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HET CIKKELY A RÖVIDFILMRŐL 
1. Miskolcon, a már hagyományos 

magyar rövidfilmszemlén egy év 
termése, az egy év során bekövet-
kezett fejlődés (vagy hanyatlás) te-
kinthető át. Az "elkészülés naptári 
éve szerinti nevezés persze hoz eset-
legességet, de aligha többet, mint 
bármely más versengési-összevetési 
mód. Ugyanakkor külön jellegzetes-
sége Miskolcnak, hogy — ellentét-
ben a játékfilmek pécsi szemléjé-
vel — itt a kisfilmeknek szinte 
mintha premierje volna. Hiszen a 
rövidfilm-forgalmazás ismert — és 
csak részben szükségszerű aláren-
deltsége miatt máshol nemigen van 
lehetőség igazi premierre. 

Itt jegyezném meg rögtön: saj-
tónknak nem azt kellene tehát te-
kintenie, hogy Miskolcon nincsen 
sztár-parádé s más efféle, hanem a 
fesztiválnak e bemutató-jellegére 
tekintettel adni teret Az idén ép-
pen az árvíz kötötte le az országot 
a május végi hetekben? Lapjaink 
kulturális rovatai ekkor is, a feszti-
vál hetében is egész sor perifériku-
sabb eseményre reagáltak, miköz-
ben — tisztelet a kivételnek — a rö-
vidfilm még így, egy évben egyszer 
sem kapott megérdemelt figyelmet, 
hírverést, értékelést. 

2. Minthogy a teljes mezőnyről 
áttekintést adni csak egy teljes 
Filmvilág különszámban lehetne, az 
alábbiakban elsősorban néhány ten-
denciáról adnék jelzést, elszórt pél-
dákkal. 

Talán a legörvendetesebb a tévé-
produkcióknak az elnyert díjakban 
is tükröződött javulása. S külön 
hangsúlyoznám, hogy e javulás 
alapja elsősorban intellektuális, 
szemléletbeli. Egy-egy fontos társa-
dalmi jelenség, gond, különleges em-
beri dokumentum, remekszavú ri-
portalany stb. eddig is fel-felbuk-
kant a tévé rövidfilmjeiben, s 

amennyire a technika és az anya-
giak engedték, eddig is nyugtázhat-
tunk műgondot és alkotói fantáziát. 

Az átgondoltság, a társadalmi fo-
lyamatok mélyebb szociológiai és az 
emberi személyiség alaposabb pszi-
chológiai elemzése azonban több-
nyire hiányzott; a leleplezés fonto-
sabb volt, mint az oknyomozás, a 
különös fontosabb, mint a jellemzés. 
Holott a téma valóban az utcán he-
ver — de korántsem elég csupán le-
hajolni érte. 

Igaz, a jó tévé-produkciók egy ré-
sze most is „külsők" munkája. Az 
idei nagydíjas özvegy Farkxisné Zol-
nay Pál rendezése, az Eksztázis 7-
től 10-ig Kovács Andrásé. Csányi 
Miklós viszont, aki tavaly még a 
BB-stúdió „színeiben versenyzett", 
idén már mint „belső" tévés nyerte 
el a KISZ különdíját Szombattól 
hétfőig című kitűnő portréfilmjével. 
Ez azonban csak azt jelzi, hogy a 
kiéleződő versengés a mozi- és a 
tévéfilmek között nem zárja ki a 
vendégszereplést, s remélhetően azt 
is elérjük, hogy a fiatal alkotók kö-
zül nemcsak jobb híján lesz valaki 
a tévé munkatársa. 

A tévéfilmek miskolci szereplésé-
vel kapcsolatban ugyanakkor válto-
zatlan probléma, hogy filmgyártá-
sunk lassan legnagyobbá növő mű-
helyében valódi rövidfilm viszony-
lag kevés készül. A most látott té-
véprodukciók egy része is inkább 
„műsor", mint kisfilm, függetlenül 
attól, hogy mi a felhasznált techni-
ka. Igaz, a korábbi években a Szá-
zadok egy-egy adása ettől függetle-
nül nem került a díjazottak közé. 
Mégis, a szemle amúgy is erős mű-
faji elaprózottságát tekintve, éppen 
a „műsorok" védelmében monda-
nám, hogy ezek külön versengési 
lehetőséget érdemelnének. 

3. A szoros társadalmi elkötele-



zettségű, közvetlenül politizáló ri-
port- és dokumentumfilmek mező-
nye népes volt, a témaválasztás 
azonban szűk határok között ma-
radt. Néhány éve világossá lett: a 
falusi öregek, a tanyakérdés, a fa-
lusi lakosság tudatbeli elmaradott-
sága és a kis településeken élő gye-
rekek sorsa nem tabu, a legnyíltab-
ban felvethető, még akkor is, ha 
nincs a kezünkben a gyors meg-
oldások varázskulcsa. Ez a témakör 
fontos és aktuális, és sokáig az is 
marad; nemzedékeknek ad még 
majd munkát-témát. Ez azonban 
azt a dömpinget, amit az idén ta-
pasztaltunk, nem indokolja. Külö-
nösen nem akkor, amikor ezer más 
hasonlóan izgalmas és súlyos, és ha-
sonló őszinteséggel feltárható s fel 
is tárandó gondunk van máshol is. 

Az ismétlések egymást rontó hatá-
sát kifogásolom itt, és egyben azt a 
látókörünket tágító, újat felfedező 
és felmutató szenvedélyt hiányolom, 
amit például Sára Ciflónyokja, Elek 
Meddig él az emberi-e, Csányi Bol-
dogsága, Gazdag SchiriUa-filmje 
reprezentált. Az ezekkel legjobban 
összevethető idei filmek közül Csá-
nyi már említett Szombattól hétfőig 
című filmjét talán a környezet, a 
családi-társadalmi háttér kiszélesí-
tése tehette volna még erősebbé, 
míg Szálkái Sándor 23 év padláson 
című munkája remek dokumentum, 
mely egyes dolgokban hallatlanul 
mélyre hasít, de itt a feldolgozott 
eset statisztikai ritkasága nehezíti a 
feltárt „emberi jelenségek" széle-
sebb általánosíthatóságát. 

A falusi téma dömpingjében kü-
lön feltűnt, mert már a komikus ha-
tárát súrolta a lakodalmak sorozata, 
tyúkok seregének naturalista hűség-
gel megörökített kivégzésével-ko-
pasztásával. S ez átvezet egy más 
divathoz. Nemcsak a témáknak, a 
motívumoknak is lehet inflációja. A 
miskolci zsűri szerint ezt legfeltű-
nőbben a Pannónia stúdió 69-es ter-
mése példázta. 

4. A tavalyi miskolci filmszemle 
meglepetése az animációs filmek 

szép előretörése volt. Csak mert ta-
valy elkényeztettek, ezért érezzük 
most, hogy ez az előretörés, sajnos, 
nem folytatódott? Az biztos, hogy 
az animációs filmek színvonala most 
is magas volt. Mégis azt hiszem, 
stagnálásról kell beszélnünk. 

A Koncertisszimo telitalálatát 
csak „más testhelyzetben" ismételte 
meg az idén Bélai István és Kovász-
nai György a Golria Mundiban. A 
már nem folytatott Gusztáv-sorozat 
eredményei csupán Jankovics Mar-
cell Hidavatásában kamatoznak. 
Foky Ottónak sikerült újat találnia 
az eleven egérrel, macskával készí-
tett, tulajdonképpen ál-animációs 
Én, az egér-rel. Szoboszlay Péter gra-
fikailag is igényes, vitriolos indulatú 
Sós löttye jóval több sikerült anyós-
viccnél: a kicsinyes emberi gonosz-
ság hatásos tettenérése. Vajda Béla 
jó irányban kísérletezik a Közhely-
kék miniatűrjeiben. Ugyanakkor egy 
sor film nemcsak élt, hanem vissza-
élt azzal, hogy milyen tetszetősen 
táncoltathatók különféle zenékre 
különböző, főként hangsúlyozottan 
magyaros motívumok. 

Vegyünk ezek közül egyet, s ép-
pen azt, ami nekem a legjobban 
tetszett. A tavalyi nagydíjas, Reisen-
büchler Sándor Amikor én még kis 
srác voltam című, az ismert, tánc-
dalfesztivál-győztes Illés-számot fel-
dolgozó filmjében ugyan az önismét-
lésnek — A Nap és a Hold elrab-
lása egyes motívumai idézésének — 
talán önirónikus jellege is volt, 
mégis, éppen ez az önismétlés tette 
feltűnővé, hogy a zenének, a mon-
danivalónak és a motívumoknak 
milyen szigorú — egymást magya-
rázó-elmélyítő — egységbe kell öt-
vöződni, hogy az animációs filmnek 
ez a faj tája ne maradjon csinált, 
mesterkélt, ne csak tetszetősségével 
hasson. 

(A fesztiválon szóban s utána 
írásban is a fenti véleményt többen 
élesen opponálták, különösen azt 
hangsúlyozva, hogy mily örvendetes 
a népi motívumkincs újjáéledése az 
animációs film alkotóinak kezén. 



Azt hiszem azonban, hogy ennek az 
újjáéledésnek nem árt, inkább hasz-
nál, ha a formák puszta felhaszná-
lását még nem tekintjük győzelem-
nek. Különben pedig nincsen néző, 
sem kritikus, sem zsűri, aki téved-
hetetlen volna, s vitáink, nézetelté-
réseink nyilván többet használnak 
majd a rövidfilm ügyének, mint 
akár a fojtogató csend, akár a han-
gos apológia.) 

5. Érdemes elgondolkodni azon, 
hogy az idei, igazán színes miskolci 
mezőnyben hogyan került — méltán 
— a díjazottak közé egy tulajdon-
képpen „szürke" mű, Tiefbrunner 
László Citadur 1928-a. Ismeretter-
jesztő film a bauxitbetonról. Sike-
rének első titka tehát, hogy egy 
olyan tudományos-technikai prob-
lémakörben igazít el, amely az ér-
deklődés homlokterében áll. 

Feladatát a rendező minden fil-
mes bravúr nélkül oldotta meg. An-
nál feltűnőbbek riporteri-ismeret-
terjesztői erényei. Először is megta-
lált egy sor olyan tanút, aki negy-
ven éve, a bauxitbeton magyaror-
szági bevezetése idején a gyártó 
üzemben, illetve a felhasználó épí-
tőknél dolgozott. Másodszor meg 
merte tenni azt, hogy éppen most, 
amikor oly sok pénzünkbe-gon-
dunkba kerülnek a bauxitbeton öre-
gedése miatt romlásnak indult épü-
letek, kétszeresen szembeszállt a 
közhangulattal. Feltárja ugyanis, 
hogy a bauxitbeton-fiaskót nem a 
kapitalista mohóság okozta: a gyár-
tó cég annak idején elvégezte a kor 
színvonalán álló ellenőrző vizsgála-
tokat S felveti, hogy az 1952-ben 
betiltott bauxitbeton-gyártást igenis 
fel kellene újítani, mert kiderült 
ugyan, hogy ez a betonfajta nem 
tartós, ahol azonban eleve nem kell 
20—30 évnél hosszabb élettartam-
mal, használattal számolni, ott al-
kalmazása technikailag is, gazdasá-
gilag is nemhogy megengedett, ha-
nem kívánatos. 

Itt, a Filmvilágban mindennek 
természetesen nem a technikai-tu-
dományos konzekvenciái érdekesek. 

Hanem? A Citadur 1928 ismeretter-
jesztő feladatát úgy oldja meg, hogy 
közben olyan igényeket is kielégít, 
amelyeket elsősorban a riport- és 
dokumentumfilmek iránt szeret-
nénk támasztani: nem engedni a 
hangulatnak; végiggondolni minden 
érvet és mindennek az ellenkezőjét 
is; nemcsak vádolni, leleplezni, ha-
nem elemezni; minden felet meg-
hallgatva vonni le a következteté-
seket: s azoktól akkor sem ijedni 
meg, ha netán eretneknek tűn-
nek . . . 

6. Miért tetszett Gujdár József 
Studium című, kísérletinek nevezett 
filmje? Mert semmi kísérletit nem 
éreztem benne. Megmutatta, hogyan 
ég le a gyertya, míg csak a láng 
bele nem fullad az utolsó viaszcsepp 
tengerébe. A molekulák tánca, a 
lángban felszikrázó kémiai átalaku-
lás formák és színek olyan káprá-
zatában kerül szemünk elé, ami nem 
elfedi-bonyoiítja-mitizálja, hanem 
megvilágítja-magyarázza a fényké-
pezett természeti jelenség lefolyását. 

És miért tetszett Huszárik Zoltán 
bravúros Capriccioja? (Mely az ál-
talam e lapban már méltatott Ame-
rigo Tóttal a második díjat, Miskolc 
városét hozta alkotójának, a két 
film operatőrje, Tóth János pedig a 
zsűri különdíját nyerte el.) Azt hi-
szem ez is csak azért „kísérleti" 
film, mert a rövidfilm túl sokarcú 
ahhoz, hogy megnyugtatóbban kate-
gorizáljunk. A Capriccio: filmvers. 
Játékos és filozofikus, meditáló és a 
költészet mágikus funkciójával élő, 
groteszk és keserű és vidám. Nem 
tudok többet és kevesebbet mondani 
róla: József Attila Medáliák-soroza-
tát juttatta eszembe. 

7. Az effaj ta vázlatos-önkényes át-
tekintés egyik fő baja, hogy nem 
lehet befejezni, csak félbeszakítani. 
Abban a reményben teszek hát ide 
pontot, hogy egy-két olyan Miskol-
con felmerült problémára, amibe 
most belevágni se mertem, alkalom-
adtán talán még visszatérhetek. 

CÁZAR ISTVÁN 



A HAGY KÉK JELZÉS 
A témákkal is úgy vagyunk, mint 

némely emberekkel. 
Vannak barátságos témák, kedve-

sek, előzékenyek, ragaszkodók, hű-
ségesek, törődésünket kamatostól 
visszafizetök. Ezekre mindig számít-
hatunk. S vannak rokonszenvesnek 
látszó témák, amelyek kezdetben a 
nyájas arcukat fordítják felénk, az-
tán, mihelyst lehet, megbokrosodnak, 
kiállhatatlanokká, nyűgösekké, tel-
hetetlenekké válnak. Időt, energiát, 
fáradságot rabolnak el tőlünk, és 
cserében vajmi keveset adnak. Ezek 
becsapnak bennünket. 

Két tehetséges művész, Hegedűs 
Zoltán író és Nádasy László filmren-
dező ilyen téma csapdájába szorult. 

Pedig a gondolat „hálásnak" ígér-
kezett! 

Anusi a kispolgári őzike, terepjá-
ró férjének őrizetéből, tucat-házas-
ságának sablon-unalmából néhány 
napra a művészek rezervátumába 
kerül. Egy régi kastélyba, ahol köl-
tők, festők, színészek s más élőlé-
nyek exkluzív naplopással töltik az 
idejüket. Olyasformán, ahogy a „mű-
vészi életformát" a legendákon hiz-
lalt sznobizmus elképzeli. Anusi úgy 
néz rájuk, mint aki először lát ken-

gurut. Nagyképű eszmecseréiket, el-
mélyülést imitáló ödöngésüket, in-
fantilis szórakozásaikat csodálattal 
figyeli. S amikor az irigyelt „szel-
lemi előkelőségek" befogadják ma-
guk közé — mert szépsége minden 
elvont esztétikumnál többet ér —, 
önmagát is saját irigysége tárgyának 
képzeli. Hát még amikor a Latino-
vitshoz kísértetiesen hasonlító, ezüs-
tös tincsű költő és a Darvas Ivánt 
tökéletesen formázó drámaíró ver-
sengve akarja meghódítani! Akkor 
már úgy érzi, lábon is át tudna 
menni egy folyón. De Anusi csak-
hamar magához tér a narkózisból. 
Ráébred, hogy ebben a „nagystílű-
vé" álcázott közösségben egész^p kis-
hitű önzések, érdekek, indulatok 
munkálnak. A férfivágy, ha rímbe 
szedve is, mindig ugyanolyan ha-
zugságokat állít elő. S a miniszter-
helyettes parolája fontosabb egy fia-
tal nő ölelésénél. Anusi mindezt 
megérti, majd letér a „nagy kék jel-
zésről", és elindul a fé r j turistaba-
kancsainak nyomában. 

Ügy mondtam el a történetet, oly 
vonzóvá maszkírozva, ahogy az al-
kotók képzeletében először megje-
lenhetett. 

Latinovits Zoltán és Káldi Nóra 



Kai dl Nóra és Darvas Iván 

Mennyi alkalom arra, hogy jogos 
sérelmeinket költött formában kiél-
jük! Hány lehetőséget a „szakmai 
öngúnyra": a brancsbéliség, a tekin-
télyimádat, a nagyképűség, a szno-
bizmus leleplezésére! Micsoda esély 
egy kitűnő szatírára! 

A téma valóban előzékenynek lát-
szik. 

Rossz természetét csak akkor árul-
ja el, amikor már a csapdájába es-
tünk. 

Ez a „kultúrparadicsom" ugyanis 
valóságnak túl fantasztikus. Fan-
tasztikusnak viszont szegényes. 

A Kastély a „senki földjén" épült. 
Gondoljunk csak a hazai létesít-

ményekre. A Nemzeti Színház fü-
redi üdülőjére, a szigligeti Alkotó-
házra, vagy a mecseknádasdi Mű-
vésztelepre. Esetleg egy képzeletbeli 
épületre, amely a magyar művészek-
kel egyáltalán benépesíthető. És so-
roljuk nagyvonalúbb élményeink 
mellé a Magyar Tengerben lábvizet 
vevő, fürdőköpenyes öreg színésze-
ket, a társalgóban barkochbázó író-
házaspárokat, a hegyoldalban papír-
ból tízóraizó festőket. Mindaz, amit 
a film karikírozni kíván, a közép-
európai éghajlatban is megterem. 

De nem hajt olyan különleges virá-
gokat, amelyeknek illatától el lehet-
ne bódulni. Akár egy sznobizmustól 
fertőzetlen fiatal nőszemélynek is. 
Vagy vegyük az ellenkező szélsősé-
get. A képzeletét. Gondoljunk a nyu-
gati művész-klubokra, irodalmi tee-
nager-partykra, sztárhappeningekre, 
Salvador Dali ötlet-orgiáira. Ezek a 
látványosságokat és meglepetéseket 
kínáló, képzelet-mozgató rekvizítu-
mok viszont a mi „művészvilágunk" 
színterére nehezen behelyettesíthe-
tők. 

Marad tehát: az átmenet. A járha-
tó középút. A hazai valósághoz iga-
zított, konstruált „nagyvilágiság". 
Kiszínezve egy kispolgári lény szo-
lid álmaival. 

Marad: a szüntelen kompromisz-
szum a lehetőségekkel. 

Ügy hiszem, itt a téma nagy csap-
dája. 

Hegedűs Zoltán és Nádasy László 
filmje nem tud sem teljesen a való-
sághoz kötődni, sem merészen elsza-
kadni tőle. Hiába van tele jobbnál-
jobb megfigyelésekkel, jellemkarika-
túrákkal, szövegi leleményekkel, 
rendezői trouvaille-okkal. A képze-



Tahi-Tóth László és Káldi Nóra 

let, akár egy zsinegen tartott ma-
dár: hiába száll fel, csak szűk kör-
ben tud röpködni. A készségesnek 
látszó téma az alkotókat keményen 
megdolgoztatja; ú j s még újabb öt-
leteket kíván; telhetetlensége már-
már határtalan; a beléje táplált, ki-
tűnő ötleteket viszont egyszerűen el-
nyeli. Az „atelier"-érdekességek, a 
művészvilág kurióz pózai, a nagyké-
pűség és sznobizmus színjátékai nem 
elegendők ahhoz, hogy a hősnőt lel-
kileg „sokkolják". Éjszakai filmve-
títésre is szükség van. Reklámrevü-
re. Egy makett-csészealj megjelené-
sére az égbolton. És még ennyi sem 
elég. Az ötletekből mesterségesen 
előállított „mondénséget" meg kell 
pótolni a hősnő ábrándképeivel. Az 
antik lámpabúrában hajladozó tán-
cospárral. A virágmezöben kinyíló 
fedelű luxusautóval. Ezek az „álom-
betétek" a szatirikusnak szánt film-
ben homályos elszíneződéseket ké-
peznek. Lírai zsírfoltokat ejtenek. 
S az alkotók szándékával éppen el-
lentétes hatást váltanak ki. 

A téma tehát állandó merevgörcs-
ben tartja az írót s a rendezőt: egy 
„képzelt realitás", egy „abszurd va-
lóság" nehézségeivel kell megküz-
deniök. Folyton óvakodva attól, hogy 
se túl tényszerűek, se túl elvontak 
ne legyenek. Így szatirizáló hajla-
maik sem tudnak felszabadulni. He-
gedűs Zoltán játékos leleményei a 
megvalósulás pillanatában megmere-
vednek. És Nádasy László rendezői 
ötletei is nehézkesen, libasorba ál-
lítva vonulnak át a vásznon. 

A nagy kék jelzés főszerepét Kál-
di Nóra játssza. Kihívóbb arcocská-
val és mozgással, mint szerepéhez il-
lenék. Latinovits Zoltán és Darvas 
Iván egy „sziámi ikerpárt" játszik: 
ugyanazt a karaktert, két kiadásban. 
Psota Irén latbaveti összes színészi 
pózait. Feltűnik még a vásznon Me-
zey Mária és András Iászló, Tahi 
Tóth László és Rubin Szilárd. 

Ragályi Elemér képei frissek, ele-
venek, tehetségesek. 

GALSAl PONGRÁC 



A F E K E T E N A P 
Akár egy nagy nemzetközi film-

fesztivál mozgalmasságával felér az 
a sűrített élményanyag, amelyet 
Minszkben szívtam fel magamba a 
IV. Szovjet össz-szövetségi Filmfesz-
tiválon. A szovjet filmeknek ez a 
kétévenként ismétlődő seregszemlé-
je és versenye május 13—22 között a 
kis híján egymilliós, eleven belo-
russz fővárosban igazi fesztivál lég-
kört árasztott; az ünnepi vetítések a 
zsúfolt mozikban és az elragadóan 
modern és impozáns sportpalotában, 
a művész—közönség találkozók, az 
autognammcsaták, s maguknak a ha-
talmas ország minden részéről össze-
sereglett művészeknek találkozói, 
eszmecseréi és vitái sikeressé és tar-
talmassá tették ezt a tíz szép tava-
szi napot. 

Szovjetunió köztársaságai és film-
stúdiói összesen 25 játékfilmet, 18 
hosszabb dokumentum- és 58 rövid-
filmet, valamint 8 rajzfilmet nevez-
tek be 1968—69 és -70 terméséből. 
Két zsűri dolgozott párhuzamosan; 

a játék- és rajzfilmek bírálóbizott-
ságainak elnöke Szergej Mihalkov, 
a világhírű író és költő volt, s a zsű-
ri színésztagjai közül megemlíthe-
tem az igen fiatalos Alekszej Bata-
lov és Ligyija Szmirnova nevét; a 
dokumentumfilm zsűri fejeként pe-
dig Alekszandr Zgurigyij, e film-
művészeti ág egyik legnagyobb élő 
mestere tevékenykedett. 

Nem érzem feladatomnak, hogv 
általános értékelést adjak a fesztivá-
lon kialakult filmművészeti összkép-
ről, ahhoz nem volna elég alapos és 
átfogó a magam tapasztalása. A 
programban jórészt olyan filmek 
szerepeltek, amelyeket már itthon 
láthattam, minthogy a mi mozijaink 
is játszották azokat. Ügy vélem 
azonban, hogy némi joggal hiányol-
tam az olyan kiváló alkotás távol-
maradását, amilyen Panfilov A tű-
zön nincs átkelése volt; a Lenfilm 
helyette Kulis rendező Holtszezon 
című filmjét nevezte be, mint utóbb 
kiderült nem is teljesen oktalanul, 

Ambroise M'bya, a főszereplő és Nyikolaj Grinyko A fekete nap cimű fi lmben 



ugyanis a Holtszezon elnyerte a mai 
témájú filmek első díját. A törté-
nelmi filmek csoportjában A posta 
regénye (vagy inkább: románca) cí-
mű kétrészes 70 milliméteres színes 
szuperfilm kapta az első díjat, (a ki-
jevi Dovzsenko stúdió produkciójá-
ban rendezte Matvejev). Ez a ro-
mantikus, hellyel-közzel patetikus 
mű az 1905-ös hősies fekete-tengei i 
forradalmi matróz-fekelés vezéralak-
jának, Smidt hadnagynak, e már-
tír-hős hagyatékában talált szerelmi 
levelezése alapján készült. A vígjá-
tékok első díjával a moszkvai Gor-
kij Stúdió filmjét A falusi detektí-
vet tüntették ki; rendezője Lukin-
szkij. Ironikus hangvételű, de in-
kább életképszerű krimihistória ez a 
film, valamelyes társadalom-erköl-
csi rezümével; valójában egy robusz-
tus színészegyéniség, a hetevenedik 
életévén túljáró Mihail Zsarov cím-
szerep-alakítása teszi becsessé. 

A rajzfilmek közül a grúz Ó, di-
vat, divat című szellemes kortörté-
neti gyöngyszem vált ki; míg a do-
kumentumfilmek soraiból az olim-
pia küzdelmeit megelevenítő Mexikó 
nehéz rajtjai című riportfilm. 

Arról, hogy mi volt a fesztiválon 
eltöltött napok legmaradandóbb él-
ménye, egy versenyen kívül álló, sőt 
voltaképpen teljesen be sem fejezett 
film megidézésével kell beszámol-

Doute Ceque az ál 

nom. Látogatást tettünk a minszki 
Belorusszfilm Stúdióban, ahol a 
nemrégiben Budapesten is járt Iva-
novszkij igazgató kalauzolt E film-
stúdió negyven esztendeje alakult 
meg, de a második világháborúban 
teljesen megsemmisült. Ám dolgoz-
tak tovább is a háború éveiben Kö-
zép-Ázsiában, majd a győzelem után 
Moszkvában és Leningrádban. A 
mostani stúdió 1960-ban épült fei; 
kiválóan felszerelt, modern létesít-
mény, ahol az évi 4—5 mozifilm mel-
lett jövőre már tíz tévé-film is ké-
szül. 

Itt a minszki filmstúdió nagy ve-
títőtermében mutatta be nekünk 
Szpesnyev rendező A fekete nap cí-
mű ú j filmjét. Szpesnyev neve vala-
honnan ismerősnek tűnt nekem, de 
csak amikor megismerkedtünk, em-
lékezteti rá, hogy ő rendezte a ná-
lunk is játszott Moszkva—Genova 
című filmet. Játékfilm volt ez is, 
szerelmi motívumokkal, de erőteljes 
történeti-politikai vonalvezetéssel, 
dokumentumszerű elemekkel, való-
ságos politikai személyiségek és ese-
mények megjelenítésével. Szpesnyev 
bemutatásához még annyit, hogy sa-
ját szavai szerint ő elsősorban író-
nak tartja magát, s e minőségében 
már sok forgatókönyvet írt a legkü-
lönbözőbb szovjet filmstúdiók ré-
szére. Csaknem huszonöt éve ö írta 

nelnök szerepében Doute Ceque az á l l amelnök szerepében 



Jelenet A fekete nap című filmbőd 

a MikJuho-Maklájról, a nagy orosz 
utazóról és felfedezőről készített Az 
óceán vándora című expedíciós já-
tékfilmet, már ez is tanúsítja von-
zódását távoli, egzotikus földrészek 
felé. Internacionalista érzelmeiről 
pedig a nemrégiben forgatott Ezer 
ablak című játékfilmje — második 
rendezése — tesz bizonyságot, en-
nek cselekménye a moszkvai egye-
tem sok-sok nemzetiségű diákjai kö-
zött játszódik. 

A fekete nap a harmadik alkalom, 
hogy Szpesnyev a forgatókönyvét 
maga rendezi és, becslésem szerint, 
az ötvenedik évén túljárva, olyan 
meglepetést szerez vele, amelyhez 
foghatót Kalatozov szerzett a vi-
szonylag idős _ korában megalkotott 
Szállnak a darvakkal. 

Érdekesek már a forgatókönyv 
megszületésének az előzményei is. 
Kiszeljov, Belorusszia miniszterel-
nöke, az egyik ENSZ-közgyűlésen 
képviselte hazáját, s onnan haza-
térve, javasolta a belorussz állami 
filmbizottságnak, hogy a mai afri-
kai szabadságküzdelmekról és ki-
emelkedő alakjainak sorsáról nagy-
hatású filmet kellene készíteni, mert 

ebben a témában korunk egyik leg-
nagyobb drámája rejlik. Szpesnyev 
ezután Kiszeljovval konzultálva ír-
ta meg a forgatókönyvet, amely az 
Isszkusztvo Kino elmúlt évi 6. szá-
mában teljes terjedelmében megje-
lent, s a lenini centenáriumra írt 
forgatókönyv pályázaton harmadik 
díjat nyert. 

Szpesnyev kijelentette, hogy ö az 
első szovjet író és rendező, aki 
szemtől -szembe találkozik Afriká-
val, de ez önmagában keveset mond 
el arról a forró szenvedélyességről. 
mély együttérzésről és elkötelezett-
ségről, amely a film minden kocká-
ját á t j á r j a Rendezői eszközei rop-
pant expresszívek; Szpesnyev — és 
a fiatal Maruhin operatőr — min-
denhez, ami kívül s az emberekben 
belül történik, a lehető legjobban 
tapintható és érzékelhető közelség-
be igyekszik férkőzni. 

Kikről, s mely afrikai országról 
szól is a film? Szinte lehetetlen fel 
nem ismerni, hogy Kongó tragédiá-
ját vetíti elénk, s ezenbelül Patrice 
Lumumba hősies elbukását, de ma-
ga a történet csupán analóg kere-
tek között zajlik, s minthogy a film 



előtt egy insert közli is, hogy el-
képzelt országról és emberekről lesz 
szó, nem érzem magam feljogosítva, 
hogy konkrét történelmi tényekre 
irányítsam a figyelmet A film 
emelkedett költőisége, történelmi és 
emberi általánosításra törekvése 
többet akar elmondani egyetlen 
meghatározott harc történetöléi; itt 
a történelmi haladás, az igazság és 
a humanizmus száll szembe a jelen-
kor legádázabb elnyomó erőivel. Gi-
gászi és áldozatos küzdelem ez, s ez 
teszi lázassá és forrongóvá ma Afri-
kát, de ez a harc egyáltalán nem 
csak Afrika ügye, hanem az egész 
emberiség mai életére és jövőjére 
kihat. Az úgynevezett harmadik vi-
lág, a maga sajátos, most formálódó 
arculatával, nagy történelmi és em-
beri erők próbájának színtere. A fe-
kete napból erről kapunk megrázó, 
szubjektív, igen modern és művészi 
tudósítást 

Szpesnyev óriási válogató munkát 
végzett, hogy rátaláljon a film néger 
szereplőire, de a minszki, kijevi, 
moszkvai főiskolák néger hallgatói 
között nem akadt rájuk (közülük 
kerültek ki a film epizódistái és sta-

tisztái). A főszerepek eljátszásához 
színészek kellettek, ezért kutató-
munkáját Párizsban folytatta. Végül 
is itt talált rá a Kamerunból szár-
mazó Ambroise M'bya-ra, aki kez-
detben az agrártudományi egyete-
men tanult, de megélhetése érdeké-
ben kabarékban lépett fel, gitározott 
és énekelt. Így ébredt rá színészi 
képességeire, és beiratkozott egy 
színészképző iskolába. Ezután a pá-
rizsi Odeon Színház szerződtette, s 
itt a főszerepek egész sorát játszotta 
el, még — ami egészen kivételes — 
fehér emberek szerepeit is. Mintegy 
húsz darabban és negyven tévé-
filmben lépett fel 1961—68 között és 
három afrikai szerző darabját maga 
rendezte is. Filmen Jean-Louis Bar-
rault, Arletty, Belmondo, Sofia Lő-
rén, David Niven partnere volt, 
hogy csak a leghíresebbeket említ-
sem M'bya ezenkívül vezetője az ál-
tala alakított Kameruni Népi Együt-
tesnek s A fekete nap forgatása 
utáin hazájába utazott, hogy meg-
alapítsa a Kameruni Nemzeti Szín-
házat. 

Ambroise M'bya alakítja A fekete 
napban Robert Muszombet, a füg-

Nyikolaj Grinyko és Dzsemma Firszova a film egyik jelenetében 



Dzsemma Firszova és Ambroise M'bya 

getlenné vált afrikai ország haladó 
miniszterelnökét, akit a parlament-
ben nagy többséggel győzelmet ara-
tó programjának elfogadása után, 
még ott a parlamentben, az impe-
rialista zsoldos-erők puccsal letar-
tóztatnak, majd újabb csapdába 
csalnak, hogy végezhessenek vele. 
Alakja, vívódása, menekülése és 
szenvedése tisztán ragyogja be a fil-
met, még babonás, titokzatos ál-
maiba is belepillanthatunk. 

Az állam bölcs és öreg elnökét a 
Szenegálból származó Doute Ceque 
játssza. Az ő színészi pályafutása is 
Párizshoz kötődik. Színpadi szere-
pein kívül ő is sok filmszerepet ját-
szott, a többi között a nálunk is ve-
tített Tamanpóban, Prosper Meri-
mée elbeszélésölek filmváltozatá-
ban. A fekete napban vértanú sors 
az övé is; érett művészettel, meg-
rendítő szépséggel alakítja. Más af-
rikai országból származó színészei 
is vannak a filmnek, így hát a for-
gatás franciául és több más idegen 
nyelven folyt, csupán a fehér szere-

peket játsszák szovjet színészek. Lé-
nyeges vonala a történetnek Mu-
szombe és John Bart. ENSZ-megbí-
zott vitája. Bartot Nyikoláj Grinyko 
játssza, míg egy haladó európai nőt, 
Muszombe tanácsadóját Firszova. 

A forgatás munkája Afrika több 
országában igen nehéz körülmények 
között zajlott, de egy normál film-
re előirányzott időnél is hamarabb 
készültek el vele. A belső felvétele-
ket a Szovjetunió legújabb építészeti 
objektumaiban végezték; a parla-
mentnek például a moszkvai építé-
szeti intézet aulája adott helyet. 

— Filmem stílusát és egész jelle-
gét az a viharos dinamizmus hatá-
rozta meg, amely ma Afrika nagy 
és áldozatos élniakarására jellemző 
— mondta Szpesnyev búcsúzóul, 
amikor A fekete nap élményének 
hatása alatt kiléptünk — ki némán 
lenyűgözve, ki élénken vitázva — a 
minszki Belorusszfilm Stúdió kapu-
ján. 

SAS GYÖRGY 



HAGYOMÁNY, FEJLŐDÉS 
Nemzetközi befogadhatósága és az 

eredetivel egyező formában való 
sokszorosíthatósága miatt a mozgó-
fénykép és művészete minden más 
művészetnél gyorsabban és köny-
nyebben hatol át országhatárokon, 
földrészeken. (Sőt, a legújabb ta-
pasztalatok szerint a Holdról Föl-
dünkre küldött első tájékoztatásnak 
is a mozgókép a legalkalmasabb 
eszköze.) 

Eltekintve a film ábrázolóesz-
közök egyetemességétől, műalkotá-
sok tekintetében is jogosnak tűnik 
a filmmel kapcsolatban minden más 
művészetnél internacionálisabb jel-
legének hangsúlyozása. Ha azonban 
e hiedelmet tápláló, futószalagon 
gyártott szabvány kommersz-filmek 
kozmopolitizmusa mögött a művé-
szi törekvésekre is figyelünk, kide-
rül, hogy a filmművészet éppoly 
egyenlőtlenül fejlődik, mint a ha-
gyományos művészetek. Nemzeti 
fejlődése — az általános társadalmi 
viszonyok mellett — erősen függ 
más művészetek fejlettségétől is. 

A magyar szocialista filmművé-
szet — az elmúlt 25 év során — 
szerves és összefüggő folyamat ered-
ményeként jutott el mai, nemzetkö-
zileg is elismert színvonalára. Erinek 
a fejlődésnek szocialista törvénysze-
rűségeiről és stílus-jegyeiről már so-
kat cikkeztünk. Érdemes azonban 
áttekinteni azt is, hogy ebben a fo-
lyamatban milyen szerepet játszot-
tak más művészetek és főként az 
egyetemes filmművészet eredmé-
nyei. 

A forradalmi szovjet filmművé-
szet első európai sikereinek idején 
már a Nyugat 1926. évi augusztusi 
számában azt írta Kassák Lajos, 
hogy „a gyáripar sémáin túlnőtt 
művészi formanyelv türelmetlenül 
követeli a tipikus filmszerzőt, az 
irodalom és képzőművészet költői 
helyett a mozgófényképekben vizio-
náló költőt, a képköltemények új tí-
pusú alkotóját". 

Ettől a — szocializmushoz is kap-
csolódó — törekvéstől azonban nem-
csak az akkori hivatalos szervek 
zárkóztak el, de nagy közöny kísérte 
szakmai berkekben is. Baloldali író-
1 2 

kon és kritikusokon kívül, mint Ba-
lázs Béla, Bálint György, Gró La-
jos, Hevesy Iván, Kassák Lajos, 
csak egy-két, a haladással is rokon-
szenvező filmrendező kísérletezett a 
magyar filmművészet megteremté-
sével. 

A sikereinek elismeréseképpen 
moszkvai vendégrendezésre is meg-
hívott Fejős Pál a képekben fogal-
mazó Chaplint vallotta mesterének, 
és felfogása megegyezett Pudovkin-
nak nézeteivel, miszerint: „eszmé-
nyi megoldás volna, ha a filmíró és 
rendező egy személy volna". A film 
művészet voltának gondolatát a 
Horthy-renaszer alatt főként irodal-
mi berkekben ápolták. Pudovkin: A 
film technikája c. könyvét a népi 
irodalmat istápoló kiadó adta ki 
1943-ban, azzal a kritikai fogadta-
tással, hogy „a könyv megjelenése 
serkentő oltás lesz a magyar mű-
termek robotoló életébe és elősegíti 
a magyar filmművészet .kialakulá-
sát". (Magyar Film, 1944. márc. 15.) 
Ugyanebben az időben Szőts István 
filmrészletekkel illusztrált előadás-
ban ismertette a szovjet filmművé-
szetnek az egyetemes filmművészet 
jövőjét formáló szerepét. Várakozá-
sainak jegyében még Budapest ost-
roma alatt megírta a „Röpirat a ma-
gyar filmművészet ügyében" c. 1945-
ben kiadott könyvecskéjét. Könyve 
mottójaként ő is Chaplint idézi és 
— az eredetiség igénye nélkül — új-
ból hangsúlyozza: „Értsük meg vég-
re, hogy a film önálló, ú j művészet. 
Reformját ne várjuk se az íróktól, 
se a színpad embereitől. Filmmű-
vészre van szükség, aki mondani-
valóit, elképzelését nem egy más 
művészet nyelvéről fordítja filmre, 
hanem a film önálló törvényei sze-
rint gondolkodik és önti formába el-
képzeléseit" (Id. mű. 24. oldal.) A 
leendő magyar filmművészek elé 
Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Ady 
Endre, Móricz Zsigmond, Kodály 
Zoltán példáját állította. 

Ezekhez az elképzelésekhez tár-
sult a moszkvai emigrációból haza-
tért Balázs Béla. Nemcsak a művé-
szi értékét máig frissen őrzött két 
film, Radványi Géza: Valahol Euró-



pában és Szőts István: Ének a bú-
zamezőkről c. műveinek megalkotá-
sában vett részt, hamem a Filmmű-
vészeti Főiskola és az első Magyar 
Filmtudományi Intézet megalapítá-
sával, lapszerkesztéssel, számtalan 
előadással, cikkel szolgálta a ma-
gyar filmművészet megteremtését, 
ö irányította a fiatalok figyelmét az 
egyetemes filmművészet 1945 előtt 
készült, nálunk hozzáférhetetlen 
műalkotásaira, ö ismertette meg ve-
lünk Eizensteint és művészetét. 
Máig sem homályosult el az emléke 
azoknak a tanácskozásoknak, amikor 
többször levetítettünk és megvitat-
tunk olyan filmeket, mint O. Welles: 
Aranypolgár, N. Carmé: Ködös utak, 
A. Sjöberg: Égi vándor c. alkotása. 

A játékfilmnél is nehezebb volt a 
helyzete a híradó- és dokumentum-
filmek készítőinek. A nemzetközi 
dokumentumfilm-művészetnek sem 
a szocialista D. Vertov, E. Sub, V. 
Turin készítette híres művei, sem a 
nyugati, polgári demokratikus alko-
tásai nem voltak láthatóak Buda-
pesten. Amikor pedig a hozzánk tör-
ténelmi fáziskülönbséggel megkésve, 
szórványosan eljutott művész-filmek 
tapasztalatai beérhettek volna, elkö-
vetkezett a bürokratikus kultúrpoli-
tika időszaka, amikaris az időszerű 
politikai agitációs feladatokat sema-
tikusan feldolgozó műveknek kedve-
zett mind a játék-, mind a rövid-
filmgyártás. A képi kulturáltságra 
és vizualitásra való törekvés több-
nyire formalizmus-kozmopoli tizmus 
gyanúját vonta maga után. 

Nem véletlen tehát, hogy Fábri 
Zoltán, Máriássy Félix, Makk Ká-
roly, Ranódy László és mások 1953— 
56 között készült filmjeiben az egye-
temes filmtörténet máshol már le-
zárt, de nálunk addig nem alkalma-
zott fejlődési szakaszainak jegyei 
robbanásszerűen jelentkeztek. Ez 
egyik magyarázata Fábri Körhinta, 
és Hannibál tanár úr c. filmjeiben 
a némafilm klasszikusaira emlékez-
tető formai gazdaságnak, újszerűsé-
gének, Gertler Gázolás, Makk Ki-
lences kórterem c. műveiben a neo-
realizmus kritikai szemléletének. 

Fellini, Bergman, Antonioni, az 
1950-es évek közepén kezdi film-
jeiben a hősök bonyolult lelki vilá-
gának árnyalt képi eszközökkel való 
ábrázolását. Fellini: Országúton cí-

mű filmje 1954-ben, a Cabiria éj-
szakái 1957-ben készült el. Anto-
nioni A barátnők c. műve 1955-ben, 
A kaland pedig 1960-ban került kö-
zönség elé. 

A szocialista filmművészeti meg-
újhodást kereső lengyel filmek is 
némi késéssel jutottak a hazai kö-
zönség elé. És a szovjet Csuhraj, 
Kalatozov és Bondarcsuk nemzetkö-
zileg elismert filmjeire is többen 
úgy tekintettek, mint átmeneti út-
keresésre és nem pedig, mint a szo-
cialista filmművészet lényegéből fa-
kadó, annak jövőjét formáló alkotá-
sokra. A francia újhullám egyik leg-
jelentősebb műve A. Resnais: Sze-
relmem, Hirosima is 1959-től fejtette 
ki hatását. 

Az 57 után kibontakozó kultúrpo-
litika, a nemzetközi helyzet kedve-
ző alakulása, a világ filmtermésé-
nek a Filmművész Szövetség vetítő-
jében való áttekinthetősége, a sze-
mélyes külföldi kapcsolatok és 

rendszeres tapasztalatcsere-utak 
mellett a megelőző évek sok elve-
télt kísérletének és előkészületi ku-
darcának is köszönhető, hogy az 
1960-as évek közepére a magyar fil-
mek már nemcsak felzárkóztak a 
nemzetközi filmművészet kortársi 
élvonalához, hanem az évtized kö-
zepétől együtt haladtak azokkal. 

Nem volt még filmtörténeti kor-
szak, amikor a külföldi szakiroda-
lom annyit foglalkozott volna a ma-
gyar filmművészettel és filmrende-
zéssel, mint ebben az időben Jancsó 
Miklós, Kósa Ferenc, Kovács And-
rás, Sára Sándor, Szabó István és 
mások munkásságával. Ezekben a 
méltatásokban a tartalmi útkeresés 
és a formai gazdagság elismerését 
egyaránt megtalálhatjuk. 

Ez az előkelőség ugyanakkor több-
re kötelezi filmművészetünket, mint 
bármely eddigi korszak rendezőit. 

Filmművészetünk továbblépése 
azon is múlik, hogy az egyre bonyo-
lultabb körülmények között épülő 
szocialista világrendről és életünk-
ről sikerülne olyan átfogó — és nem 
elszigetelt — konfliktusokat felku-
tatnia és egyenértékűen ábrázolnia, 
amelyek nemcsak egy országban, 
hanem a szocializmus iránt érdek-
lődő egész világon eredménnyel vé-
gighullámzanak. 

MOLNÁR ISTVÁN 



EMELKEDÉS ÉS LEALACSONYODÁS 
C A N N E S M Á S I K A R C A 

késség, amely figyelmet 
érdemel. Ráadásul a 
versenyfilmek közül is 
országszerte, sőt, világ-
szerte leginkább csak 
arról az öt—hatról esett 
szó, amely meghatároz-
ta a fesztivált. A lényeg 
kiemelése természetesen 
fontos — némely részlet 
nem említése viszont 
olykor a lényeg torzulá-
sát is eredményezi. Nos, 
az alábbiakban néhány 
ilyen részlet következik 
a Cannes 1970. összkép-
hez. 

A P A R A D I C S O M 
M O S T 

Az „egyéb"-ben is 
megpróbálok némi fon-
tossági sorrendet tarta-

Stanislawa Celinska — 
Andrzej Wajda: Tájkép 
csata után című filmjének 

főszerepében 

Florinda Bolkan és Gian 
Maria Volonté — Elio Pet-
ri: Nyomozás egy minden 
gyanún felüli személyiség 
ügyében című fi lmjének 

főszereplői 

Egy filmfesztiválon 
van egyszer a fesztivál 
maga, a benne részvevő 
versenyfilmekkel és — 
akárcsak az élet minden 
más területén — van 
egyéb. Gyakran előfor-
dul, hogy az egyéb ér-
dekesebb, mint az állí-
tólagos lényeg, amely-

hez viszonyítva az 
„egyéb" kategória értel-
met nyer. Az idei can-
nesi fesztivállal kapcso-
latban — mint említet-
tem legutóbb — igaz-
ságtalan volna ezt állí-
tani. De azért a ver-
senyfilmeken túli egyéb-
ben is van olyan érde-



A mexicoi Raul Kamffer: Mlctlan című f i lmjének 
Silvia Li és Sergio Klainer 

egyik jelenetében 

ni. Legelőbbis talán a 
fejlett kapitalista orszá-
gok ifjúságának lázadá-
sáról, amely ma minde-
nütt téma — a filmben 
is. Legutóbb a Woods-
tock című amerikai do-
kumentum (vagy mi?) 
kapcsán, amely a gigan-
tikus hipi-találkozóról 
készült — érintettem a 
kérdést, de más oldalróL 
Láttam Cannesban egész 
sor filmet, amely mesz-
szemenően elgondolkoz-
tat ebben a témakörben. 
Például láttam A Para-
dicsom most címen a 
New York-i Living The-
atre utolsó európai elő-
adását filmszalagra rög-
zítve (S. Rochlin angol 
rendező kapta lencse-
végre s készített róla 
technikai okokból csak-
nem használhatatlan fil-
met.) A szétesett szín-
ház művészei, az alapító 
Julian Beck vezetésével 
ott is voltak Cannesban 
és bizonyos kísérleteket 
is tettek nagyobb figye-
lem felkeltésére. Azután 
láttam a Kritikusok he-
tének vetítései kereté-
ben a Jég című, doku-
mentum hatású (de nem 
dokumentum) filmet az 
amerikai fiatalok anar-

chista jellegű mozgal-
máról, a Right on! című 
dokumentumot (Herbert 
Danska nagyon jóindu-
latú naiv, „dalos" tilta-
kozása a faji megkülön-
böztetés ellen). Merőben 
más jellegű alkotásokat 
is itt említek, mert alap-
gondolatom vonatkozá-
sában ide sorolhatók. 
Például Godard zavaros 
műve, a Keleti szél és 
Ágnes Varda ú j műve, 
az Oroszlánok szerelme. 
Sőt, a brazil Ruy Guer-
ra műve is, az Édes va-
dászok, a forradalom ro-
mantikába hajló megfo-
galmazásával. 

Más-más hangnemben 

mindebből együttvéve 
is az derül ki, amit az 
ember a fejlett kapita-
lista országokban járva-
kelve, beszélgetve ta-
pasztal: indulat, mást-
akarás bőven van az itt 
élő fiatalok — és nem-
csak fiatalok — lényé-
ben, gondolkodásában, 
sőt magatartásában. Ez 
a mást-akarás, ez a kész-
ség a lázadásra azonban 
leverően támponttalan, 
össze-vissza, kaotikus, 
ebben a formájában for-
radalminak nem nevez-
hető. Kemény tapaszta-
latainkkal hellyel-köz-
zel nevetségesnek is 
mondhatnánk korunk 

A kánartái Allan King: Egy 
házaspár című f i lmjének 

egyik jelenete 



Marty Feldman — James 
Clark: Minden házban ké-
ne lenni egynek című se-
xi-horror filmjének fősze-

repleje 

eszméinek ezt a kakofó-
niáját —, ha a kérdés 
nem volna nagyonis ko-
moly. (Hogy mennyire 
az, mutatta például a 
Strawberry statement 
— teljesen szabad fordí-
tásban Eper és vér — 
című, méltán díjazott 
Stuart Hagman film 
meghökkentő záró része 
a sztrájkoló főiskolások 
brutális szétveréséről.) 

„ L E M I N D E N N E L , 
A M I K O R L Á T O Z ! " 

Valamennyi említett 
film elemzése túlmenne 
az itt nyíló lehetősége-
ken. Maradok a Paradi-
csom most-nál. A Living 
Theatre derék és lázadó 
művészeinek harsány 
jelszavaival és magatar-

tásával kétségkívül si-
kerül először is „elké-
pesztenie a polgárt" (ez 
azonban igencsak ke-
véssé korszerű program 
1960—70-ben) és bizo-
nyos sokkhatásokkal si-
kerül fellelkesítenie fia-
talok újabb és újabb 
csoportjait. De mire?! — 
ez a kérdés. Mert ugye 
nem kell mondani, hogy 
nekünk is nagyon ro-
konszenves az Élő Szín-
ház több jelszava, ame-
lyet sajátos előadásuk 
közben viszatérően is-
mételgetnek. Mindenek-
előtt a „Le a háború-
val!", „Le a vietnami 
háborúval!" és néhány 
hasonló. A „Le a rend-
őrséggel!", „Le minden-
nel, ami korlátoz!" — 
bővebb kifejtést igényel-

Chanta l Renaud , a kanada i 
Denis H é r o u x : A kezdemé-
nyezés c ímű sex i - f i lmjének 

főszerepében 



Leigh Taylor-Young és Jane Asher — Robert Ellis Mil 
ler: Gyermekláncfű című fi lmjének főszereplői 

ne, ebbe most nem me-
gyek bele. Mibe torkol-
lik azonban a dolog? 
„Le a ruhákkal! Le a 
ruhákkal!" No jó. Ma-
guk a művészek is leve-
szik többé-kevésbé a ke-
veset ami addig rajtuk 
volt és hipnózisra em-
lékeztető hatásukkal el-
érik, hogy a javarészt 
fiatalokból álló közön-
ség több tagja is pucér-
ra vetkőzik. A legfőbb 
hiba nem is itt van. Ha-
nem o t t hogy a gyüle-
kezetben az a közérzet 
uralkodik el, mintha 
csakugyan valami nagy-
szabású, forradalmi tet-
tet hajtottak volna vég-
re. És megnyugosznak. 

Michael Wadleigh: Wood-
stock rimű fi lmjének egyik 

Jelenete 

Holott sajnos nem csi-
náltak az égvilágon 
semmit 

Ágnes Varda fanyar-
kodó, humorkodó láza-
dói (időnként vietnami 
dokumentum-képekkel 

szabdalva) azt csinálják, 
hogy hárman — két fiú 
és egy lány — általában 
egyazon széles ágyban 
fekszenek. Már elnézést 
a pestiesen csengő kér-
désért, de mást nem tu-
dok hozzáfűzni: és ak-
kor mi van?! Godard 
lázadóiról egyszerűen 
nem tudom megmonda-
ni, mit csinálnak — 
meggyőződésem, hogy 
Godard sem. Három 
éve Pesaróban alkalmam 
volt személyesen meg-
győződni róla, hogy Go-
dard és köre immár nem 
lázad, hanem pózol. Ez 



a film (Keleti szél) is 
erről győz meg. 

A film, mint a művé-
szetek közül egy, végül-
is azt tükrözi, ami van 
— meg ami nincs. Nem 
mondok újdonságot: a 
fejlett kapitalista orszá-
gok lázadásai — és a 
belőlük fakadó filmek 
nagy részében fellelhető 
egy egészséges negáció, 
mert ez az, ami van. De 
nem lelhető fel szándék, 
irány, határozott akarás, 
mert ez az, ami nincs. 
Űj anarchiának nevez-
hető leginkább a belő-
lük sugárzó szellemiség, 
hol maoizmussal, hol 
guevaraizmussal, nihi-
lizmussal, szabad szere-
lemmel és egyéb össze-
kapkodott elemekkel 
motiválva. Semmi jo-
gunk, hogy biggyesz-
szünk minderre, vagy 
gúnyolódjunk felette (a 
Godard féle pozőrködé-
sen lehet). Lehetősége-

inkhez képest azon kell 
lenni, hogy a nyugat 
legjobb művészei — 
itt most csak erről be-
szélve — mielőbb rá-
döbbenjenek: igy leg-
jobb szándékú törekvé-
seiknek is kevés a tény-
leges társadalmi haszna. 

H O L L Y W O O D E S 
T O L S Z É L E S 
K O R N Y É K E 

Egyik pályatársam azt 
játszotta tudósításában 
a fesztivál vége felé, 
hogy hátulról kezdte 
osztogatni a „díjakat", 
a filmek egy része bár-
gyúságának csökkenő 
sorrendjében. Az én 
ilyen listámon támadha-
tatlanul vezet Ottó Pre-
minger izéje (sem a mű, 
sem az alkotás, sem a 
film szó npm stimmel 
ide): Mondd, hogy sze-
retsz, Junie Moon. A 
felszólított Junie Moon 

(Liza Minnelli játssza, 
aki civilben Judi Gar-
landnak, az „Óz" hajda-
ni kedves kis hősnőjé-
nek leánya) mondja is, 
de akkor már késő. Aki-
nek mondja, kileheli a 
lelkét abban a szent pil-
lanatban, s a hűséges 
ember sírhantjáról hű-
séges kutyáját úgy kell 
erőszakkal elvonszolni. 
A szereplők közül az 
egyik epilepsziás, a má-
sik béna, Junie Moont 
pedig első szerelme a 
film elején arcul löty-
tyintette sósavval. Azt 
hiszem, valamit sikerült 
érzékeltetnem ebből a 
filmből, amely Holly-
woodban készült. 

Mért mondom ezt? 
Nem csak önmagáért. 
Sajnos, miközben Holly-
wood azért szerencsére 
haldokol, jó hagyomá-
nyai a filmművészetben 
egészen másutt virá-
goznak — rossz hagyo-
mányai átültetődnek ép-
pen oda, ahol a legna-
gyobb kárt teszik: a 
harmadik világ filmjei-
be. Azoknak az orszá-
goknak a filmművésze-
téről, amelyek az elmúlt 
évtizedekben jelentkez-
tek először a maguk na-
iv, európai ember szá-
mára gyakran vontatott, 
de tiszta alkotásaival — 
lekopóban van a naivi-
tás. A helyét a fejlett 
technikával párhuzamo-
san, korszerű művészi 
effektusok helyett, ru-
tin és hollywoodizmus 
foglalja el. Ez érződött 
hellyel-közzel még Dél-
Amerika egyes produk-
cióin is (az általam ed-
dig ismertek mentesek 
maradtak ettől a káros 
befolyástól). Brazília is 
csak egyes alkotásokban 

Louise Turcot — a kanadai 
Denis Héroux: A kezdemé-
nyezés című sexl-f l lmjének 

egyik főszereplője 



Frank Grimes És Carole 
André — az olasz Franco 
Brusati: Harlem tulipánjai 
című fi lmjének főszereplői 

őrzi sajátos, erőteljes, 
feszültséggel tele kifeje-
zési rendszerét. Az An-
gyalok palotája, Walter 
Hugo Khouri filmje pél-
dául értékes szatírai 
ideát dob oda a bestsel-
lerkedés jobb üzletének. 
Az izraeli Álmodozó is 
a könnymosolyos sem-
mitmondás szenderítő 
műfajába tartozik (ren-
dezője Dan Wolman) és 
nem mondhatok sokkal 
jobbat Tunézia verseny-
filmjéről sem, amely-
nek a címe Egyszerű 
történet, a lényege ér-
zelgős történet, a rende-
zője Abdel Tif Ben Am-
mar. 

K Ö Z N A P I D O L G O K 
A F R A N C I A F I L M -
M O V É S Z E T R Ö L 

És itt néhány szót kell 
szólni olyan mindenben, 
a filmművészetben is 
eredendően fejlett és 
kimagasló hagyomá-
nyokkal rendelkező or-
szág dolgáról, mint 
Franciaország — lévén 
a tuniszi film közvetle-
nül nem Hollywood, ha-
nem a szembülsó szom-
széd hatása alatt. Saj-
nos a régi nagy hagyo-
mányok is, az újabbak 
is pillanatnyilag oda-
vannak a francia film-
művészetben (Godard-
ról szóltam már). A bár-
gyúsági versenyben 
igencsak megszorongat-
ná Junie Moon-t a f ran-
ciáknak nem is egy 
filmje. Raoul Coutard 
művét a Hoa Binh-et 
nem is itt kellene emlí-
teni, hanem a politikai 
szemérmetlenségek kö-
zött Szégyenletes dolog 
Vietnam témájáról nap-
jainkban ilyen JSzeres-

Danielle Ouimet, A kezdeményezés cimű fi lmben 

sük egymást gyerekek" 
hangvételű blöfföt ké-
szíteni. Itt van azután a 
nyitányként bemutatott 
Orgel gróf bálja (rende-
ző Marc Allégret) a ma-
ga semmitmondásával 
és az egészet megkoro-
názóan Claude Sautet 
nagy dérrel-durral be-
harangozott filmje, a 
Az élet dolgai, Romy 
Schneiderrel, Michel 

Piccolival, Gérard Lar-
tigauval és legalább tíz 
liternyi denaturált köny-
nyel. Talán el sem hiszik 
majd, a film arról szól, 
hogy egy férfi megcsalja 
a feleségét, de habozik, 
hogy végtére is helyesen 
teszi-e ezt. Annyira ha-
bozik, hogy a végén sze-
mélyi használatú gépko-
csijával nekimegy egy 
kamionnak (szenzációs a 



Laly Soldevila és Jósé Luis Lopez Vasguez — Luis G. Berlanga 
Éljen a menyasszony című fi lmjének főszereplői 

baleset fotografálása). 
Szerintem a film tanul-
sága: szigorítsák meg a 
KRESZ-t, módjával él-
jünk szekszuális életet 
és fogyasszunk több pe-
metefű-cukorkát. Mind-
ez az Egy férfi — egy 
nő stílusában és gyenge 
utánzatként 

Várjuk már, várjuk, 
az ú j francia csodákat. 
Elég régen. Remélhető-
en nem sokáig. Némi 
halvány reményt nyúj-
tott e tekintetben Mi-
chel Drach filmje, az 
Eliz, vagy az igazi élet, 
a kimagasló színésznő-
vel Marie-José Nat-tal 
és Mohamed Chouikh 
algériai színésszel a fő-
szerepben. A film az al-
gériai—francia konflik-
tus legforróbb időszaká-
ban játszódik és őszin-
tén az emberséges, az 
igaz oldalon áll. 

M E G J E G Y Z E S E K A 
„ B Y Z A N T I U M " -
D Í J H O Z 

Legutóbbi hagyomá-
nyomhoz híven a can-
nesi fesztivál keretében 
folyt szekszi- és porno-
fesztiválhoz is fűzök még 
egyet és mást. 

Ekkora szekszi-felvo-
nulás (úgynevezett sex-
filmről beszélek) azt hi-
szem nem volt még so-
ha sehol — mivelhogy 
ennyi szekszi sem ké-
szült ínég soha. A Can-
nesban egyáltalán jelen 
volt mintegy háromszáz 
filmből körülbelül ötven 
tartozott ennek a mű-
fajnak különböző ágaza-
taiba. Mert az is van 
neki — éppen erről szó-
lok majd. („Byzantium" 
néven a „Show Busi-
ness" külön díjat is meg-
hirdetett az idén a leg-
jobb szekszinek.) 

Azt hiszem, a szekszi 
az a műfaj, ahová a 
mozizás nyugaton nap-
jainkban legeredménye-
sebben menekül a tévé 
elől. Egyéb tényezők 
mellett alighanem ez a 
szekszi hallatlan felíve-
lésének egyik magyará-
zata. 

A műfajba természe-
tesen sok minden bele-
fér a közönség közönsé-
ges átejtésétől a tényle-
ges pornográfiáig. Ne-
kem a legellenszenve-
sebb itt is az a film, 
amelyet magamban 
„képmutató szekszi"-
nek kereszteltem. Azt 

hiszem, bizonyos adó-
kedvezményi és hasonló 
szempontok is közreját-
szanak abban, hogy 
egyes szeksziket ilyen-
olyan tanmesének ál-
cáznak (főleg az ango-
lok, amerikaiak, néme-
tek, de olykor a skandi-
návok is jeleskednek 
ebben), hol az ifjúság 
védelmét, hol a házas-
ság óvását és más effé-
lét imitálva célként Er-
ről persze szó sincs —, 
de jól hangzik. 

Ugyanide sorolódik 
bennem a horror-film, 
a grand guignol „mo-
dernizált" szekszi válto-
zata. A legförtelmesebb 
volt ebben a műfajban 
egy amerikai produkció 
(Dr. Blake szeksz-szé-
ruma), ahol a megva-
dult főhős abban leli 
örömét, hogy kihörpinti 
áldozatai vérkészletét. 

Gondolom, ezekkel a 
kiegészítésekkel valami-
vel teljesebb a kép az 
idei cannesi filmfeszti-
válról, amely a filmmű-
vészet örvendetes emel-
kedéséről és a filmké-
szítés sajnálatos leala-
csonyodásáról egyaránt 
számot adot t 

RAJK ANDRÁS 



SZÉP MAQYAR KOMÉDIA 
BESZÉLGETÉS BANOVICH TAMÁSSAL. 

Mostanában fejezte be Szép ma-
gyar komédia című játékfilmjét. A 
forgatókönyvet Garai Gáborral kö-
zösen írták. A cselekmény a XVI. 
században játszódik, eseményei — 
ahogy hallottuk — jórészt Balassi 
Bálintot és korát idézik. Vajon élet-
rajzi vagy történelmi filmet készí-
tett? 

A meghatározás pontos értelmé-
ben egyiket sem. Egy nagy magyar 
költőnek az életútját, karakterét, ér-
zelmi-indulati rajzát szerettem vol-
na filmre vinni. A filmben egyébként 
sehol sem mondják ki azt, hogy Ba-
lassi Bálint — csak Bálint. Garait 
és engem is az érdekelt', hogyan tud 
egy ember nagyon kedvezőtlen kö-
rülmények között költővé válni, ho-
gyan tud alkotni és egyáltalán létez-
ni. Aztán, miközben a forgatóköny-
vet írtuk, furcsa párhuzamként ál-
landóan elénk vetült hol Zrínyi, hol 
Petőfi, hol József Attila, hol Ady 
alakja, mert a visszahúzó, méltány-
talan viszonyok folyton megzavar-
ták és a legszélsőségesebb helyzetek-
be sodorták ezeket a költőket is. És 
azt lehet mondani, hogy mindegyik 
elemésztette magát. Vagy úgy, hogy 
belement a csatába, mert olyanok 

voltak a körülmények, vagy valami-
lyen más módon —, de szinte ön-
gyilkos lett. Furcsa analógia és is-
métlődés ez a költősorsokban, ami-
kor számukra nem kedvező körül-
mények között kénytelenek élni és 
alkotni. 

Tehát Balassi alakja mintegy 
ürügy, apropó volt mélyebb monda-
nivaló, jelkép kifejezésére? 

Megmondom őszintén, mikor elvhez 
a filmhez fogtam — én nem gondol-
tam jelképre. Egyszerűen csak meg-
szerettem ezt a hányatott sorsú, fur-
csa embert. És szerencsére, Eckhardt 
Sándor óriási munkája révén még 
hatalmas élmény- meg életanyaghoz 
is jutottam. Azt hiszem, nagyon ke-
vés költő van a XIX. század köze-
péig, akiről ennyi életrajzi adat 
gyűlt volna össze. Izgalmas élete 
kész regény. De előttem akkor még 
csak egy ember volt, aki érdekelt, 
aki hozzám közel állt —, és én meg-
próbáltam megkeresni, hogy mit mi-
ért csinált. Kezdetben senki másra 
nem gondoltam, csak Balassira. Az 
analógiák később jutottak eszembe. 

Műfajilag hogyan határozná meg 
a filmjét? 

Ez nagyon nehéz kérdés. Nem is 

Jelenet a Szép magyar komédi i -ból 



tudok pontos választ adni. Egy tra-
gikus történetről van szó, amely 
rendkívül mozgalmas körülmények 
között zajlik le. Nincs benne sok ko-
mikum, derű, vagy vidámság, mert 
ez a Mohács utáni korban sem volt 
sok. Balassi életében pedig a harag 
és a vágyódó szerelem, az el nem ért 
boldogság volt a meghatározó. Eze-
ket a motívumokat igyekeztem ki-
bontani a filmen. 

Mennyi ideig készült a filmre? 
Közel három éven át, társ-forga-

tókönyvírómmal, Garai Gáborral. 
Aztán közös élményünkből egy év 
alatt elkészült a forgatókönyv. Az 
előkészülethez tartozott, hogy végig-
jártam Balassi színhelyeit, ahol élt, 
ahol megfordult. A forgatás aztán 
már gyorsan ment. Kb. két hónap 
alatt elkészültem. 

Filmje végül is történelmi film. 
A XVI. században játszódik és kosz-
tümös történelmi szereplői vannak. 
A különös végvári élet megeleveni-
tése, a végvári miliő megteremtése 
milyen gondot okozott? 

A végvári vitézek nem olyanok, 

miht például egy nagy var, vagy egy 
nagy hadsereg katonái. A végvárak 
kicsi várak voltak, ahol ha már har-
minc lovas összejött — az már ko-
moly végvár volt. Természetesen ez 
az általam filmrevitt időszakra vo-
natkozik, amikor a végvári vitézek 
már csak „illegálisan" csaptak le a 
törökre, portyáztak. Ezt a végvári 
hangulatot könnyen meg tudtam 
teremteni, mert ezek az események 
— csaták, csetepaték, kis létszám-
mal zajlottak. Nem kellett ügyesked-
nem, semmi trükköt nem használ-
tam. Az arányok, a méretek telje-
sen hitelesek. Ez adja a filmnek ta-
lán olykor kegyetlen hangulatát. 
Mert ha kis közösségből meghal va-
laki — egy jó ismerős, egy jó barát, 
ez nagyon szubjektíven jelentkezik. 
Az emberi halál brutálisabbnak tű-
nik, mint a nagy csatajelenetekben. 
Ez elriasztó egy kicsit 

És a játékstílus? Egy középkori 
történelmi témát a játékstílusban 
sem könnyű filmre vinni. 

Igen. Megpróbáltam én közeledni 
a történelemhez, és a figurákat bel-

B e a u Tyskiewicz, a f i lm egyik főszerepében 



sóleg úgy látni, mintha ma élnének. 
Rendkívül lelkiismeretesen készül-
tem viszont a külsőségekre — min-
den m.' ZKfa, kosztümre; arra ho-
gyan rdták például a hajukat, 
egy csat HögySn kapcsolódott stb. 
Megpróbáltam beleélni magam an-
nak a kornak a viseletébe, a modo-
rába —, hogyan ültek le, álltak fel. 
S aztán az egészet megpróbáltam 
úgy föloldani, hogy a színészeknek 
ne kelljen valamiféle idegen attitű-
döt fölvenniük. Amikor egy-egy szí-
nészt beállítottam, vagy instrukció-
kat adtam, azt pontosan úgy magya-
ráztam, mint egy mai jelenetnél. A 
korhűséget mindig az adott miliő 
egésze adta meg. Nem volt köny-
nyű belső modernségre törekedni a 
több évszázados kort idéző kosztü-
mökben és környezetben. 

Milyen helyszíneken forgatták a 
filmet? 

A filmnek szinte a felét belsőben, 
műteremben forgattuk. Ennek az is 
oka volt, hogy miután én csináltam 
a díszleteket, a saját elképzeléseimet 
pontosabban meg tudtam így való-
sítani. A másik felét — magát a 
végvári életet, a csatákat természe-
tesen külsőben, a természetben for-
gattuk. Egyrészt Tatán, egy ősgye-
pes, hatalmas ligetben és egy külö-
nös, katedrálisra emlékeztető bükk-
erdőben. Aztán Sárospatakon és kör-

nyékén, ahol Balassi a valóságban is 
élt. Ezeken kívül még Budapesthez 
közel, egy szép fenyőerdőben forgat-
tunk, meg a komáromi kazamaták-
nál — az esztergomi csatát. 

A szereplőválasztásban nem vol-
tak problémái? 

Sajnos voltak és vannak problé-
máim. Az a helyzet, hogy Magyar-
országon — bármilyen furcsán hang-
zik is — nagyon kevés színész van. 
Mennyiségileg kevés színész. Ennek 
aztán az a következménye, hogy a ki-
emelkedő és közép kategóriájú szí-
nészek nagyon le vannak terhelve. 
Furcsa circulus vitiosus ez. Renge-
teget szerepelnek, mivel rengeteg le-
hetőség, ajánlat között válogathat-
nak. De még amit kiválasztanak, az 
is olyan sok, hogy elmélyülés szinte 
lehetetlen a játékukban! Párhuzam-
ban többféle figurát is alakítanak 
— színház, film, tévé, rádió, szink-
ron. Így aztán olykor még a szöve-
get sem tudják — az utolsó pillana-
tokig. Nemcsak azon töprengtem na-
gyon sokat, hogy milyen legyen Ba-
lassi filmbéli alakja, hanem hogy ki-
nek adjam a szerepet? Van egy töb-
bé-kevésbé hiteles Balassi-portré és 
a versei, amikből ki lehet alakítani 
a figurát. Tömzsi, gyorsmozgású, 
hirtelen kedélyű, másodpercek alatt 
váltó hangulatú ember volt, aki ál-
landóan öszeütközésbe került a kör-

Sztankay István Balassi Bálint szerepében 



nyezetével. Nehéz, bonyolult alkat 
volt. Színészeink közül nem nagy 
válogatási lehetőség után jutottam 
Sztankay Istvánhoz. 

És a női szereplők? 
Balassi életében három nagy nő-

alakot emeltem ki. Ennek a három 
nőnek teljesen eltérő karaktere volt. 
Feladtam tehát a leckét saját ma-
gamnak. Az első és legfontosabb nő 
Balassi életében, aki meghatározó 
volt költészetére is: Magyarország 
egyik legelőkelőbb, híresen szép, ön-
tudatos, művelt, okos, nagyvonalú 
asszonya, Losonczy Anna. Nagyon 
nehéz volt ennek megfelelő szerep-
lőt találni. Talán a legnehezebb. Egy 
harminc év körüli, nagyon szép, mél-
tóságteljes, dekoratív, nagyrutinú 
színésznő kellett volna. Hosszas ke-
resés után a lengyel Beata Tyszki-
ewiczet tartottam legközelebb álló-
nak az elképzelésemhez. Az ő ellen-
tétpárja Balassi felesége. Egy kicsit 
butácska, egy kicsit édeske nő, aki 
felnézett Balassira, és éppen ezért 
volt jó neki, mert nem volt olyan 
ironikus, erős egyéniség, mint Lo-
sonczy Anna. Természetesen a fe-
leség, Krisztina is nagyon szép volt 
— a maga típusában. Véletlenül ta-
lálkoztam Széles Annával, a kolozs-
vári Nemzeti Színház művésznőjével, 
akire ezt a szerepet bíztam. A har-
madik női szereplő, Cölía élesebbre 
lett fogalmazva, mint Balassi ver-
seiben volt. Neki inkább a valósá-
gos alakját próbáltam megkeresni. 
Az előbbi kettőnél keményebb, hisz-
térikusabb alkat Gyöngyössy Kata-
lin játssza. 

A film forgatását már befejezték. 
Ilyenkor a rendezőnek mi a legfőbb 
gondja, mit csinál még? 

Minden rendező — azt hiszem leg-
alábbis — ilyenkor a legnyomasz-
tóbb pillanatait éli. Mert most már 
nem lehet javítani. Már csak öszeál-
litani lehet abból, ami van. Ilyenkor 
az ember döbbenten és töprengve 
nézi a vágóasztalon eléje tornyosuló 
anyagot. És azt hiszem, nagyon ke-
vés rendező csapja be magát azzal, 
hogy majd most a vágóasztalon so-
kat tud még segíteni. Itt már csak 
simítani lehet egyet s mást, szépíte-
ni, néhány apróbb dolgot korrigálni. 
De azt, amit már egyszer fölvettünk, 
azon másítani nem lehet. Én egyéb-

ként nem is dolgozom azzal az illú-
zióval, hogy rengeteget forgatok — 
és majd a vágóasztalon válogatva 
összeáll, kialakul valami „remek-
egész". Ez így nem megy. Többé-ke-
vésbé én már — hogy úgy mondjam 
— vágásra forgatok, készítem elő az 
anyagot. Annál nyomasztóbb viszont 
az előálló helyzet. Hát, ez van most. 

A film készítésében mi volt a leg-
nagyobb problémája? 

Minden film előkészítésénél lé-
nyeges kérdés, hogy mekkora anya-
gi keret áll rendelkezésre. Ez némi-
leg már a készülő film minőségét is 
befolyásolja. Nos, a Balassi-film ne-
gyed-ötöd annyiba került, mint más 
történelmi filmjeink. Ezt az arány-
talanságot csak úgy tudtam áthidal-
ni, hogy hallatlanul puritánul és cél-
ratörően, előre mindent megszer-
kesztve, szinte mérnöki pontosság-
gal felépítettem mindent. A film 
szinte minden kockáját lerajzoltam 
— az összes ezzel kapcsolatos variá-
ciókkal együtt megpróbáltam meg-
tervezni. Aztán úgy forgattam, hogy 
amire nem volt pénzem, azt egysze-
rűen nem is próbáltam megcsinálni. 
A csaták — szerencsére — kis sta-
tiszta-létszámmal mentek, a díszle-
teket én terveztem, mérhetetlen öko-
nómiával szerkesztettem meg példá-
ul az épületeket —, úgy, hogy az 
egyikből kis átalakítással máris más. 
ú j díszlet lehessen. Kende Jánossal, 
nagyon tehetséges operatőr munka-
társammal minden részletet megbe-
széltünk, mert e keretek között sa-
játmagunknak mégis nagyon magas 
mércét állítottunk fel. De ezt csak 
úgy lehet átvinni — nem tudom si-
került-e —, ha előre kimérjük a lé-
péseket a mércé ig . . . Mindezt nem 
szabadkozásul mondtam el. Vélemé-
nyem szerint mindenképpen a ren-
dező felelős a filmjéért. Ha egyszer 
elkészítette a filmet, akkor annak az 
összes konzekvenciáját vállalnia kéli, 
minden tekintetben. — Végül is, azt 
hiszem, sikerült egy olyan filmet 
csinálnom, amely történelmileg hi-
teles, nem túl bonyolultan parabo-
lisztikus — a közönség szómára ért-
hető és mozgalmas filmet, mellyel 
részben a magam gondolatait is ki 
tudtam fejezni. 

N EÖRY ÉVA 



FILM ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET 
A PANNÓNIA FILMSTÚDIÓ JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA 

A fennállásának hu-
szadik évfordulóját ün-
neplő Pannónia Film-
stúdió köszönti önmagát 
és híveit ezzel a kiállí-
tással, amelyet a mun-
katársai által készített 
animációs filmek tervei-

ből, műhelyrajzaiból és 
bábfiguráiból állított 
össze a Műcsarnok ter-
meiben; némiképp tán 
azt is jelezve gesztusá-
val, hogy nem „csak fil-
meket", de képzőművé-
szeti alkotásokat is lát 

az elmúlt két évtized 
során falai között szüle-
tett művekben. 

S igazat kell adnunk 
a stúdiónak és a tárlat 
rendezőinek. Hisz az 
animációs filmek vilá-
ga valóban nehezen vá-
lasztható el a képzőmű-
vészet produkcióitól, an-
nak ellenéref hogy a 
film, mint mozgókép, 
azaz cselekménnyel, ze-
nével és — néha — be-
széddel is operáló mű-
faj, kétségkívül külön-
bözik az „állókép" kere-
tei között megmaradni 
kénytélen hagyományos 
képzőművészeti kompo-
zícióktól. Az egyik, s 
nem éppen a legjelen-
téktelenebb összetevője 
azonban a műfa j alko-
tásainak kétségkívül a 
képzőművészet forma-
rendje. Hiszen a filmek 
vizuális alapját jelentő 
rajzok és a plasztikus 
kompozícióként épített 

Nepp József: ö t perc 
gyi lkosság 
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bábfigurák vitathatatla-
nul legalább olyan mér-
tékben kénytelenek en-
gedelmeskedni a képző-
művészet törvényeinek, 
mint a filmnyelv szabá-
lyainak. 

Persze a két dolog 
csak elméletileg vá-
lasztható el egymástól. 
Egyik sem vizsgálható 
külön, s a képzőművé-
szeti szempontú megkö-
zelítés a filmnyelv sza-
bályainak figyelembe-
vétele nélkül ugyanúgy 
vakvágányra vezethet, 
mint a „csak filmes" 
dolgokra való koncent-
rálás, a vetítővásznon 

megjelenő képek képző-
művészeti kompozíció-
jának teljes figyelmen 
kívül hagyásával. 

Ám ha a Pannónia 
Filmstúdió jónak látta, 
hogy képzőművészeti ki-
állításként interpretálja 
munkatársainak kom-
pozícióit, mi sem láthat-
juk akadályát annak, 
hogy annak megfelelően 
elemezzük őket — né-
miképp eltérő ered-
ménnyel, mint az eddigi 

kritikákban történt. 
Megjegyzéseinkkel azon-
ban nem ünnepet aka-
runk rontani; hiszen a 
magyar animációs film-

Richly Zsolt: Szvit 

művészet elég erős ah-
hoz, hogy e szerény 
megjegyzéseknél erő-
sebb bírálatot is „kibír-
jon", nem beszélve ar-
ról, hogy művészi szín-
vonala szinte meg is kö-
veteli a problémák vizs-
gálatát, éppen az előre-
lépés érdekében. 

A kiállítás képzőmű-
vészeti jellegét kihasz-
nálva — s eltekintve 
időrendjétől — tehát 
nem a szokásos úton ha-
ladunk most végig, a 
Kiskakas gyémánt fél-
krajcárját választva ki-
indulópontul; annak el-
lenére, hogy ez a film 
— Macskássy Gyula és 
a magyar animációs 
filmművészet legelső 
műve — végeredmény-
ben valóban maga „az 
ős" a hazai animációs 
filmek között, hanem a 
stílusok szempontjából 
nézzük meg a kiállítást 
és animációs filmművé-
szetünk általa reprezen-
tált alkotásait. A kate-
góriák léptéke és határa 
ugyan ilyenformán óha-
tatlanul más lesz, mint 
a történet menetében, s 
köreiben két főrészt, a 
„grafikai-karakteres" és 

Marskássy—Várnai: Tíz deka halhatatlanság 



Macskissy—Várnai: 1, 2, 3 . . . 

a „festői-költői" törek-
véseket kell megkülön-
böztetnünk. (A bábfil-
mek e szempontból is 
más kategóriába tartoz-
nak, s dolgaikra ilyen-
formán csak később ke-
ríthetünk sort.) 

Nos, ezen az úton ha-
ladva végig, a „grafi-
kus" filmek csoportjá-
ról több jót, mint rosz-
szat mondhatunk. E ka-
tegóriában dolgozó ren-
dezőink és figuraterve-
zőink ugyanis szinte a 
kezdetektől fogva biztos 
stílusérzékkel haladnak 
útjukon; a legjobb mód-
szereketválasztván mun-
kájuk folytatásához; a 
művek karakter-sztori-
jaihoz karakterfigurákat 
teremtettek, egy-egy jel-
lemvonás, egy-egy prob-
léma vizuális megfogal-
mazásaként fogván fel 
műveik „hőseit". (Üj 
terveik ugyan — s itt 
főként az „egész estét 
betöltő" Gusztáv-filmre 
gondolok — némi kétsé-
get ébresztenek önkont-
rolljuk iránt — hiszen 
egy karikatúrára nem 

Ntpp József: ö t perc 
gyilkosság 

lehet a neki megfelelő 
etűdnyi megjelenés he-
lyett egy egész „nagy-
film" szellemi terhét 
róni.) Várnai György és 
Macskássy Gyula 1—2— 
3 . . . című filmje min-
denesetre ugyanúgy a 
filmkarakter és a rajz-
stílus szerencsés talál-
kozásának köszönheti 
sikerét, mint a szerző-
pár bármelyik későbbi 
alkotása a 10 deka hal-
hatatlanság-tói a Nagy-
ember gyilkos szatírá-
jáig. Vagy említhettük 
volna Nepp József ö t 
perc gyilkosság című 

„sűrített krimijét", s — 
hogy a tartalmilag el-
lenkező végletről is szól-
junk — Szabó Sipos Ta-
más publicisztikus töl-
tésű „mechanizmus-so-
rozatát". És folytathat-
nánk a sort, az édes-
kés „Disney-stílus" után 
született filmek bárme-
lyikével, hisz szeren-
csénk van — a magyar 
animációs filmstílus Dis-
ney „virágkora" után 
született, s így első lé-
pései után rögvest túl-
léphetett a meggyökere-
sedni már képtelen ha-
táson. 



Richly Zsolt: Szvit 

N'epp József: ö t perc 
gyilkosság 

A „költői-festői" fil-
mek körei már több ne-
hézséget okoznak, annak 
ellenére, hogy sikereik 
füst je tán el is fedi 
problémáikat; s ilyen-
formán nem túl „nép-
szerű" feladat rájuk 
emlékeztetnünk. Pedig 
ezek a művek, minden-
nek ellenére, még nem 
lelték meg saját hang-
jukat. Stílusuk — kép-
zőművészeti szempont-
ból értendő kompozí-
ciós rendjük — még 
nem alakult, nem kris-
tályosodott ki a követel-

mények koordinátái kö-
ré; meglehetősen sok 
bennük az utánérzés, a 
„filmes" eszközökkel el-
mosott törés, modoros-
ság, probléma. 

Reisenbüchler Sándor 
— egyébként méltán 
népszerű, s valóban te-
hetséges — művei, a 
Nap és a Hold elrab-
lása, és az Amikor én 
még kis srác voltam, 
éppen nyelvük képző-
művészeti karakterének 

tisztázatlanságaival 
kelthetnek zavart. For-
maviláguk ugyanis még 
nem a stílus, csak a mo-
dor elemeiből épült fel, 
látványos megoldásaik 
kétségkívül megejtőek, 
de nem elég fegyelme-
zettek, túl könnyűek, s 
túl sok bennük a még 
meg emésztetlen hatás — 
Mirótól a népművésze-
tig. Reisenbüchler mű-
veinek említett problé-
máit azonban máris fel-
oldja a filmnyelv töké-
letes ismerete és alkal-
mazása, s ha filmstilusa 
mellé rajzstílusát is 
megleli, vagy egyéni-
ségével ekvivalens ra j -
zolóra, figuratervezőre 
tesz szert, erős egyéni-
sége kétségkívül animá-
ciós filmművészetünk 
fejlődésének fontos moz-
dító-ereje lehet. 

Kovásznai György és 
Korniss Dezső Egy festő 
naplója című filmje épp 
ellenkezőleg — képző-
művészeti anyagának 
tökéletességével hat és 
teremti meg önmaga 
„légkörét". Hisz a szí-
nek változása, a formák 
vibráló egymásba-folyá-
sa annak ellenére köti 
le benne figyelmünket, 
hogy az egész mű nem 
különösebben „filmsze-
rű" kompozíció, alig 
több, mint Korniss il-

lumináció-sorozatá-
nak karakteresen össze-
állított fotogrammja. 

Richly Zsolt vizsga-
filmje, a József Attila 
versére készített Indiá-
ban után karakteresebb 
grafikai nyelvvel kísér-
letezik ú j filmjeiben, a 
Szint-ben és a Párá-
ban. A filmre transzpo-
nált versillusztráció 
azonban, amellyel kísér-
letezni látszik, még 
mindig problematikus-
nak tűnik. 

A bábfilmek csoportja 
végeredményben Foky 
Ottó tehetségére és ha-
tására építi lehetőségeit, 
nem csalódván e játé-
kos figurák mindig biz-
tos poént jelentő meg-
jelenésében. 

HORVÁTH GYÖRGY 



MAGYAR FILMEK OLBIÁBAN 
Olbia Szardínia szigetének északi 

részén, mélyen a tengeröbölben fek-
vő kis kikötőváros. Rómából a hajó-
út nyolc óra, repülővel alig egy óra. 
Itt tartják meg évről évre a függet-
len filmművészet fesztiválját, ezt az 
egyhetes munkaprogramot, melyen 
minden alkalommal más és más or-
szág filmművészete kerül középpont-
ba. Az olbiai rendezvény tizennégy 
esztendeje létezik, de csak négy év 
óta nyerte el mai sajátos arcát. Ta-
valy a fiatal spanyol filmművésze-
tet tették vizsgálat tárgyává, idén a 
magyarokat hívták meg, hogy át-
tekintést adjanak a legutóbbi évek 
filmterméséből, különböző irányza-
taiból. Miért esett ránk a választás? 
A szemle manifesztuma többek kö-
zött így indokolja: „A filmművészet 
válságban van, ismételgetik Keleten 
és Nyugaton. A fiatal magyar film-
művészet nem cáfolja meg ezt az ál-
talános megállapítást, hanem pozití-
van és termékenyen motiválja: vál-
ság azaz evolúció, azaz élesztő erő, 
eszmék vitája, társadalmi elkötele-
zettség, a feladatok tudatos vállalá-
sa a társadalomban — bármilyen tí-
pusú társadalomról legyen szó — ez 
a művészeknek, korunk tanúinak és 
tolmácsodéinak feladata." 

A május 18—23 között megrende-
zett eseményen levetítették Herskó 
János Szevasz, Vera, Máriássy Félix 
Imposztorok, Bacsó Péter Fejlövés, 
Fábri Zoltán Utószezon, Szabó Ist-

ván Álmodozások kora, Kovács And-
rás Hideg napok, Mészáros Márta 
Holdudvar, Gaál István Magasiskola, 
Elek Judit Meddig él az ember? és 
Sziget a szárazföldön, Gyarmathy Lí-
via Ismeri a Szandi-Mandit? című 
filmjét. Külön műsort szenteltek 
Jancsó Miklós művészetének (a Sze-
génylegények-et, Csillagosok, kato-
nák-at, Csend és kiáltás-t és a Fé-
nyes szelek-et láthatták az érdeklő-
dők), s bemutattak tíz rövidfilmet. A 
filmeket viták követték, melyeken 
elsősorban olasz újságírók vettek 
részt, s a magyar műveket elemezve 
minduntalan szembesítették a tanul-
ságokat a mai olasz filmállapotok-
kal. így például Jancsó filmjeivel 
kapcsolatban szenvedélyesen hibáz-
tatták az olasz filmesztétikai nevelés 
elmaradottságát, mely nem teszi le-
hetővé, hogy a közönség széles ré-
tege élvezze és megértse az ilyen tí-
pusú és formanyelvű alkotásokat. Is-
merős problémákat hallottunk fel-
vetődni a közönségfilm és művész-
film eltávolodását illetően, azzal a 
különbséggel, hogy a megszépítő 
messzeségből az olaszok Magyaror-
szágon a közönség filmesztétikai fej-
lettségének paradicsomi állapotát 
vélték megvalósulni. A viták folya-
mán persze voltak leleplező pillana-
tok is, így például amikor elkérték 
az utóbbi években Magyarországon 
bemutatott olasz filmek listáját, s 
ebből gyanút foghattak, hogy egye-

A magyar f i lmművész-delegáció az olbiai szemle megnyitó ünnepségen 



lőre nálunk is messze van még a Ká-
naán. 

Az olbiai filmeseményen résztvevő 
legérdekesebb személyiségek közül 
említsük meg Antonioni és Nanni 
Loy nevét. Antonioni személy sze-
rint is kitüntető figyelemben része-
sítette a magyar delegációt, egy al-
kalommal együtt ebédelt velünk, s 
Rómában a Metro-Goldwyn-Mayer 
cég házivetítőjében levetítette ne-
künk Zabriskie Point című legújabb 
művét, maga pedig megnézte Gaál 
István Magasiskolá-ját, amelyről el-
ismerően nyilatkozott. 

A szardíniaiak ritka gondos és 
kedves vendéglátását a világ legesz-
ményibb díjkiosztó ünnepsége tetőz-
te be. Itt ugyanis minden résztvevő 
magyar filmet és személyt szép 
bronzszoborral jutalmaztak, még az 
újságírót is, mely tényből az olbiai 
fesztivál egyedülálló volta azt hiszem 
mindenki számára kiviláglik. 

A szardíniai vendéglátók mindent 
megtettek, hogy a magyarokat meg-
ismertessék a sziget hihetetlen vad 
szépségével és hihetetlen vad prob-
lémáival. A mostoha természeti kö-
rülmények (a terület nagyrésze csu-
pa kő és szikla, terméketlen föld, 
mely csak kecske és juhlegeltetésre 
alkalmas), az évszázados elmaradott-
ság rányomta bélyegét Szardínia 
gazdasági és társadalmi fejlődésére, 
ezt nem csak Aldo Serio Távoli szi-
get című dokumentumfilmjéből lát-
hattuk, — amely az Ahol megállt az 
idő című tv-sorozat keretében ké-
szült, — de erről saját szemünkkel 
is meggyőződhettünk. Tapasztalatból 
átélhettük újságcikkeink közhely-
számba vett fordulatait, amikor a 
rafinált ötletességgel épített és be-
rendezett, légkondicionált, fürdőme-
dencés luxushotelből kirándulásra 
indultunk a sziget belsejébe, s elju-
tottunk a világtól elszakadt hegyi-
faluba vagy városkába, Orgosolo-ba, 
mely de Seta Orgosoloi banditák 
című filmjének színhelyéül szolgált. 
A Costa Smeralda csodálatos szín-
világú partvidékét Aga khán kon-
zorciuma százhúsz kilométer hosszá-
ban megvásárolta, a nemrégiben még 
öszvérek taposta ösvények helyén 
modern autópályákat építtetett, a tá j 
legszebb pontjaira a szardíniai népi 
építészet és a filmgyári díszletek stí-
luselemeit keverő luxushoteleket. A 

falakra mesterségesen festették a va-
kolat salétromfoltjait, a használat és 
az élet romantikus jegyeit, a leges-
legdrágább szálloda kívülről primitív 
barlangrendszerre hasonlít. Egy olasz 
ismerősünk szerint, annak a légkon-
dicionált luxusbarlangnak, ahol a 
vendégnek két kőből kell majd tüzet 
csiholnia, ha cigarettára akar gyúj-
tani, napi százezer líra lesz majd az 
ára. 

Orgosoloban láthattuk a nem mes-
terségesen, hanem természeti úton 
előállított elmaradottságot. A ban-
ditizmus ma is élő problémája a vi-
déknek, harminckét körözött bandi-
ta van jelenleg, akiket nem képesek 
elfogni. Nemrégen egy olasz mérnö-
köt elraboltak, váltságdíjat követel-
tek érte, s a mérnök hosszas fogság-
ból szabadulva úgy nyilatkozott, 
hogy tökéletesen megérti a banditák 
tettét, a szegénység kényszerítő kö-
rülményei között egyszerűen nem 
nyílik más lehetőség számukra. 

Az olbiai filmszemle időben egy-
beesett az olasz újságok egyhetes 
sztrájkjával, ott tartózkodásunk ide-
jén nem jelent meg sajtóvisszhang 
a fesztiválról. Utólag azonban elég 
nagy számban és terjedelemben fog-
lalkoztak az eseménnyel, s szinte ki-
vétel nélkül elismeréssel írtak az ú j 
magyar filmművészetről. A külön-
böző politikai elkötelezettségű lapok 
természetesen a saját szájuk íze sze-
rint értelmezve elemezték a műve-
ket. abban azonban valamennyien 
megegyeztek, hogy a magyar film 
jelentős és egyéni színfoltot képvi-
sel ma a világ filmművészetében. 
Mint az II Popolo írta „A magyar 
filmművészet — miután elhalkult a 
hírverés az angol free cinema körül, 
amelyet kereskedelmi opportuniz-
mus vert fel — az 1970-es évek rival-
dáján, mint a legélőbb, legstimulá-
lóbb filmművészet jelenik meg, a 
brazillal és a jugoszlávval együtt." 

Az olbiai tapasztalatok feltételezni 
engedték, hogy a magyar filmek 
kedvező fogadtatása nem csupán az 
udvariasság, hanem az őszinte ér-
deklődés megnyilvánulása volt. 

LÉTAY VERA 



Wolfgang Staudte új film-
je: F e h é r m e l l é n y e s 
u r a k . Főszereplő: Mario 

Adorf 

A nyugatnémet Pier A. Caminneci M i -
Í v e n r ö v i d a z i d ő é l n i e lmen ren-
dezett új filmet. A címszereplők: Janine 

Reynaud és Hans Meyer 

Anita Ekberg játssza a főszerepet Fede-
rico Felllni B o h ó c o k című tévé játék-
filmjében. Képünkön Anita Ekberg és 

Fellinl 



f / n u i / á y XIII. évf . 12. sz. — Fi lmművésze t i fo lyó i ra t . Megje lenik minden 
h ó n a p 1-én és 15-én. — Főszerkesz tő : Hámos György . — Kiad ja 

a Lapk iadó Vál la la t . Fele lős k i a d ó : Sala Sándor . — Szerkesz tőség és k iadóhiva ta l 
Budapes t , VH., Lenin k ö r ú t 9—11. T e l e f o n : 221-285. — T e r j e s z t i a M a g y a r Posta . Elő-
f ize the tő a Pos ta Központ i H í r l ap - I rodáná l (Bp., V., József n á d o r tér 1.). Előfizetést 
d í j : '/« é v r e 24— Ft. Csekkszámlaszám: egyén i SÍ 228: közüle t i 61 06S, vagy á tu t a l á s a 
MNB 8. sz. f i ó k j á n á l vezete t t fo lyószámlá ra 

70.4403 Egye temi N y o m d a m é l y n y o m á s a , Budapes t . 
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^ Jean-Louis Trintignant, 
(akit a Z v a g y e g y p o -
l i t i k a i g y i l k o s s á g 
a n a t ó m i á j a és az 
E g y f é r f i é s e g y n ő 
című fi lmekben kedvelt 
meg a hazai közönség), 
Claude Lelouch új filmjé-
ben játszik főszerepet. A 
f i lm címe: A c s i r k e f o -
g ó . A női főszerepet a ren-
dező felesége, Christine 
alakltja. 

Anthony Quinn egysze-
mélyben a producere, a 
rendezője és a főszereplője 
a Robin Estridge regényé-
ből készülő M i v a n C 1 e -
o p á t r á v a l ? című film-
nek. 

Nelo Risi E g y s z e z o n 
a p o k o l b a n címen fil-
met forgat a nyáron a 
nagy francia költő, Arthur 
Rimbaud életéről. Rimbaud 
figuráját a N a g y í t á s -
b 6 I ismert angol színész 
David Hemmings kelti élet-
re. 

Roberto Antonelli és Sid-
ney Rome (képünkön) a 
főszereplői Marcella Alip-
randi A b á d o g o s l á n y 

című fi lmjének 



Orson Welles — XVIU. Lajos szerepében 

W A T E R L O O 
A Waterlooi csata 155-ik évfordulóján, június 18-án mutatják be egyidőben 
Moszkvában, Rómában és Londonban Szergej Bondarcsuk szovjet—olasz ko-
produkcióban készült, monumentális történelmi fimjét, a Waterloo-1 Napó-
leont Rod Steiger, Wellingtont Christopher Plummer, XVIII. Lajost Orson 

Welles játssza. 

Veronica de Laurentiis a f i lm egyik Jeleneiében 
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