más varázsló sok-
kal tolakodóbban viselkedne, való-
sággal rájatukmálná kis paciensért 
a három kívánságot és nagyobb je-
lentőséget tulajdonítana, szokás sze-
rint, varázserejének. Csilicsala bácsi 
szerény varázsló és inkább pedagó-
gikus szándékú, semmint exhibicio-
nista. Páger Antal ezt nagyszerűen 
érzi és érezteti: némikép pikirt va-
rázsló ő, aki egyre inkább vonako-
dik csudát termelni, mert tudja, hogy 
az nem vezet célhoz. (Págerrel szem-
ben a rendező és a jelmeztervezőnő 
azonban mégis meséssé satírozzák a 
varázsló alakját: kockás kabátot ad-
nak rá, mint egy századfordulós tán-
c-oskomikusra, ahelyett, hogy polgári 
köznapiságát hangsúlyoznák. Egy 
olyan bácsit kellene — jelmezben is 
— látnunk, aki vagy nagybácsi, vagy 
jóságos és huncut szomszédként ke-
rül bele a fiúcska álomképeibe.). 

4. 

Palásthynak ez első színes filmje és 
ehhez képest Forgách Ottó operatőr 
— a rendező állandó munkatársa — 
igazán jól kezeli a színeket, ha egy 
kicsikét élénkebbek és rekiámfilm-
szerűbbek is a szobabelsők a kelleté-
nél. A színészi játék Palásthynál egy 
kissé mindig színpadias, de ebben az 
esetben ez nem kifogásolható annyi-
ra. hiszen magának a mesének a 
szerkezete is hohitzatinn megtekeri: 



Agárdy Gábor, Szendrő József, Gobbi 
Hilda és Csákányi László kitűnően 
érzik magukat a vígjátéki helyzetek-
ben. A film gyermek-főszereplője 
Laluja Ferenc lurkós, rosszcsont, 
szemtelen: a Lakner gyermekszínház 
legszebb napjaira emlékeztet játéka 
mű gyerekségével és forszírozott ked-
vességével. (Robotember szerepében 
azonban kitűnő). A gyermekszíné-
szek szerepeltetésével ugyanis az a 
helyzet, hogy az igazán jó gyerek-
színész oly ritka, mint a zseniális 
íelnőttszínész. Egy infantilis kedély-
Ivel megáldott színész sokkal inkább 
tud gyerek lenni — igaz: színpadon 
—, mint egy valódi gyerek, aki min-
dig kinéz a nézőtérre és a rokonait 
keresi vagy csodálkozva szemléli, 
mit akar ez a sok ember itten, ami-
kor neki már régen az ágyban volna 
a helye?! A gyerekszínészekkel rend-
szerint azt szokták eljátszatni, hogy 
milyen édes-aranyos gyerekek ők. 
Holott ez az, amit nem kell eljátsza-
ni. mert azok. Ebben a filmben is 
van egy nagyszerű kisgyerek (három-
négyéves forma), aki valóban ellen-
állhatatlan. De azért, mert felnőtt-
módra viselkedik, nem gyerekes, ha-
nem öreges lempói vannak. 

5. 

A film tele van lefegyverzóen köl-
tői ötletekkel. Én legalábbis költői-
nek tartom azt. ha beállít egy új 
lakótelepi lakásba nyáron a hóem-
ber, hogy arról panaszkodjon: nem 
fejezték be őt télen és most kiröhö-
gik a madarak. Ez csak egy példa a 
sok közül. De nem lehet említés nél-
kü! hagyni a f i lm meghökkentő záró-
poénját. ezt a gyöngéd képi gondola-
tot. Amikor már beletörődtünk abba. 
hogy csodák nélkül jobban lehet él-
ni. akkor egyszercsak a nagvobbii: 
fiú látomásai helyén a kisöccs egyik 
játéka: a spárga végen tartott cipő-
skatulya változik át a szemünk láttá-
ra kutyává, holott tegnap még lóként 
játszott Ea az érzelmesen megmoso-
lyogtató befejezés — gondolom — 
Török Sándor leleménye és arra fi-
gyelmeztet hogy hiába ismerjük föl 
a valóság törvényeit hiába törődünk 
bele abba, hogy álmok nélküli reali-
tásokban kell leélnünk az életünket: 
a költészet, a mese létszükséglet. 

MOLNÁR GAL PÉTER 

Agárdy Gábor és Tóth Judit 



KESKENYFILMES ALKOTÓK 
A XVII. ORSZÁGOS AMATŐRFILM FESZTIVÁL 

Valamennyi művészeti ág között 
köztudottan a filmművészetet befo-
lyásolja legdöntőbben a technika fe j-
lődése. Egy jó évtizede a szélesvá-
szon, a 70 mm-es film indult hódító 
útjára, de már akkor felmerült má-
sik alternatívaként a miniatürizálás, 
a keskenyfilm felhasználási lehetősé-
ge. Legújabban egyre többet foglal-
koznak világszerte a 8 mm-es film-
mel, melynek igen nagy perspektíváit 
vélik felfedezni az oktatás, pedagó-
gia, házi filmarchivum létesítése, sőt 
előbb-utóbb talán a hivatásos film és 
a tévé területén is. Mindez azzal kap-
csolatban jut eszünkbe, hogy az idei 
amatőrfilm fesztiválon érdekes mó-
don valamennyi díjnyertes film 8 
mm-es volt. Híveinek népes tábora 
szereti az igazi amatőr méretnek ne-
vezni, s a 8 mm-es valóban alkalmas-
nak látszik arra, hogy mozgékony, 
könnyen kéznél tartható, a sokat és 
sokféle értelemben idézett töltötoll-
ként használható kamera legyen. 

Ebben az évben a XVII. Országos 
Amatőrfilm Fesztivált Zalaegersze-
gen rendezték meg november utolsó 
napjaiban. Szembetűnő idén a fiata-
lok előretörése. A több mint száz ne-
vező között nagyrészt fiatalokat talá-

lunk, a díjnyertes alkotók pedig, egy 
kivétellel, valamennyien húszegyné-
hány évesek. Nemcsak technikailag 
kezelik biztosan a kamerát ezek a 
fiatalok, hanem választott műfajuk-
ban művészileg, gondolatilag is jól 
megfogalmazott, átgondolt, érdekes 
munkákkal jelentkeznek. A filmek, 
az izgatottan vitázó riporttól a port-
réig, a novellisztikus vázlattól az 
animációs filmig nagy gazdagsággal 
nyúlnak az igazi amatőr lehetősé-
gekhez. Ez egyben a fesztivál filmjei-
nek legnagyobb értéke is, nevezete-
sen az, hogy nem profi utánzatokat 
láttunk, hanem a maguk sajátos esz-
közeit biztosan kézbentartó, a világ-
ról véleményt formáló fiatal alkotók 
őszinte vallomásait. 

A mindennapok egyhangúságából 
emeli ki és veszi szemügyre hősnőjét 
Káldy László Mikrokozmosz című 
filmjében. A gépiessé váló munkát, a 
lélektelen robotolást és az ebből való 
elvágyódást ábrázolja modern eszkö-
zökkel, kitűnő képi és hangi világgal 
Szatirikus, majd váratlanul elgondol-
koztató módon állít elénk egy öreg 
utcaseprőt dokumentális hitelesség-
gel a Szemétből van elég, Balla Gá-
bor Tamás díjnyertes filmje. Györgv 
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György László — Péter f fy András: Kis-
bogaram 

hölgyeknek Váltakozó áram című 
nagydíjas filmjében. 

Külön ki kell emelni a már koráb-
ban is említett Balla Gábor Tamás 
vezetésével készült Kolozsvári bíró 
című filmet. Ezt a színes kis játékot 
a kőbányai EVIG Művelődési Ház 
gyermekfilmes szakköre készítette. 
Az ismert mesét szándékoltan naiv 
anakronizmusokkal, korunkra vonat-
kozó szellemes utalásokkal alakítot-
ták át szatírává, anélkül, hogy az ál-
talános iskolás korú gyerekek spon-
tán játékos kedve csorbát szenvedeti 
volna. Balla Gábor Tamás abból in-
dult ki, ha van gyermek tánccsoport, 
gyermek színjátszócsoport stb.. miért 
ne lehetne gyermek filmező kör is? 
Vezetésével a gyermekek maguk ké-
szítették, írták, játszották, tervezték, 
rendezték a filmet. Merész vállalko-
zását az eredmény igazolta. Figye-
lemre méltó példa, mely egész film-
esztétikai oktatásunk számára meg-
szívlelendő! 

KARCSAI KULCSÁR ISTVAK 

László és Péterffy András méltán 
nyertek arany-díjat sikerült alkotá-
saikkal. Gazdag képi világ és ügyes 
színészmozgatás jellemzi munkáikat, 
melyek, irodalmi analógiával, legin-
kább a rövid novellához, karcolathoz 
állnak közel A Filológus 69 egy 
szünidőben szállodában dolgozó 
egyetemista ábrándjait és a valósá 
got veti össze, a Kisbogaram pedig 
egy kisdiák ábrándvilágát mutatja 
meg hitelesen, vonzóan megfogal-
mazva. Említést érdemel Danis Ba-
íabás snitt filmje, az Impresszió. 
mely egy protest song illusztrálására 
összevágott fotókból és híradó rész-
letekből álló képsorban a vietnami 
háborúról tud az időszerűségen túl is 
megrázó mondanivalót közölni. 

Furcsa módon a technikailag talán 
legnehezebb műfajban, az animációs 
filmekben gyakran tartogatnak meg-
lepetéseket a hazai amatőrfilm fesz-
tiválok. Idén is két kitűnő munká-
val találkoztunk. Mateoczy Béla 
filmje a Zoo egészen új kezdeménye-
zés, színes mozaikokból alkotja meg 
képeit, szellemesen, mulatságosan. 
Di. Gulyás László miskolci amatőr 
már az elmúlt évben feltűnést kel-
tett animációs filmjével, ezúttal vil-
lanykörtékkel, kapcsolókkal, egész 
K'ERAVILL-eszköztárral dolgozik. 
Nagyon szép színekkel, valóban va-
rázslatos ügyességgel ad életet és 
lelket a felelőtlen gyertyafényégő 
fiatalúrnak és a léprecsalt gömbégö 
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HOVÁ TŰNI1 AZ ANGOL FILM? 
(Londoni filmlevél) 

Furcsán hangzik ta-
lán, de Angliába érkez-
temkor hiába kerestem 
az egykor jelentős, ten-
geren túli versenytársai-
val is megbirkózó angol 
filmet. Állításomnak né-
miképp ellentmond, hogy 
látogatásom idején a 
londoni, meg a környék-
béli filmstúdiókban tel-
jes gőzzel folytamunka: 
tizenhat újdonságot for-
gattak, további két tucat-
nyi film pedig Írország-
ban és Velencében, 
Ausztráliában és Buda-
pesten készült (nálunk, 
a Maximilian Schell 
produkciójában és ren-

dezésében készített Első 
szerelem is angol ere-
detű. legalább is itt tart-
ják nyilván!). 

Mindezt pedig abból a 
gyártási programból tu-
dom, amelyet vendéglá-
tóim, a Brit Filmiparo-
sok Szövetségének veze-
tői bocsátottak rendelke-
zésemre, s ugyanők ad-
tak tájékoztatást az an-
gol filmgyártás rendkí-
vül korlátozott lehetősé-
geiről is. 

A helyzet pontosabb 
megértéséhez és megíté-
léséhez bemutatták a 
Shepperton-i stúdiót, 
amely az angol filmgyár-
tás négy évtizedes törté-

netében gvakran játszott 
fontos szerepet. Ez a 
Londontól másfél órányi 
távolságban fekvő, tech-
nikailag szinte tökéle-
tesen felszerelt filmstú-
dió nem is annyira po-
tenciális lehetőségei ré-
vén vált jelentőssé az 
angol film elmúlt évtize-
deinek történetében, mint 
inkább mert megfelelő 
programmal, kiváló ren-
dezői- és színészgárdá-
val a mindig szorongató 
tengeren túli konkur-
renciával is fel tudták 
venni a versenyt. 

Ma viszont az a hely-
zet. hogy az angol nem-
zeti filmgyártást már 
„házon belül" igyekszik 
szorongatni, sőt — a 
pontosabb megfogalma-
zás kedvéért: — kiebru-
dálni az amerikai tőke! 
Sheppertonban két film 
forgatását is láthattam, 
egyik közülük Charles 
Jarrott rendezésében és 
az amerikai Universal 
Pictures lobogója alatt 
„hajózó". Anna ezer 
napja című újdonság, 
amely — Richard Burton 
és Genevieve Bujold 
főszereplésével —, VIII. 
Henrik uralkodásának 
néhány esztendejét va-
rázsolja vissza a stú-
dió udvarán felállí-
tott hatalmas díszle-
tek közé (egy esztendő-
vel korábban ugyanitt, 
sőt ugyanezen kulisszák 
között készült Carol Reed 
musicalja, az Oliver!). 
A másik, az Oliver 
Cromwell, Ken Hughes 
rendezésében, az ameri-
kai Columbia Pictures 
produkciójában készülő 
kosztümös film, amely az 
angol történelem egv év-

ira Fürstenberg — a HeUo 
and Goodbye főszerepében 



Rock Hudson és Sylva Kos-
clna — a Darázsfészek-ben 

századdal későbbi kor-
szakát, az I. Károly ural-
kodásának végét jelentő 
polgári forradalom győ-
zelmét idézi fel <1. Ká-
rolyt az angol filmek 
markáns egyénisége. Sir 
Alec Guinness, a film 
címszerepét pedig Ri-
chard Harris alakítja.) 

Két történelmi film 
angol rendezőkkel és 
színészekkel, mindehhez 
amerikai tőke meg az 
azzal párosuló ízlés 
csatlakozik. Ugyanígy a 
Metro Goldwyn Mayer 
angliai stúdiójában ké-
szülő új Julius Caesar-
filmet is ez az ízlés — 
és ez a tőke — határozza 
meg. Sir John Gielgud 
mellett, aki a Stuart 
Bürge rendezésében ké-

A Hello and Goodbye egyik 
Jelenele 



Sir Alec Guiness — I. Ká-
roly szerepében — a Ken 
Hughes rendezésében ké-
szülő Oliver Cromwell-ben 

szülő film címszerepét 
játssza, sok neves és va-
lóban jelentős angol szí-
nész is látható ebben a 
Shakespeare-feldolgozás-
ban, amely nyíltan és 
leplezetlenül a brutali-
tással, a naturalista 
megoldások sorozatával 
igyekszik alkalmazkodni 
a mai átlag néző — ál-
lítólagos — igényeihez, 
ahhoz az elváráshoz, 
amely a vért lehe-
tőleg patakokban öm-
lesztve, a pengék 
és tőrök villanását köz-
vetlenül az áldozat tes-
tébe fúródva óhajtja 
látni. 

Ezekben a hetekben, 
mintha túlságosan is 
sok időt és energiát fe-
csérelnének Angliában a 
klasszikus művek por-
talanítására, újrafelfe-
dezésére. Hamarjában 
csak néhány cím a ké-
szülőfélben levő filmek 
listájáról: Delbert Mann. 
a Marty és a Legény-



búcsú Oscar -d í i as pen- Charlton Heston, Sir John Gielgud és JUJ Bennett — a 
1 Julius Caesar egyik jelenetében 

dezoje Dickens regenye-
nek, a Copper field Dá-
md-nak filmváltozatát törő az albérlőm című kísérli Laurence Olivier 
készíti, olyan színészek- mulatságos grandguig- 1948-as bravúrját, vagyis 
kel, mint Ralph Ri- nolból ismerünk, most címszereplője és egyben 
chardson. Laurence Oli- egy történelmi grandgu- rendezője is lesz az új 
vier és Michael Red- ignolt készít — Stuart Hamlet-filmek, 
grave; Laurence Olivier Máriáról — Mia Farrow ^ a z olvasó nyilván 
egyébként hosszú idő és Oliver Reed főszerep- a r r a i s kíváncsi, hogy a 
után újból rendez, a lésével. Ezzel persze még történelmi filmek mel-
sheppentoni stúdió egyik mindig nem merültek lett mi Íven más téma-
mű termében a Három ki a történelmi és adop- körből várhatók megle-
nőuér-t, a Csehov-drá- tált filmek. Michael petések vagy szeré-
ma filmváltozatát készíti Langham például ezek- nyebben — viszonylag jó 
az angol Nemzeti Szín- ben a hetekben eredeti filmek a következő idő-
ház együttesének közre- helyszínen, a lagúnák szakban? 
működésével. városában forgatja Peter f j gy tűnik, hogy a má-

Alexander Mackend- OToole-al a címsze- sodik világháború befe-
rick akit nálunk a Be- repben A velencei kai- jezésének negyedszáza-

mór-t és szó van arról is, dos évfordulójára, a 
Ar Oliver cromwrt. egyik Richard Harris egy fasiszta Németország 

jelenete írországi studjoban meg- feletti győzelem unne-



Sylva Koscina jis ttock 
Hudson — a Guy Hamilton 
rendezésében készüld Da-

rázsfészek főszereplői 

pére Angliában is jóné-
hány háborús film ké-
szül, sőt egyiket-másikat 
már be is mutatták kö-
zülük. Jó példa erre — 
példátlan bukása elle-
nére is! — az a minden 
eddiginél nagyobb sza-
bású és ezzel párhuza-
mosan az unalom öt meg 
tíz perceit negyed, sőt 
fél órákra fokozó film, 
amelyet a James Bond-
filmek producere. Harry 
Saltzmann — ahogyan 
az egyik angol lap írta: 
— „zúdított" a nézők 
nyakába. Ez az angliai 
légicsatát felelevenítő 
film (főszerepeit egyéb-
ként olyan világsztárok 
játsszák, mint Harry 
Andrews, Trevor Ho-
ward. Curt Jurgens, 
Kenneth More, Laurence 
Olivier, Christopher 
Plummer, Michael Red-
grave, ők azonban csu-
pán másodpercekre vil-
lantják fel jellegzetes 
arcélüket, némelyikük-
nek egy-két mondatos 
szerep jutott csupán) ne-
gyedórás légi-ütközetei-
vel inkább operatőri — 
meg trükkmester!! — 

bravúr, mint izgalmas 
és jelentős művészi tel-
jesítmény. 

Guy Hamilton filmjét 
már bemutatták, a fia-
tal Phil Karlson rendezé-
sében készült Darázsfé-
szek viszont csák ezután 
kerül majd a közönség 
elé. Ebben a filmben is 
egy második világhábo-
rús történet körvonalai 
rajzolódnak ki, szín-
hely: egy olasz városka, 
amelyet — miután lakóit 
kivégezték — földig le-
rombolnak a nácik. Ti-
zenkét gyermeknek 
azonban sikerült ebből 
a pokolból megmenekül-
nie, akik a hegyekbe, az 
olasz partizánok és az 
amerikai ejtőernyősök 
előre kijelölt találkozási 
pontjára vetődnek. Az ő 
kalandjaik sorozatát mu-
tatja be a film. amely-
ben egy német orvos-
nő szerepét Sylva Kos-
cina. egy amerikai ej-
tőernyősét pedig Rock 
Hudson játssza. 

Még tovább és a még 
„civilebb" filmek közt 
tallózva kiemelném Fred 
Zinnemann újdonságát. 

a Férfi sors-ot; Joseph 
Losey (akinek Baleset 
című filmjét nemrégiben 
láthattuk a Filmmúze-
umban) Spanyolország-
ban készülő Ember a tá-
jon című alkotását Ro-
bert Shaw-val és Mal-
colm McDowell-al a fő-
szerepben, és Ronald 
Neame Hello and Good-
bye című mulatságos 
vígjátékát. 

Visszakanyarodva a 
kiindulóponthoz: ez te-
hát a helyzet az angol 
filmgyártásban. Lindsay 
Anderson, Tony Richard-
son és az angol film 
többi „fenegyerekének" 
nevével nem találkoztam 
a stúdiókban, mintaho-
gyan a legégetőbb mai 
társadalmi kérdések, ko-
runk izgalmas problémái 
is kiszorultak Shepper-
tonból meg a többi film-
gyárból is. Lehet, hogy 
ez csupán kitérő, ven-
déglátóim szerint is „bi-
zonytalan ideig tartó" 
szünet, hogy a mélyből 
újból előbukkanjon egy 
— vagy több — olyan 
film, mint Anderson idei 
cannesi remeke, a Ha . . 

Feltéve természetesen 
— ha akad még a Szi-
getországban tőkés vál-
lalkozó, aki hajlandó 
lenne finanszírozni a 
ma már csillagászati 
összegekre rúgó gyártá-
si költségeket, amelye-
ket — minden ok meg-
van feltételezni! — ép-
pen az amerikai cégek 
srófolnak felfelé, hogy a 
versenyt ilymódon is szű-
kítsék, kikapcsolják a 
vetélytársakat és bizto-
sítsák korlátlan uralmu-
kat az angol filmstúdiók 
és általában az angol 
filmgyártás felett. 

IlANOS TÍBOR 



EGY MOZINÉZŐ NAPLÓJA 
mi. 

Megint előbbre jutottam a íilmműveltségben. Ezt onnan tudom, mert 
barátaim már azt mondják rólam, utálatos és fontoskodó vagyok Egészen 
olyan, mint egy kritikus Hát lehetséges ez? 

Sokat gondolkozom azon mostanában, milyen műveltség is a filmmű-
veltség? Mély-e. sekély? Van olyan, mint a pszichológiai? Olyan biztosan 
van, mint a filozófiai.. . Vagy ki tudja? 

Az ember mit meg nem tesz érte! Pedig talán a filmmüveltség olyan 
ma, mint az alkimia agyréme volt a XVI. szd.-ban 

Hát aztán! És mi következett a XX. szd.-ban. amikor a Tudomány 
nagy lett? Éppen ezeket az agyrémeket valósította meg sorra. Es nem az 
akkori józan védelmezőinek fantáziátlan gondolatait! 

Nem akarok az ö sorsukra jutni a jövő mozinézői előtt! 

Végülis, az igazi néző érzékeny, művelt ember Lehet, hogy magá-
nyos is. Az ember nem láthat minden veszélyt előre. 

És ez a veszély a modern filmművészettel még növekszik. Valamikor 
ugye, egy Douglas Fairbanks senior, egy Rudolph Valentino, vagv egy 
Rin-tin-tin-film összehozott a barátaimmal egy közös élményben. (Ne néz-
zük az élmény minőségét, csak a tényét!) Ma egy Antonioni-, vagy egy 
Jancsó-film elválaszt inkább. Mert ha összejövünk, csak reménytelenül 
blablázzuk egymásnak, ki hogyan értette, amit látott. 

Jó ez. rossz ez? El lehet ma dönteni? 

És már csak az ellentmondások miatt sem lehet. 'Azok miatt az ellent-
mondások miatt, amik csak most kezdenek érlelődni a modern filmművé-
szetben. 

Például: Milyen jól megvoltunk eddig abban a boldog tudatban, hogy a 
film szintétikus művészet. Aztán kiderült, hogy minél szintétikusabb egy 
művészet, annál kevésbé művészet 

Érthető, ha ez nagyon bántja a filmművészeket. Mindenáron szabadulni 
akarnak a szintézisből. Merre? Ki erre. ki arra. 

Antonioni — nagyon helyesen — úgy nyilatkozott legutóbb. (Filmvilág. 
1969/21. sz.), hogy senkinek sem lehet ebben tanácsot adni. ö egyszerűen 
oldotta meg a problémáját. Ügy találta ugyanis, hogy filmjeinek egyetlen 
ideális nézője ő maga. És ez nagyon igaz. Sőt megnyugtató lehet neki. 

Ami nyugtalanító, csak az. hogy az igazi probléma éppen a többi, nem-
ideális nézővel kezdődik Bár az sem megoldhatatlan az ő esetében, csak 
nehéz, azt hiszem. 

Ha csak nem úgy gondolta tényleg, hogv kizárólag ennek az „egyet-
len ideális nézőnek" szánja filmjeit. Ezt ugyan kötve hiszem. Ehhez még 
neki is fölösleges volna filmszalag, színész, operatőr, vesződség, és pláne 
tőke, amiért Amerikába kell gyalogolni... Hiszen a magunk filmjének ezek 
nélkül is rendezői és nézői lehetünk mindnyájan. Nem kell hozzá más. 
csak hanyattvágnunk magunkat a sezlonon délután, behúnyni a szemünket 
(a gyakorlottabbaknak azt sem kell), s jöhet a film! 

Az ősibb, az igazi film! Ami már a Lumiére-fivérek előtt megvolt! 
És akkor elértük a többi nézőtől függetlenített filmet 

Az egyetlen védekezés „a függetlenített" film ellen, ha a néző kiszámolja, 
hogy egy filmtől mennyi információt kapott. És akkor már tudja hánvadán 
áll. 



Mert olvastam egy aggodalmas kritikában (M. G. P.-től), hogy Jancsó 
új filmje, a Sirokkó például „vészesen kevés információval szolgál a néző-
nek". Ez baj. 

Viszont egy másik kitűnő és lelkes cikkben olvasom (B. Nagy Lászlóé), 
hogy a Sirokkóban „tiszta filmi formák kereséséről" van szó. Ezekben a 
..tiszta filmi formákban" az információs jelek olyan sajátos rendbe állnak 
össze, írja, hogy mindig többet mondanak, mint amennyi tartalmuk van. 

Bizony, ez nem lehetetlen. Az életben is van így. Mancikáról a férje 
mindig azt mondja nekem: „Hogy tudsz ezzel a növel annyit beszélni! Nem 
vetted észre, hogy üresfejű?" Én meg órákig tudok vele beszélgetni. En 
beszélek és ő lelkesen hallgat. 

Most látom csak, hogy nem kis dilemma az, ami előtt a mai film-
művészet áll. Egyszerre alkot új információs jeleket, s közöl bennük isme-
retlen tartalmakat. Én csak egyszer éltem át ilyet. 

Azt is álmomban. 
Azt álmodtam, hogy tökéletesen beszélek egy előttem ismeretlen nyel-

ven, talán etruszkul. Bámulatos volt! Mindent értettem, amit mondtam, 
s amit mondtak nekem. Anélkül hogy valóban értettem volna egy szót abból 
a — nyilvánvalóan halandzsa — nyelvből, amit álmomban beszéltem. 

De ez az információ abszurd határa, pszichológiai rövidzárlat. 

Egyszer láttam egy amerikai filmet, amelynek rendezője (Right, Rice 
vagy Riche, elfelejtettem), mégis megpróbálkozott túljutni ezen' a hatá-
ron. Egy LSD-filmet csinált, azaz mindent filmre vitt, amit e drog keltette 
víziókban lényegesnek, tipikusnak, atmoszférikusnak tartott. Hőse — maga 
a szerző, évek óta az LSD rabja — Párizsba megy gyógyíttatni magát. Ez a 
keret, a fi lm lényege maguk a víziók, a „tiszta filmi formák", „amelyek 
lerázták magukról az irodalom utolsó ruhadarabjait is". Alaposan. 

Elsősorban a színes keleti fátylak mögül elővonagló női testek, lepedő 
nagyságúra nagyított primér szexuális zónák, tomboló beatmuzsikára és 
az indus sitar hangjaira, újra és újra, mind kitartóbban, ahogy az elvonó-
kúra során a rohamok fokozódtak. 

A nézőre mindez persze nem volt hatástelan, de azt a célt nem érte el. 
hogy a néző ugyanúgy vizionáljon, mint a szerző annakidején az LSD-től. 
Mert ha ezt eléri, akkor már a néző önállóan vizionál. 

És nem lát semmit a filmből. 
Hogy a filmet valamennyire is felfogja, a néző kénytelen volt valamit, 

ha csak szemernyit is, megőrizni objektív kívülállásából, mint megfigyelő. 
De ezen összeomlott a szerző szándéka. Az LSD mámor szubjektív élményéi 
nem sikerült azon nyersen, „közvetlenül" átültetnie a nézőbe. Hőse is hiába 
jelent meg egyszerre három alakban ugyanazon a képen, az ágy mélyén 
szerelmeskedve az ápolónővel, egy torony keskeny párkányán kúszva föl-
felé, s bokszmérkőzést víva az őt lefogni igyekvő orvosával; a néző tudta, 
hogy ez a három alak egy, a szerző pedig azt várta, hogy a néző tudata 
fog háromfelé hasadni. A néző megértette ugyan, hogy a három cselek-
mény valamiképpen összefonódva egyszerre történik a hőssel, de arra mái-
képtelen volt, hogy azt egyszerre és külön is átélje. így csak látta a viziót. 
felfogta, de maga nem vizionált. 

Ha ez utóbbira képes lett volna, akkor a mentők lettek volna kényte-
lenek elvinni. 

Létezik-e egyáltalán tiszta „filmi forma"? És vajon milyen „tiszta' 
filmi információkat találunk majd benne? A kérdés, amit B. Nagy László az 
És-ben fölvetett, valóban izgalmas. De előbb tudni kellene, érdemes-e nagy-
fáradsággal megtalálni ezeket a formákat? Az emberek hálátlanok. Gyaní-
tom. hogy nem a „tiszta filmi formákért" ülnek be a moziba. 

Hogy mi mindenért képesek oda beülni, a múltkor engem is meg-
lepett. Ugo Tognazzi egy nő után rohangált a filmen. Klassz Jaguárban 
rohangált, gyorsan, azt hiszem. Milánótól Nápolyig. szóval olyan „film-



szerűen '. Nagy autópályát, tengerpartot, gyönyörű tájakai. városokat lát-
tunk közben. Élvezet volt! Már-már úgy véltem, ez az utazás a íilm lényege, 
a nőről meg is feledkeztem, aki után Tognazzi rohant, amikor suttogni 
hallom a tőlem jobbra ülő hölgyet a partneréhez. 

— Most nézd meg, amikor kiszáll a kocsiból! Mondom, hogv nem 
svájfolt! A csípőtől csak két újjal hosszabb. Hat gombos, a rever lekere-
kítve. Csinos, mi? Ezt csináltatom meg neked. Lajos! 

Tognazzi zakójáról beszéltek. 
A hölgy tehát megkapta a mozijegy áráért a számára értékes informa-

ciot. Én is élénk benyomásokat szereztem Itáliáról Hogy a film miről szólt .' 
Nem emlékszem. 

Tudom, hogy ez olcso közönség-film volt És nem azért, mert a törte 
nete jelentéktelen. Hiszen B. Nagy László is azt mondja, hogy a „tiszta fii 
mi formákban" a történet — a „gyöngyfűzés" — érdektelen, az is csak eg> 
hang, egy felütés, egy jel a többi közt. A film tehát a nem ..tiszta", a vegyes 
filmi információk miatt maradt művészeten aluli. 

• Akkor pedig sürgősen fel kell kutatni a tiszta művészi információkat, 
hogy ilyen dolog ne fordulhasson elő! És ha majd kiderül — a kutatások 
nyomán, — hogy igenis léteznek ilyen apriori művészi információk, és „tisz-
ta filmi formák" a mű létrejötte előtt, akkor: 

1. gondos munkával — és kis állami támogatással — össze lehet azokat 
gyűjteni, rendszerezni és egy nagylexikonban kiadni Ez még az állami 
filmgyártásnak is megérné. 

2. Egycsapásra megszűnnek a csúnya vita a művészi füm-kommersz 
film között. Végre nemcsak a-kritikusok, a filmrendezők is tudnák mihez 
tartani magukat. 

Én nem is az elméletben, inkább a gyakorlatban látom ennek a nagy-
jelentőségű munkának a nehézségeit. Mert nem tudhatom, hogy a „tiszta 
filmi formákban" nyert információt mikor fogjam fel hang-ként. valaminek 
a jeleként, és mikor annak, aminek látom. Nem rejlik-e magában a film 
természetében, hogy miközben „elemei" — mint hallom — a köznapi való 
ságból, kénytelen egy sereg par excellence köznapi dologról informálni? 

Ha mondjuk „tiszta filmi formában" látom Jacques Charrier-t tíz 
percig célbalövöldözni a Sirokkóban, és Madaras Józsefet, amint két pisz-
tolyt forgat szélsebesen az ujja közt. maga a jelenet miben fog különbözni 
John Wayne-étől, aki nem tiszta filmi formában csinálja ugyanezt? (Téve-
dés! A Sirokkót kitűnő filmnek tartom. A tiszta filmi formáról beszélek.) 

Mert B. Nagy lászló azt sugallja: abból kell azt tudnom, hogy ezek-
ben a jelenetekben — 300 m-es snittek! — nem történik semmi, nem halad 
semmi előre — csak a filmszalag —, mert ezek csak „hangok", jelek, vala 
ntinek a jelképei, ami a film rejtett központjában van. A „gyöngyfűzés 
megszűnt, a gyöngyszemek önállósultak. 

Ingmar Bergman. Antonioni nem hagyják abba a gyöngyfűzést. Így 
aztán nem is érhetnek el a „tiszta filmi formáig"! 

És — igazán önzetlenül — szeretnék segítségére sietni B. Nagy László-
nak, ha igényt tart rá. amikor a szaksajtóban, mint igéri. tovább kutatja 
a „tiszta formákat". 

Mert azt értem, hogy ezek a „tiszta formák" olyan tágak, hogy segít-
ségükkel Petőfi is „poéte pur" lesz (még pedig olyan, aki „írhatott politikai 
verseket!), de azt már nem értem, hogy miért voltak ezek a „tiszta formák' 
szegény Paul Valéryvel szemben olyan istentelenek, hogy ő még csak 
„nem is írhatott" olyanokat Miért lettek vele szemben egyszerre ilyen 
szűkmarkúak? De tudom, hogy ezt B. Nagy László nélkülem is megma-
gyarázza. 

Van kiút. Szilárdan hiszem. HEGE—ZO 



I B R A H I M DIEING ETA LYÁNYT K A P O T T 
Ha versenyt hirdettek volna rossz 

filmcímek kitalálására, a fenti bizo-
nyára a díjazottak közié kerül. Miért 
kellett vajon a nehezen kimondható 
szenegáli nevet a címbe csömöszölni, 
ezt talán az sem tudja, aki kitalál-
ta. Az eredeti: Az utalvány, — tö-
mör, világos, érthető. Érthetetlen, 
hogy miért változtatták meg? Annál 
is inkább kár a közönségriasztó cí-
mért. mert a film egy tehetséges 
fiatal szengál rendező: Ousmane 
Sembene, nemzetközi díjjal is kitün-
tetett alkotása — érdekes, figyelem-
re méltó mű. Egy kisemberről szól. 
akit összemorzsol a bürokrácia. 

Részletezve, szélesen indítja Ous-
mane Sembene a filmet. A forrón 
tűző nap kék ege alatt eleven, rikitó 
színekkel bontakozik ki előttünk 
Dakar. A nyüzsgő központ és a ho-
mokra épült szegényes külváros, az 
európai ruhát viselő ügyeskedők és a 
redős kaftánokba, színes, tarka hol-
mikba öltözött, hagyományokat tisz-
telő. s azoktól szabadulni még nem 

tudó szegények. A férj előtt földön 
guggoló, alázatos feleségek, jóindula-
tú, de az asszonyaival basáskodó 
férfi, az evés körülményei, az ősi 
ima szertartása, mindez dokumentá-
ris szempontból is érdekes, egy távoli 
számunkra ismeretlen világ hiteles 
képe. 

Hősünk: Dieng — akit Mamadou 
Guye olyan természetesen alakit 
mintha önmagát játszaná —, pénzes-
utalványt kap Párizsban élő unoka-
öccsétől. Az utalványt azonban a 
postán nem váltják be, mert Dieng-
nek nincs személyazonossági igazol-
ványa. Az igazolvány kiváltásához 
születési anyakönyvi kivonat kell. de 
ő azt sem tudja, melyik hónapban 
született. Az anyakönyvi kivonathoz 
fénykép, a fényképhez pénz.. És 
közben múltak a napok, az utalvány 
kél hétig érvényes. De már megjele-
nik nővére, a pénzt küldő unokaöccs 
anyja, követeli a neki járó összeget. 
Tartoznak a boltosnak, az sem akar 
hitelezni Az esetleges pénz hírére 

Mamadou Guye, Ynousse N'Diaye és Issa Nians 



Ynousse N'Diave 

pedig tömegesen érkeznek barátok 
i-s ismerősök, akik rizst, kölcsönt és 
segítséget könyörögnek .. És a fény-
kép nem készül el, mert a fényké-
pész csaló, de Dieng már nem tud 
új képre új pénzt szerezni, erőtlenül 
adja oda az utalványt az utolsó, a 
legnagyobb csalónak, akivel összeke-
rült. Az persze kiváltja, s a pénzt 
megtartja. 

Ousmane Sembene, mint író és, 
mint rendező, egyszerű eszközökkel 
mutatja be és egyéníti is szereplőit. 
A férfi becsületes, barátnak, rokon-
nak, koldusnak segíteni akaró, istent, 
vallást, hagyományt tisztelő, az asz-
szonyokat kicsit lenéző, értelmes em-
ber, aki mások ravasz agyafúrtságá-
val szemben tehetetlen. Két felesége 
is más-más típus. A fiatalabb, aki pi-
rofe melltartót vásárol a várható pénz-
összeg reményében, ugyanolyan 
odaadóan szolgálja férjét, (még 
arany nyakláncát is feláldozza) mint 
a bölcsebb, az idősebb, aki még a 
maroknyi rizzsel is takarékoskodik, 
hiszen tudja: lehet, hogy másnapra 
ennyi sincs. 

A film vége, legalábbis azé a fil-
mé, amit a moziban, magyar felira-
tokkal és francia szöveggel látni le-

Mamadou Guyc 

bet, Dieng összeomlása, amikor meg-
tudja: ellopták tőle az utalványt, il-
letve a pénzt. Annál meglepőbb 
hogy a MOKÉP tájékoztatója szerint 
a posta visszautalja az összeget Pá-
rizsba. Lehet — ez a befejezés egy-
szerűbb, talán jobban is illett volna 
a film kezdeti, derűs hangvételéhez. 
Dehát a rendező nem konzultált a 
MOKÉP-pel és nem ezt választotta. 
Így talán nem fölösleges a tanács: a 
MOKÉP propagandistái alkalmasin; 
nézzék meg, méghozzá figyelmesen, 
a filmek amiről tájékoztatnak. Jelen 
esetben azt is megtudták volna, hogy 
nem egy jómódú rokona akarja Di-
enget a házából kitúrni, hanem ep-
pen ellenkezőleg; a jómódú rokon 
nagyon jó volt hozzá. Végül: a 
MOKÉP a filmmel kapcsolatban, a 
következő jelmondatot közli a reklá 
mokban „Amikor bajt hoz a pénz" 
Ebben a filmben nem a pénz hozott 
bajt, hanem pontosan az ellenkező-
je, az, hogy a hős nem jutott hozzá 
a neki küdött összeghez. Mert ha már 
az első nap szépen egyszerűen kivált 
ja, akkor megvan a pénz. de nem 
hoz bajt. És nincs film sem. 

PONGRÁCZ ZSUZSA 



A VESZTES: A MŰVÉSZET 
A NYUGATNÉMET SZÓRAKOZTATÓ FILM FELLENDÜLÉSE 

A nyugat-európai je- filmen is. S, ha a tüne-
lentősebb filmgyártások lek időrendben később 
sorsa alighanem betelje- jelentkeztek, annál gyor-
sedik a nyugatnémet sabb a folyamat lezaj-

lása. Nem is oly régen 
adtunk hírt fiatal, java-
részt kezdő nyugatnémet 
filmrendezők első, tétova, 
bizonyalan kísérleteiről, 
olyasvalami kibontakozá-
sáról, amiből talán „új 
német film" lehet. Kül-
földön is — ahol az új 
hullámok sodra már ré-
gen elernyedt — rokon-
szenvvel és érdeklődéssel 
figyelték, lesz-e „új hul-
lám" az NSZK-ban a 
többi európai kezdemé-
nyezés kései utóhatása-
ként. Most úgy tetszik, 
hogy mielőtt még a kí-
sérletezés, az útkeresés 
határozottabb jelleget öl-
tene és valami új iránv-

ftoiraud Schindler és Rolf 
Bauer a Többször naponta 
című filmben. Rendező: 

Ralf Grogan 

Jelenet a Szerelembolond 
kismacska cfmü filmből. 
Rendező: Géza von Czlffra 



zatról, iskoláról, akár 
alkotócsoportról beszél-
hetnénk, máris erőtelje-
sen kirajzolódnak az új 
elsorvadását jelző tüne-
tek. Mig azonban Itáliá-
ban, Franciaországban. 
Angliában hosszú, küz-
delmes évek „eredmé-
nyeképpen" következett 
be az új felmorzsolódása, 
integrálódása, vívmá-
nyainak üzleti értékesí-
tése, a friss ér elposvá-
nyosodása, addig az ex-
panzív, dinamikus, tő-
keerős, egyre jelentő-
sebb amerikai támoga-
tással működő nyugat-
német filmgyártás szem-
látomást arra törekszik, 
hogy minél hamarabb 
elnyelje az újat. 

Mielőtt még az új 
film kialakíthatná pro-
filját, szervezetileg és 
művészileg kijegesedhet-
ne, a hagyományos 
filmgyártás és a kom-
merszfilm elszigeteli és 
kiszorítja. Szemmel lát-
hatólag nem tart igényt 
az új kezdeményezések 
művészi, szellemi vív-

Iwan Palluch és David 
Warner — a Kolhaas Mi-
hály a lázadó című Kleist-
meefilmesítésben. Rendező: 

Volker Sehlöndorff 

mányaira sem, legfeljebb 
— bevált módszert kö-
vetve — a legalkalma-
sabb alkotókat igyekszik 
besorolni saját céljaira. 

Plasztikusan érzékelte-
ti a helyzetet a nyugat-
német filmgyártás 1969-
es reprezentatív alkotá-
sa. a Cannes-i fesztivál-
ra nevezett Michael 
Kohlhaas. A német 
klasszikus irodalom egyik 
legismertebb műve. 
Kleist regénye nyomán 
az újabb német filmmű-

Anna Karina — Sehlöndorff 
filmjében 



A Szerelembolond kismacska című film egyik jelenete 

vészét nemzetközileg ta- lehetőségek felhas znála- hogy nagyszabású színes 
Ián legismertebb alkotó- sával készítsen filmet: filmet készítek. Hiszen 
ja, Völker Schlöndorff „Ha egészen őszinte aka- tudnom kell, hogy ilyen 
rendezte a filmet. Nagy- rok lenni — mondotta — művet saját kasszámból 
szabású, színes filmet el kell ismernem, hogy vagy eddigi finanszíro-
tervezett Hírnevének a befolyásolás tulajdon- zóim szerény anyagi tá-
köszönheti, hogy a fi- képpen már ott kezdő- mogatása alapján nem 
nanszírozásba beszállt dik. amikor elhatározom, tudok előállítani. Mi-
az amerikai Columbia 
vállalat is. Schlöndorff 
volt az első a német 
rendezők ifjabb nemze-
dékéből, akinek tevé-
kenységét az amerikai-
ak és a velük együttmű-
ködő nagy gyártók fel-
karolták. S, hogy mit je-
lentett ez, arról valljon 
maga az érdekelt. 
Schlöndorff világosan 
felismerte az „alkalmaz-
kodásban" rejlő veszé-
lyeket. de nem tudott 
ellenállni a kísértésnek, 
hogy az eddiginél sok-
kal kedvezőbb anyagi 

Barbara Schöne és Bruno 
Dietrich a Kamasutra leg-

újabb filmváltozatában 



Roswtha Blrklc és Stefan 
Seitz — Rolf Thlele: \ vá-
gyakozó párocskák című 

filmjében 

Michael Maién és Petra 
Perry — A szerelem csodái 
rfmü filmben. Rendező: 

Oswald Kolle 

helyt aztán aláirtam a 
szerződést és tudom, 
hogy most olyan filmet 
kell készítenem, amely-
ből Amerikában 400 kú-
piát csinálnak, és az 
egész világon forgalmaz-
ni akarják, akkor a szer-
ződés aláírása után. 
mindent át kell gondol-
nom és tisztában kell 
lennem azzal, hogy a to-
vábbiakban még a ka-
merát is öntudatlanul 
másképpen fogom beál-
lítani, A befolyásolásnak 
ez a formája sokkal lé-
nyegesebbnek látszik 
számomra, mint az a fé-
lelem, hogy a producer-
nek esetleg egyik nap 
eszébe jut kijelenteni, 
ezt vagy azt a monda-
tot ki kell hagyni a for-
gatókönyvből vagy vala-
milyen jelenetet meg 
kell változtatni." 

reprezentatív film iett, 
telve költséges csatajele-
netekkel. lazán összeszö-
vött izgalmas epizódok-
kal. izgató pikatériákkal. 
Csak éppen az hiányzik 

belőle, ami Kleist mü-
vét klasszikussá és örök 
érvényűvé tette: a tár-
sadalmi háttér, a hős jel-
lemének fejlődése, a mű 
belső feszültsége. 

Ismert rendező, Kolf 
Thiele vállalkozott a né-
met irodalom egy másik 
klasszikusának, Grimm 
meséknek a megfilmesí-
tésére. A vágyakozó pá-
rocskák-hun a mesék 
eredeti báját, fantázia 
gazdagságát, naivságát 
bizony nem egyszer el-
nyomja a kassza felé 
sandító frivolitás és erő-
szak. Nyilvánvaló, hogy 
a világhírű hindu sze-
relmi enciklopédia, a 
Kamasutra megfilmesí-
tésében a rendezők el-

Az effajta kompromisz-
szum persze lényegében 
egyoldalú kapitulációval 
végződik. A vesztes min-
dig: a művészet. A 
Mihael Kolhaas való-
ban nagyszabású, színes. 



Francoise Prevost és Ulli 
Lömmel — A Malgret fel-
ügyelő nagy esete című 

filmben 

vígjátékokat teremteni. 
A kísérlet kedvezően 
startolt az első Kis an-
gyal vígjátékokkal, ame-
lyek egy bambergi csi-
nos leányka viszontagsá-
gait ábrázolták humo-
rosan a modern életben. 

Jelenet Marran Gosov: A 
kis angyal keresztül-kasul 

szeret című filmjéből 

Most a Kis angyal ren-
dezője, Marran Gosov 
és producerei a Kis csi-
bész kalandjainak meg-
filmesítését kezdte. Az 
első film A kis angyal 
keresztül-kasul szeret, 
nagy közönségsikerre 
számíthat. A kritika 
már várja a folytatást 
és nem nehéz kitalálni, 
hogy később a Kis csi-
bész és a Kis angyal 
majd össze is akad. S, ha 
mindez nem csak a nyu-
gatnémet publikum tet-
szését nyeri majd el, ha-
nem a határokon túl is 
vonzza a szórakoztató 
ipar termékeire éhes kö-
zönséget, akkor az NSZK 
filmgyártása is eldicse-
kedhet azzal, hogy kon-
kurrencia-képes és a 
„felnőttek" sorába lé-
pett . . . 

sösorban az erotikus le-
hetőségek látványos ki-
aknázására törekedtek. 

A kommersz filmgyár-
tás keretében érdemes 
még egy jelenségre fel-
figyelni. A nyugatnémet 
filmgyártásnak eddig 
nem sikerült olyan mű-
fajt teremtenie, amely-
lyel betörhetne a nem-
zetközi filmpiacra. Ed-
digi egyetlen eredmé-
nyes kísérlete ezen a té-
ren a Helga című film 
volt, amely programma-
tikusan a szexuális fel-
világosítást célozta, de 
bővelkedett az ismeret-
terjesztésnek eleve kasz-
szasikert biztosító kép-
sorokban. A Helga so-
ratat' folytatása azonban 
nem sikerült. S most új 
sorozat készítésével kí-
sérleteznek. 

A vidéki német kis-
polgári élet kedélyes, 
derűs vonásainak hang-
súlyozásával, a filiszter 
korlátoltság elnézően 
ironikus ábrázolásával 
próbálnak figurákat és 
ezen alakokra szabott 



H e t v e n é v e s a se U r á n i a 
A budapesti Rákóczi úton. az ere-

detileg orfeumnak szánt mór stílu-
sú palotában 1899 novemberében 
nyílt meg az Uránia Tudományo.-, 
Színház. 

Az angol és német példa nyomán 
megalakult intézmény a tekintélyes 
Vasárnapi Üjság beszámolója sze-
rint ,.a különböző tudományokból, 
tlaálmányokból, mutatványokkal, 
színpadi jelenetezésben, ködfátyol-
es vetített képekkel, körképszerűen 
rendezett díszletekkel tartja elő-
adásait; a technika, illúzió, vilá-
gítás minden módjával teszi szem-
léltethetővé a tudás és ismeret vilá-
gát". Széles körű művelődési törek-
véseiből a legfontosabb előadások 
témáját és előadóit idézzük: ..Küz-
delem az Északi pólusért". Cholno-
ky Jenő magyarázatával; ..Trans-
vaal", előadó Hopp Ferenc, a Kelet-
Ázsiai Múzeum megalapítója: „A 
szecessió" írója Lyka Károly; „Be-
tekintés a világegyetem csodáiba": 
„Svájc", előadó Ráth-Végh István, 
a neves polichistor; „Az orosz—ja-
pán háború", eredeti felvételekkel 
illusztrált filmelőadás; „Párizs 1900-
ban"; „Spanyolország"; „Velence": 
„Róma"; „A szentgotthárdi alagút": 
„Utazás a föld körül" stb„ stb. 

A puszta felsorolás is meggyőző 
bizonyság, hogy a XX. századra te-
kintő új színház figyelmének fóku-
szába összegyűjtötte a korszerű is-
meretek anyagát és a továbbítás 
minden szálát-fonalát. 

A különböző műszaki-technikai 
felfedezések nyomán meghatványo-
zódott művelődési igények korszerű 
kielégítésének keresése mellett nem 
pusztán a véletlenek összjátéka, ha-
nem tudatos célkitűzés tette ezt az 

új intézményt a magyar film kelet-
kezésének forrásává és máig is egyik 
legértékesebb hagyományává. 

Az Uránia egyik szervezője és 
szakmai irányítója Zsitkovszky Béla. 
1901-ben itt készíti el a mondani-
való egysége, önállósága alapján el-

Jt-lent-lrk Zsitkovszky Béla A tanr i-iinű 
fi lmjéből 

Zsitkovszky Béla az Urania toló- és 
filmműtielyébvn 



sönek tekintett magyar dokumen-
tumfilm „ A tánc" felvételeit. Ugyan-
csak ő irányítja az 1913-ban megala-
kult Pedagógiai Filmgyárat. 

A kávéházi időtöltés, a sátor-mo-
zik cirkuszi szenzációt ígérő mutat-
ványossága mellett a magyar film-
kultúrának van olyan hagyomány-
szála is, amelyet sokáig és méltány-
talanul nem ismertünk. A magyar 
filmtörténet korai szakaszának leg-
nemesebb törekvései közé tartozik 
a műveltség-terjesztés, rajta keresz-
tül a társadalmi haladás szolgálata. 
Az idézett műsorok egyetemes mű-
velődéstörténeti megismertetése mel-
lett az Uránia célul tűzte ki azt is. 
hogy „a vasművesek előtt feltárják 
a vasbányászatot és a vas előállítá-
sának minden eljárását." 

Bár az Uránia Egyesület országos 
hálózat megszervezését tervezte, az 
oiszág néhány nagyobb városának 
meghódítását sikerült csak elérnie 
tevékenységének másfél évtizede 
alatt. Az intézmény egyes szervezői 
és maga az épület azonban mindvé-
gig szerves kapcsolatban maradtak 
a magyar filmélettel. Zsitkovszky 
Béla. a már említett Pedagógiai 
Filmgyár szervezése mellett elméle-
ti fejtegetéseiben megjövendöli a te-
levíziót. írván, hogy nincs messze az 
idő, amikor „az emberek otthon, la-
kásukban fogják nézni a heti aktua-
litásokat, csakúgy, mint ma hallgat-
ják az operaelőadást a Telefon Hír-
mondón! Az újságokat nem olvasni, 
hanem mozin nézni fogják, az is-
kolában pedig nem könyvekből, ha-
nem mozival fognak tanítani." (Mo-
zihét, 1916. 17. szám.) 

Az állandó mozivá lett nagyterem 
előadásai mellett, később az épü-
letben helyezkedik el az Országos 
Színművészeti Akadémia, majd fel-
szabadulás után a Színház- és Film 
művészeti Főiskola. Igaz. hogy a 
rangos mozi a II . világháború alatt 
a náci Németország hírhedt f i lm-
vállalatának, az UFA-nak lett rep-
rezentatív mozija. A fasizmus leve-
rése után a megújult főváros itt tar-
totta első demokratikus filmelőadá-
sát. 1945 februárjában. 

Az Uránia megalakulásának ne-
mes művelődési programja, a ma-
gyar filmélethez kapcsolódó törté-
nelmi múltja és a szakmai utánpót-
lás nevelésének hajlékot adó jelene 

egyaránt fölveti azt a gondolatot, 
hogy az Urániát ismét a magyar 
fdmművészet és filmkultúra köz-
pontjává kellene tenni. 

Filmművészeti eredményeink, a 
közép- és főiskolai filmoktatás 
elterjedése, a filmbaráti körök és a 
magyar nyelvű filmkönyvkiadás szá-
mának emelkedése, a televízió roha-
mos elterjedése egyre szilárdabb tör-
téneti megalapozottságú film-kultu-
rális bázist ír elő számunkra. Külföl-
dön a filmtörténeti összefüggések 
ilyen értelmű mérlegelése alapján 
jönnek létre azok a film-szalonok, 
filmpaloták és filmmúzeumok, ahol 
az elmélyült érdeklődők számára a 
filmtörténet múltja és a művészet 
jövő útját egyengető kísérletek, ki-
emelkedő művészi alkotások egyaránt 
hozzáférhetők. 

A magyar film múltja és jelene 
egyaránt indokolná egy — hasonlat-
tal élve — a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum és a Nemzeti Galéria feladatait 
magában foglaló filmintézmény 
életrehívását. 

Egy ilyen intézmény nagytermében 
művész-mozi jelleggel az egyetemes 
filmművészet minden kiemelkedő új 
alkotását be lehetne mutatni; e célra 
kiképzett kamara-termében pedig a 
történelmi előzményekre utaló, mu-
zeális értékű filmeket lehetne vetí-
teni. Emellett állandó kiállítások, 
tablókban, vitrinekben elhelyezett 
képiek és dokumentumok mutathat-
nák be a hazai és egyetemes film-
történet egy-egy fontos korszakának, 
évfordulójának eseményeit, műveit 
és alkotóit. Ezeknek a műsoroknak 
természetesen egyaránt kellene fel-
ölelni a játékfilmek és a többi film 
műfaj eseményeit. 

A Filmművészeti Főiskola közel-
sége elsősorban a jövő rendezőit, és 
operatőreit és más szakembereit vér-
tezhetné fel a filmművészet történe-
tének és modern alkotásainak isme-
retével. A történelem nagy könyv-
tárainak és más gyűjteményeinek 
jónéhánya egyetemi oktató közpon-
tokban fejlődött ki. Ezzel a feladattal 
válna ismét indulásához méltóvá az 
Uránia és a kezdetekhez hasonlóan 
lenne egyik fő letéteményese a ma 
gyar filmműveltség irányításának és 
terjesztésének. 

MOLNÁR 1STVA1\ 



Ursula Andress Londonban 
forgatja új f i lmjét. T ö -
k é l e t e s p é n t e k cím-
mel. A film rendezője Pe-
ter Hall. Ursula Andress, a 
filmben kalandornőt játszik, 
aki a fér je és egy bank-
igazgató segítségével kira-
bol egy bankot. 

Jerzy Ziarnik, ismert len-
gyel rendező új müvének 
cime: A z ú j . A f i lm sza-
tirikus, humoros rajzot ad 
a bürokráciáról. Főszerep-
lő: Damian Damterki. 

Danielle Darrieux fősze-
repet játszik Jean Girauli 
A v i d é k i h á z cimü 
filmjében. 



Claude JLelouch világhírű, nálunk is játszott. 
Egy férfi és egy nő című filmjének jogait eladta: 
musical-t csinálnak belőle a Brodway-n. 

• 

Merle Oberon, a negyvenes évek sztárja ismét 
felvevőgép elé lép. Az Angliában készülő D a r-
ling asszony magánháborúja című 
filmben lép fel. 

* 

Max Frisch Játék az életrajzzal cimü darabjá-
ból Rolf Hádrich. a szerzővel együtt, tévéfilmet ké-
szít. 

1971-ben ünneplik világszerte Marcel Proust szü-
letésének századik évfordulóját. Ebből az alkalom-
ból Luchino Visconti filmet készít Az eltűnt 
idők nyomában című világhírű regényciklus-
ból. A forgatás, a tervek szerinl jövő ősszel kez-
dődik. 

* 

Pier Paolo Pasolini közölte Rómában az újság-
írókkal, hogy néhány nápolyi történetet megfilme-
sít Bocaccio Dekameron-jából. 

* 

Louts Aíatíe legújabb tervei szerint a jövőben 
kizárólag dokumentumfilmeket készít. Legköze 
lebbi terve egy film a méhek életéről, aztán A 
gép cimen egy Andokban élő indián törzsről ké-
szít filmet. 

A b l a k t i s z t í t ó k a 
címe Anna Karina és Joe 
Dassin zenés íimvígjátéká -
nak, amely a Montparnas-
se-on játszódik. 

S z i c í l i a i k 1 a n a cí-
me Henri Verneuil új film-
jének, amely Auguste le 
Breton regénye alapján ké-
szül. A kalandorfilmben 
Alain Delon egy gengsztert 
játszik. A nöi főszereplő: 
Irina Demtck. 

Richard Attenborough. 
angol színész és rendező 
filmre viszi Shakespeare 
V i h a r-ját 

ftlnivtcao XIXI évi l sz. — Filmművészeti folyoirat. Megjelenik minden 
' hónap 1-én és 15-én. - Főszerkesztő: Hámos György. — Kiadj:, 

a Lapkiadó vállalat. Felelős kiadó: Sala Sándor. — Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, VII., Lenin kőrút 9—11. Te le fon: 221-285. — Terjeszti a Magyar Posta. Elo-
Qzethetö a Posta Központi Hírlap-Irodánál íBp.. V.. József nádor ter 1.). Előfizetési 

d i j : % évre 24,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61 238; közületi 61066. vagy atutatás a 
MNB 8. sz. fiókjánál vezetett folyószámlára 

69.3481 Egyetemi Nyomda mélynyomása. Budapesi I V ' l l l ' V • ' » l i i ; 
rHHós vezető Janka Gyula ivazealó l i á t z t z A . 



Marcello Mastrol&nnl és Glenna Forster Jones 

AZ U T O L S Ó LEO 
Marcello Mastroianni európai herceget alakít Az utolsó Leo című angol 

filmben. A herceg beleszeret egy néger lányba a szegénynegyedből, egyaránt 
magára vonva ezzel fehér barátai és a néger szomszédok haragját. A lányt 
Glenna Forster Jones játssza. A filmet John Boorman rendezte. 

Marcello Mastroianni 
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