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A hír, amellyel a napi sajtó adós 
maradt: „Szeptember elején, het-
vennyolc esztendős korában elhunyt 
Los Angelesben J o h n F o r d , négy-
szeres Oscar-díjas filmrendező, az 
amerikai filmgyártás egyik legjelen-
tősebb mestere." Véletlen-e, vagy 
csupán felületesség, hogy a távirati 
irodák erről szóló jelentése elkerül-
te a hírszerkesztők figyelmét. Attól 
tartok, hogy e mulasztás inkább is-
mereteink fogyatékosságából ered. 
Hiszen olyan kevéssé ismerjük az 
amerikai film történetét, jelentős 
egyéniségeit. Sorolhatnám a neve-
ket — Raoul Walshtől Howard 
Hawksig — amelyek még a film 
iránt érdeklődőknek is alig monda-
nak valamit. Hollywoodnak inkább 
csak vétkeit jegyeztük (van belőle 
elég!), de erényei és eredményei, 
hozzájárulása a film egyetemes fej-
lődéséhez — bizony többnyire kí-
vül rekedt érdeklődésünk körén. 
Így aztán lehetséges, hogy John 
Ford nevére is csak a filmtörténet-
ben legjáratosabbak figyelnek fel. 

Pedig, tagadhatatlanul, annak egyik 
óriása volt Roger Tailleur szép ha-
sonlatával: „Hatalmas fa, amely fél 
évszázadon át filmeket termett. Lett 
légyen jó vagy rossz esztendő — 
odahullatta ölünkbe gyümölcsét..." 
Életének mérlege: majd hat évtized 
a kamera körül, közel másfélszáz 
film, amelyet rendezőként jegyzett. • 
Néhány életrajzi adat: 

Sean O'Feeney — így hívták ere-
detileg — 1895. február 1-én szüle-
tett a Maine állambeli Cape Blisa-
bethben. Mint neve is mutatja, ír 
eredetű. Szülei néhány évvel szüle-
tése előtt telepedtek meg az Egye-
sült Államokban. A kapcsolatuk az 
ó-hazával még olyan erős volt, hogy 
a kis Sean — ez egyébként a John 
név ír megfelelője — gyermekkorá-
nak egy részét az Ír-szigeten tölti 
és még az ősi anyanyelvet, a gael-t 
is megtanulja. Innen visszatérve 
előbb az annapolisi tengerészeti 
akadémián akarja folytatni tanul-
mányait, de a felvételi vizsgán el-



bukik. így hát a Maine-i egyetemre 
iratkozik be, de nem sokáig kop-
tatja padjait. Néhány hónappal ké-
sőbb már egy cipőgyár reklámosztá-
lyán dolgozik, majd egy jókora ne-
kirugaszkodással áttelepszik az or-
szág túlsó felébe, Hollywoodba. 
Nem a hivatástudat hívja, csupán 
fivére, aki ekkor — Francis Ford 
néven — az Universalnál filmren-
dező. 

John — nevezzük most már így, 
jóllehet első filmjeit még Jack Ford 
néven jegyezte — bátyja oldalán te-
szi meg első lépéseit a filmszakmá-
ban, változatos feladatokat vállalva. 
Szerepel a kamera előtt, mint szí-
nész és mint kaszkadőr, majd kel-
lékes, később segédrendező lesz. 
1917-ben, tehát alig huszonkét esz-
tendős korában foglal először helyet 
a rendezői székben, ahol aztán épp 
egy fél évszázadot fölt Kivéve ebből 
a háború esztendeit, mert ezalatt 
— a sors humoraként, hiszen an-
nak idején kiszuperálták a tengeré-
szeti iskolából — tengernagyi rang-
ban részt vesz a háborúban, mint 
a csendes-óceáni hadszíntéren dol-
gozó filmes csoport parancsnoka. A 
mindwai ütközetben meg is sérül, 
elveszíti fél szemét. 

A teljesség kedvéért tegyük hoz-
zá: 1920-ban megnősül. Két gyerme-
ke közül az idősebb, Batrick — 
mint forgatókönyvíró és producer, 
szintén a filmszakmában dolgozik 
majd, néhány alkatommal apjával 
együtt. 

* 

„Filmet csinálni, ez a teljes éle-
tem . . . " — vallatta egy beszélgetés-
ben és páratlan termékenysége ma-
radéktalanul igazolja vallomásának 
hitelét. 

Pályája a némafilm idején kez-
dődik és itt is elsősorban a western-
hez, vagy ahogy nálunk hívták volt: 
a cowboy filmhez kapcsolódik. 
Mint ez Hollywoodban gyakori, egy 
népszerű sztár, Harry Carey — a 
Cheyenne Harry — munkatársa 
lesz, az ő filmjeit rendezi elsősor-
ban. Mintegy huszonöt „két- és öt-
felvonásos" együttműködésük ered-
ménye. De dolgozik a műfaj más 
kiválóságaival, a hírneves Tom 
Mix-szel, George O'Brien-nel is. 
Hogy jól végzi munkáját, ezt a 
mennyiség jelzi. Ha nem így lenne, 
az Universal urai aligha bíznának 
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rá ennyi feladatot. Van év, amikor 
egy tucatnál is több film kerül ki a 
kezéből. És ez kitűnő iskola a mes-
terség alapos elsajátítására. 

A „talkie", a hangosfilm megjele-
nése sokak számára tette temetővé 
Hollywoodot. Ford éppen ekkorra 
jutott el alkotói érettségének tető-
pontjára. Szerencsésen megőrizte a 
némafilmben szerzett legjobb ta-
pasztalatait. Azt vallotta: „Ha egy 
film egyszerű, szép és aktív beállí-
tásokban mondja el a történetet és 
engedi megismerni alakjait — az az 
igazi mozi. A jó filmben dús a cse-
lekmény és szűkszavú a dialó-

John Wayne és James Stewart a Ki ülte 
meg Liberty Valance-ot című lM2-es 

John Ford-filmben 



gus. . . " E többé-kevésbé sikerrel 
megvalósított alapelvek, korántsem 
jelentik, hogy Ford a „látványos 
filmek", a C. B. de Mille fajtájú 
spektákulumok rendezője. Éppen el-
lenkezőleg. Legjava filmjeinek 
visszatérő jellegzetessége: a zártság. 
Inkább a húszas évek német „kam-
merspiel"-je volt rá hatással. Ked-
venc témája: „egy csoport vagy 
egyetlen személy magatartásának 
vizsgálata veszélyes helyzetben" — 
olvashatjuk Gregor—Patalas film-
történetében. Ez jellemzi első nagy 
sikereit, így Az elveszett őrjáratot, 
amely egy kis katonai egység re-
ménytelen harcát és pusztulását mu-
tatja be, valahol Arábia sivatagján. 
Nem a tevékeny küzdelmet ábrá-
zolja elsősorban, hanem a veszély, 
a fenyegetettség atmoszféráját és az 
erre való emberi reakciókat. Ugyan-
ez a képlete a már előbb készült 
Férfiak, nők nélkül című munkájá-
nak s talán legnevezetesebb filmjé-
nek, a Hatosfogat-nak is. Erről írja 
Andié Bazin, hogy klasszicitást el-
ért stílusával ideális példája a wes-
tern művészi érettségének. „John 
Fordnak sikerült tökéletes egyen-
súlyt teremteni a társadalmi mítosz, 
a történelem felidézése, a pszicholó-
giai hitelesség és a hagyományos 
témakezelés között". 

* 

A western fontossága tagadhatat-
lan John Ford egész rendezői pá-
lyáján. Ám hamisan szegény lenne 
a képünk, ha csak ezt hangsúlyoz-
nánk. Mennyiségileg sem foglal el 
harmadnyinál több helyet életművé-
ben és minőségben is számos egyen-
értékű darabja van más műfajok-
ban. Négy Oscar-díjának mindegyi-
két ez utóbbiak közé tartozó művei-
vel szerezte. Az elsőt — 1935-ben — 
A besúgó-ért kapta, amely az ír 
szabadságharcos mozgalomból vette 
témáját és a német expresszioniz-
mus befolyásolta stílusát. A negye-
dik is ír témájú munkája volt, A 
csendes ember. Közte pedig két 
nagysikerű regény filmváltozata: az 
Érik a gyümölcs és a Hová lettél 
drága völgyünk? hozta meg az év ren-
dezője címét. . . E két filmről érde-
kes dokumentumot tesz közzé Phi-
lipe Haudiquet Fordról írott köny-
vében. Annak a vitaülésnek jegyző-
könyvéből citál, amelyet 1945-ben a 
szovjet filmművész szövetség Ford 

munkásságának szentelt. Jutkevics 
és Pudovkin elragadtatott elemzése-
it olvashatjuk az utóbbiról és Don-
szkoj így nyilatkozik az előbbi film-
ről: „Az Erik a gyümölcs egyszerű-
en lenyűgözött. Nagy és mély igaz-
ságot éreztem ebben a filmben, egy 
művész csodálatos, élő univerzumá-
val találkoztam..." 

Ugyanebből az időszakból szárma-
zik az a filmje is, amelyet a közel-
múltban a televízió jóvoltából lát-
hattunk: a Dohányföldek. Ha ez ta-
lán nem is olyan erőteljes alkotás, 
mint az Érik a gyümölcs, stílusának 
legjobb erényei ebben is fellelhe-
tők: a pontos és ritmikus cselek-
ményvezetés, az akcióban való jel-
lemzés, a nagyon szép és pontos 
képi fogalmazás. S nem utolsósor-
ban az a sajátos technikája, amely-
lyel többek között Jancsóra is ha-
tott, nevezetesen a beállításon belüli 
montázs határozott és tudatos alkal-
mazása. És megtaláljuk benne a jel-
legzetes fordi szemléletnek együtt-
érzésből és iróniából szőtt együtte-
sét, amellyel esendő hőseit ábrá-
zolja. 

* 

Nekrológokban többnyire nem 
szoktunk szót ejteni az elhunyt 
gyengéiről. De Ford nagyobb egyé-
nisége volt a filmtörténetnek, sem-
hogy kozmetikázni kéne portréját. 
Persze, hogy számtalan filmje között 
sok a jelentéktelen munka. Nem is 
lehet másképp. Az író, a festő el-
dobhatja sikerületlen műveit, a 
filmrendezőnek mindent, amit meg-
csinált, a közönség elé kell tárnia. 

Néhány erőteljesen elkötelezett, 
társadalmi indíttatású filmje alap-
ján könnyen sorolhatnánk be az 
amerikai film nagy haladó egyéni-
ségei közé. Ám ez sem lenne igaz. 
Bár azt vallja magáról: „apolitikus 
vagyok...", de ez nem akadályozza 
meg abban, hogy éppoly kötalesség-
tudóan dokumentálja az amerikai 
hadsereg „dicsőségét" a koreai há-
borúban, mint az antifasiszta harcok 
idején. 

Jellegzetesen amerikai filmes. Nem 
látomásos gondolkodó, nem is újító. 
Nem Fellini, nem Bergman, de talán 
nem kevesebb náluk. Helyét talán 
Balázs Béla zseniális megállapításá-
val határozhatjuk meg, miszerint „a 
film a XX. század népművészete". 

BÁN RÓBERT 


