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M ilm íl Rom m :

Á színház a film és a televízió*
Abban a korszakban, amikor minden ember tekintete a jövőt
kémleli, amikor az emberi kéz minden alkotását a közeli és távo
li jövő perspektívájából vizsgáljuk, véleményem szerint el kell
gondolkoznunk művészeteink jövőjéről is, át kell tekintenünk út
jukat vagy legalább fejlődésüknek jelenleg is kétségtelenül megmutatkozó irányait®
XXX
A társadalomtudományban, mint ismeretes, az utóbbi évszá
zadban következett be az emberiség történetének egyik legnagyobb
felfedezése:- Marx tudományosan megalapozott elmélete az emberi
ségnek a kommunizmusba vezető útjáról® E hatalmas tudományos fel
fedezés szintén meglepő sebességgel halad a gyakorlati megvalósu
lás utján® A Tőke utolsó., 1905-ben kiadott kötetének megjelenése
után tizenkét évvel végbement az Októberi Forradalom és Marx tu
dományos elmélete a Fold egyhatodán gyakorlatban is megvalósult®
E perctől kezdve megkezdődik az émberiség uj történelme, az
uj társadalmi kapcsolatok története, amelyet természetesen a mű
vészetekben is fordulat kisér.
Az egyik ilyen fordulatot kiváltó körülmény a hivatásos mű
vészetek közönségének óriási mértékű növekedése a szocializmusban,
és különösen a kommunizmusban.
Véleményem szerint az elmélkedések láncában figyelmet érde
mel a művészek helyzetének változása az utóbbi két évszázad fo
lyamán. Hiszen még száz-százötven évvel ezelőtt a hivatásos művész ritka volt, mint a fehér holló és ez a kis számú művész szűk
kör számára alkotott* Gondoljunk csak vissza arra, hogy Puskin
i

^Részletek a neves filmrendező hosszabb tanulmányából.
-
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korában még a 1egnépszerübb iró sem tudott megélni Irodalmi mun
kájából.
A burzsoázia nagyot tágított a művészetek kedvelőinek kö
rén* A XII.század végén az ismert nevű Író már gazdag ember volt,
csakúgy, mint a híres színész, rendező vagy képzőművész* Ez viszszatükröződött a művészek öntudatában is, akik félistennek kezd
ték képzelni magukat, s bonyolult viszony alakult ki a művész és
a közönség között.
A hivatásos művészek száma rohamosan nőtt. Századunk kezde
tén az európai városokban gombamódra szaporodtak a színházak,sok
ezres példábyszámban jelent meg egy-egy uj könyv.
Amint azt valamennyien tudjuk, & szocializmusban a művé
szetkedvelő közönség száma még gyorsabb növekedésnek indult és ma
már egész népűnkből "olvasó” és "hallgató* lett.
Az iskolapadból tudjuk, hogy a kommunista társadalom embe
rének szerves szükséglete a művészet. De a nézőközönség számát
illetően egyetlen művészet sem kelhet versenyre a filmmel*
A Moszkvai Művész Színház hatvanegynéhány éves fennállása
alatt kamaraszínházával együtt busz-huszonöt millió embert foga
dott falai között, azaz népünk lakosságának tiz százalékát®
De minden egyes uj szovjet film, amely a filmforgalmazás
szerint "kielégítő sikert ér el", már játszási idejének első hó
napjaiban eléri ezt a nézőszámot* Vannak azonban olyan filmek is,
amelyeknél a látogatók ‘száma tizenöt - busz év alatt egyedül a
mi országunkban elérte a százötven milliót* A nagy szovjet film
rendezők munkájának gyümölcseit a nézők százmilliói, sőt milli
árdjai élvezték.
Ezek a számok közismertek, de gyakran nem tulajdonítunk ne
kik elég jelentőséget, nem gondolkozunk el a művészet tömegessé
gének fogalmán. Pedig ezekrŐx a számokról nem szabad megfeledkez
nünk akkor, amikor felmérjük a művészet funkcióját a kommunista
társadalomban - abban a társadalomban, amelyben az egész emberi
ség egységes, összetartó három-négymilXiárdtagu családdá forr
össze, és amelyben minden művészeti alkotás az emberiség minden
tagjának közkincsévé lesz*
így tehát a burzsoá korszak hyereségvágy-szülte, vásári mu-tatvány jellegű gyermeke nélkülözhetetlen része a kommunista tár
sadalom kulturális fejlődésének, szükséges része annak a leendő
- 4 -

társadalomnak amelyhez az átmenet feltételeit
meg néhány évtizeddel a film feltalálása, előtt*

Marx állapította

xxx
Minél jobban, tágult a művészet kedvelőinek köre , minél el
terjedtebb * hozzáférhetőbb lett a művészet, annál erőteljesebb
fejlődésnek indult realista irányzata * Nem beszélek most a nyuga
ti festészets szobrászat * zene egy részéről.* miután nem. egy nyu
gati művész bizonyos idő óta tudatosan a közönség egy szűk rétege
számára dolgozik: az Ínyencek* vagy az Ínyenceket utánzó dúsgaz
dagok számára*
A film művészetének történetét az első világháborútól kezd
ve számítanám: ezekben az években talált magára a mozgófénykép .Az
első világháború alapjaiban rázta meg a megdönthetetlennek hitt
kapitalizmus rendszerét és ugyanezekben az években született meg
az az uj művészet* amelyet maga a sors jelölt ki arra* hogy a
szocialista embert szolgálja. Ez a művészet minden eddiginél mé
lyebb hatást gyakorolt az emberre.
Ez a művészet eddig soha nem látott szemszögből * beállítás
ban figyeli meg a világot. Ez a művészet tetszése szerint szükiti
vagy tágítja az időt és a teret s egyik kontinensről a másikra ug
rik át * szabadon közelit az .emberiség életének bármely jelenségé
hez.
A filmművészet mélységesen nemzetközi• Oharlie Ohaolint a
földkerekség minden zugában egyformán szeretik* a Patvomkin ráncélos és a Vihar Ázsia felett diadallal járta be a világot.
És emellett ez a művészet valamennyi látványos művészet kö
zül a legrealisztikusabb. A film alapja a fénykép j minden egyes
kép hasonlithatatlanul valószerübb, mint a. legmüvészibb színpadi
díszlet, ugyanúgy, mint ahogy a színpadi színész arca sem vete
kedhet a felvevőgép előtt játszó színész arcának életteli ári™
nyaltságával.
A filmművészet átvette a realizmus stafétabotját a színház
tól. ügy gondolom, hogy a Moszkvai Művész Színház már nem kelhet
versenyre■a filmművészettel a látvány életteli hitelessége szem
pontjából.
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Igaz* a filmművészet sem halad egyenes utón a realizmus fe
lé? igaz* a filmben is fokozatosan* lépésrŐl-1epésre szilárdulnak
a realista irányzatok. Az is igaz* hogy a film leghívebb barátja,
a technika is visszavet néha- minket. így például a hang megjele
nése eleinte művészi szempontból inkább veszteséget jelentett* Á
szín megjelenése is ideiglenesen csorbította•a film életteli hi
telességét. De ezzel a problémával is megbirkóztunk•■
A film küzdelmes fejlődése során nemcsak azt tanulta meg*
hogy a filmvásznon megjelenő kép hasonlítson az élethez, hanem az
igazi irodalomhoz hasonlóan tanulmányozni kezdte az életet* Nem
véletlenül vált az utóbbi évek vezető nyugati filmművészetévé az
olasz neorealizmus. Nem egy olasz film meghökkent az emberről és
az életről tett mély, átható megfigyeléseivel» A rendező kezében
a felvevőgép, a megfigyelés, kutatás eszközévé válik. Ez teljes
séggel vonatkozik például oly filmekre, mint de Sicas Biciklitol
vajok, vagy Germi: Hétköznapi tragédiák cimü alkotása.
Emellett
nem kételkedem abban, hogy néhány éven belül ,a filmművészet az
emberi életet még mélyebben és finomabban ' elemző alkotásokat mu
tat majd fel.
Ezzel a színház - technikai korlátjai miatt - nem tud ver
senyre kelni. Mert ha tökéletesítik is a forgószínpadot, a megvi
lágítást; ha villámgyorsan rendezik is át a díszleteket, mindez
nem változtat az alapvető technikai tökéletlenségen: a színpad
négyszöge- feltételes tér it&rad és a színész arra kényszerül, hogy
a nézők százai előtt nyíltan kimutassa legbensobb érzéseit* még-*
hozzá túlzott, felnagyított módon. S ehhez csak saját testét és
hangját veheti .igénybe, ugyanagy mint ötszáz, ezer vagy hétezer
évvel ezelőtt•

Az életet minden sajátosságában felidéző művészet iránti 1-*
gényfc a film ma jobban kielégíti, mint a színház. Végeredményben,
a film mindent "tud”, amit a színház, méghozzá, az én szempontom
szerint, a legjobb minőségben.
A színházi és a film-látvány érzékelése közötti különbség
többek között abban rejlik, hogy a színházban a közönség ugyanab
ból a szemszögből és szakadatlanul totál-plánban látja az előtte
lejátszódó eseményeket. A moziban a közönség "mozgásban van”,
-
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szinte felemelkedik' a felvevögóppel együtt; a színpadra, belép a.
Jelenetbe, hol felülről, hol alulról látja azt, hol az egyik szí
nészhez közeledik, hol a másikhoz, az egyiknek szemébe néz, a má
siknak szájához hajol, hogy meghallja suttogását; majd hátramegy#
hogy szeme az egész látványt befogadja# esetleg száznyo1cvanfokos
fordulatot tesz s megnézi, mi történik e pillanatban a háta mö
gött.
így tehát a film nézője aktívan részt vesz az életben, és a
rendezőnek tág tere nyílik# hogy az eseményeket ne csak a színé
szek viselkedése által tolmácsolja,kommentálJa, adjon nekik nyílt
szerzői értelmezést# hanem a felvevőgóp "viselkedése” által is.
Emellett a filmben nem kell minden szereplőt egy szobában
vagy hallban összegyűjteni# amint ezt a nyugati drámaírók kilenc
ven százaléka teszi. A filmfelvevőgép természetesen követi az életben mozgó embereket. Sincs arra szükségünk, hogy egy helyre
szorítsuk a szereplőket, mesterségesen kilökjük Őket a színpad
deszkáira. A filmben egyre inkább a valódi természetbe visszük ki
a cselekményt, nem csupán a tájat vagy az utcát értve ezen, hanem
a lépcsőfaázat, pályaudvart, éttermet, gyűlést, lakást is.
Megjelent egy újfajta, az eddiginél fényérzékenyebb filmszalag és már felvételt készíthetünk a metróban is; megjelent egy
uj optika, és segítségével olyan szögben mutathatunk be egy ese
ményt, ahogy arra azelőtt nem volt lehetőségünk. Napról napra kö
zelebbről# Jobban figyelhetjük meg az életet s e megfigyelés eredménye egyre pontosabb, kifejezőbb, erőteljesebb. Ebben rejlik
a film hatalmas sajátossága.
Á színházban csak egyetlen örök varázslat vaxn az, hogy ás
alkotófolyamat a néző előtt zajlik le, hogy a néző látja magát az
élő színészt. Ez sajátságos vonzóerőt Jelent mind a közönség,
mind pedig a színész számára#
A színész és a néző közvetlen kapcsolata nem vihető át ,a
filmbe és ez a sajátosság biztosítja a színház fennmaradását#
x z 2?
A televízió a komámulzmusban nélkülözhetetlen szellemi
használati tárggyá válik# A televíziós készülékek úgy hozzátar
toznak majd a lakásokhoz# mint ma a konyha, a fürdőszoba, a WC#
A televízió, az emberiség egyik legújabb technikai taiálmá~ 7 -

nya hatalmas, még távolról sem felhasznált lehetőségeket rejt ma
gában mind a látványos művészetek terjesztése terénj mind pedig
sok más vonatkozásban is® Többek között a televízió a tájékozta
tás legtökéletesebb eszköze.
Be hogy áll a helyset a. színdarab közvetítésénél? Hős* itt
szertefoszlik az előadás egyik legfőbb varázsa ~ a néző közvetlen
kapcsolata a színészekkel* .De elveszti más* mágikus sajátosságait
iss a rivalda* a fények bűvöletéts a színházterem varázslatát* az
előadás üimepélyes kereteit* a felvonások közti szünetekets a sé
tát az eloceamokban* az ismerősökkel való találkozást * az üdvöz
léseket s ' az előadás utáni tapsot* a világokat stb* &.z előadás
szinte film less* csak. kevésbé élvezhető annál *
Ssindarab-film készítése a lehető legegyszerűbb formában is
egy hónapot vess igénybe*, Ilyenkor lehetős égünk: nyílik arra, hogy
minden jelenetet töbtossőr prőMljurfc, kiválasszuk a legjobb vál
tozatot ? megállapítsuk a legjobb beállításokat® Ide-oda. tolhat™
jufey átrendezhetjük a díszletet a filmfelvevogép ”k:Iván,ságalí szeránts. Bs történi,k .a filmművészet legegyszerűbb fajtájánál-*a szia™
áaxsb-fálaméi*. M igasi filmben a kifejezőeszközök száiaa samek
tízszeresé *
A televíziós közvetítésnél a nézőtéren végignézett előadás
minden előnye elvéss* megmaradnak viszont hibáig a ssinpadl 10.
5“
hoz való kötŐttság3a sslnpaa feltételességet szülő távolsága* a
színészek játékának ssinpdái .feltételességei stb.stb.
x x x
Őszintén felvetődik a kérdés: milyen lesz a film és a tele
vízió kapcsolata? Hem fojtogatja-e majd Ugyanúgy a televízió a
filmet , mint most a film a színházat?'
Bizonyos mértékig ez a kérdés indokolt • A gőgös filmművé
szek komoly aggodalmat éreznek. A televíziós adásokat jelenleg &z
emberek tízmilliói nézik hazánkban. A televízió hamar túlszárnyalja a. filmet a nézők számát tekintve, s mintegy kiveszi kezé
ből egyik legfontosabb sajátosságát, amelyre oly-büszkék voltunk*
■a tömegességét. -a
Á televízió az egész világon komoly csapást jelent a film~
re. Az UBA-ban. a mozilátogatók száma harmadára csökkent, bár a
filmeket csak megjelenésük után öt-hat évvel mutatja be a televi-

ft

-

zió. A kilenccsatcrnás televízió, amely Amerikában reggeltől ké
ső éjjelig működik, lehetőséget ad a nézőnek, hogy otthonában,
bármilyen műsort megtekintsen. Persze a látnivaló főként súlyta
lan, művészileg értéktelen, hiszen a kilenc csatornán át egyfoly
tában áradó művészi színvonal elképzelhetetlen* A. művészeti alko
tásokat természetesen nem lehet futó szalagon .gyártani,, mint a
húskonzervet, de minden kis televíziós vászon épp az Ilyen, sza
kadatlan áradást követeli meg.
Köztudomású,hogy épp a televízió terjeszkedése elleni harc™,
bán kezdett fokozottan fejlődni a szélesvásznú film és a térhatá
sú hang® á filmnek esek az ujt hatalmas kifejezőeszközei nem al
kalmasak. a televízióra® Valóban szélesvászrm hatás csak nagysszé
les «
, ezer vagy még több férőhelyü teremben keletkezik® Ugyanez
áll a. térhatású hangra is: csak nagy teremben érvényesül a lát
ványt sajátosan kisérő, hol balról, hol jobbról, hol lentről* hol
lentről hallatszó térhatású hang.
Ez a film szerves sajátossága: nincs olyan technikai újdon
ság, amely meg tudná ölni® És míg Honiere első filmjének forgatá
sával súlyos csapást aért a színházra /amelyről persze fogalma,
sem volt/§ addig; a televízió megjelenése csak ujábh kifejezhess™
közök teremtésére sarkallta a filmet® Ezek az uj kifejezőeszközök
a konkurrencla következtében jöttek létre® De eljön az idő, amid
kor a konkurrencia eltűnik, a film kifejezőeszközei viszont megmaradnak.
Bármennyire tökéletesítettük azonban a filmet 9 bármilyen*
uj formákat találunk is, a televízió jelenleg mégis fenyegető
versenytárs.
A televízió egyik főelőnye, hogy otthon, élvezhető * Amint
látják, egyszerű, primitív ok. Az amerikaiak ezt uservice”-nek
nevezik.
XXX
De bármilyen kicsinyek és rosszak még a legnagyobb és ^leg
tökéletesebb” televíziós képernyők is, mégis egy uj, hatalmas mű
vészet születésének lehetünk tanul.
Természetesen, amikor televízión közvetítenek egy filmet,
vagy egy színházi előadást, annak semmi köze nincsen a művészet
hez. Ebben az esetben a televízió mintegy a,nyomda szerepét tölti
-
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bei gyengébb kivitelben közvetíti aás művészeti ágak alkotásait*
A televízión közvetített film vagy színdarab olyan, mint a remek
művű festmény olcsó olajlenyoroat^.
A jelenlegi televíziós színdarabok /vagy fiJLmek/ nem egye
bek, mint leegyszerűsített filmek vagy a szinház és a film torz™
szülött hibridjei. A jó televíziós film normális filmvásznon is
jól, sőt a televíziónál jobban hat. De miután a televíziónak sok
televíziós filmre és- színdarabra van szüksége, ezek az alkotások
igen primitívek. Gyakori eset nálunk is,külföldön is, hogy a áólsikerült televíziós film először normálmozikban kerül bemutatás
ra. A kevésbé jókat bs&k a televízióban-mutatják be. Természete
sen fordított esetekkel is találkozhatunk, amikor a közepes fil
met nem mutatják be a mozik, hanem rögtön a televíziónak, adják
át. S a televízió olyan Ínségben szenved, hogy mindent elfogad.Ez
a kölcsönös csere a két művészet rokonságát mutatja. Bokonságát,
de nem azonosságát. ■
XXX
Van a televíziónak egy specifikuma, amelyet még nem ismer
tek fel és nem használtak fel megfelelően; pedig ez uj és erős
fegyver, amely mintegy kiegészíti az élet jelenségeinek a film
módszerével való visszaadását. Ez a sajátosság pedig nem egyébs
mint az, hogy amikor a televízió ernyőjén a bemondó vagy a stú
dióba meghívott közéleti személyiség beszél a nézőkhöz, minden
néző úgy érzi, hogy közvetlenül hozzá szóltak. Ennek köszönhetik
a televizió-b©mondók óriási népszerűségüket. Hiszen amikor a be
mondó beszél, egyenesen a gép objektivjébe nézve, a néző úgy ér
éi ? hogy a bemondó szeme rászegezŐdik, hogy egyenesen az ő szemé
be nÓ£s Észrevettem, hogy jólnevelt gyerekek, akkor, amikor a be
mondó Így szól hozzájuk: "Viszontlátásra, gyerekek!", rögtön vá
laszolnak: "Viszontlátásra, néni". Én magam is szeretnék köszönni
a bemondónak, amikor elbúcsúzik tőlem * És ha egyedül vagyok a
szobában, meg is teszem.
Bem véletlen az a szabály, hogy a filmben nem szabad a fel
vevőgépbe nézni, a televízióban viszont ennek a fordítottja érvé
nyes - egyenesen a gépbe kell nézni!
A filmművészetben, amely mintegy felidézi a valóságot, azonnal kiderül a turpisság, ha a színész a gépbe néz, azonnal
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látszik, hogy ez nem a valóság rögzítése, hanem annak megrende
zett ábrázolása. Ezért az operator első figyelmeztetése mindenkor
így hangzik? csak a gépbe ne nézzen!
Ha észrevesszük egy anyagban, hogy valaki egyenesen a gépbe
nézett, a képet rögtön kivágjuk. Csak a legkivételesebb esetekben
hágható át ez a szabály, a film egy esetleges tetőpontjánál, ami
kor a rendező mintegy túl akarja feszíteni a vászon kereteit és a
cselekményt a nézőtérre akarja kiárasztani.
Amikor a Vlagyimir Iljics Lenin, cimü filmet vágtam, a Feb
ruári Forradalomban felvett legbecsesebb dokumentál!s anyag egy
részét mellőznöm kellett, mert az utcákon hullámzó tömeg, a kato
nák és munkások üdvözölték az operatőröket, mosolyogva néztek a
felvevőgépbe, integettek nekik. S a képek rögtön komolytalan ha
tást tették, mintegy lerombolták a forradalom csodálatos dokumen
tumainak illúzióját.
A televízió törvényei ilyen szempontból homlokegyenest ellenkezoek, senkit sem zavar, ha mondjuk egy futballmeccs közvetí
tése közben a nézők észreveszik a rájuk irányított televíziós
felvevőgépet, belemosolyognak vagy elfordítják a fejüket® Ami a
bemondókat,9 kommentátorokat iés általában a televízió részéről a
nézőhöz beszélő embereket illeti: itt a közvetlenség benyomása igen fontosi hiszen a néző tudja, hogy valóban az az ember beszél
hozzá, aki az adott pillanatban a televízió felvevőgépe előtt
áll* S nemcsak, hogy nem zavarja a vászonról rászegeződő szempár,
hanem éppen ellenkezőleg, rossz néven veszi és elkedvetleníti, ha
nem találkozik szemük. Éppen ezért olyan nagyhatású a televíziósriport, amely egy-egy esemény színhelyén, mondjuk egy mérkőzésen
készül. A néző önfeledten figyeli az ilyen mérkőzéseket. Ennek
oka az, hogy a mérkőzés valóban ugyanabban az időben folyik és
éppen úgy, ahogy azt a televízió mutatja. A televíziós készülék
megfigyelései nem maradnak rejtve, mint a filmnél, hanem nyilván
valóan mi is látjuk, amit az észrevesz. Ezt a nyilt, őszinte ri
portot unalom nélkül nézzük akár másfél-két óráig is.
De ha ezt a mérkőzést elejétől végéig filmre vesszük fel és
ebben a formájában mutatjuk be, mondjuk a filmhíradóban, elvisel
hetetlenül hosszú és unalmas lesz. A híradótól a néző mást vár:
kiválogatott látványt, szerkezeti fölépítést. Csak a leghatáso
sabb momentumokra kiváncsi. A dokumentumfilm megköveteli a lát—
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vány filmritmusát, a jó tempót, a kiválogatott és dramaturgiail&g
megszerkesztett hatásokat* És ha a 1egizgalmas&bb gól a kilence
dik percben esik ,a dókámértarista éppen ezzel a góllal zárja majd
a filmet® A televízió viszont az izgalmas gól után még majdnem
másfél óráig mutatja, hogyan próbálja azt az ellenfél kiegyenlí
teni - ez a filmben lehetetlen, dramaturgiailag helytelen. A film.
elsősorban kiválogatáson alapszik, a televízió viszont a közvet
len megfigyelésen.
A magam részéről a helyszíni riportban és a nézővel való
közvetlen kapcsolatban látom a televízió jövőjének hatalmas lehe
tőségeit.
Kétségtelen, hogy a televízión a jövőben is közvetítenek
majd filmeket és színdarabokat, bár mindkettő sokat veszt a tele
víziós közvetítésnél . De nagyobbak lesznek a képernyők, élesebbek
lesznek a képek, a televízió ugyanolyan könnyedén és szabadon bá
nik majd a részletekkel és a totálokkal9 mint a film.
Emellett azonban meggyőződésem, hogy fokozatosan kinőnek a
televízió uj formái, a közvetlenség hatásának széleskörű felhasz
nálásával, érdekes szerzői kommentálásokkal, az élet egyenes,
közvetlen megfigyelésének ujabb eredményeivel•
Valójában még nem ismerjük a televízió művészetét. Ez a mű
vészet még nem nőtt ki a gyermekcipőkből. Mindaz, amit nyújt ne
künk, nem több,mint film vagy színház gyöngébb kiadásban vagy pe
dig eléggé ízléstelen és sablonos riport. De hiszen a film is
lassan fejlődött művészetté. És Leninre volt ahhoz szükség, hogy
azokban az években megsejthessük ennek az uj művészetnek a jövő
jét.
A televízió ugyanúgy felhasznál minden technikai újdonsá
got , mint a film. És mig ma az az előnye, hogy a néző otthonában
hozzájuthat a művészethez, holnapra már saját nyelve is lesz, amely ugyanúgy különbözik a film nyelvétől, mint a filmé a szín
háztól vagy mint az újságé a regénytől. Biztos vagyok abban, hogy
a most következő évtizedekben a televízió szilárd helyet biztosit
magának az emberiség szellemi kultúrájában.
A film az irodalom, színház, festészet, zene kereszteződé
séből született. A televíziót ugyanaz a kereszteződés jellemzi.
De e szülők mellett még felhasználja a film, a rádió és az újsá
gok tapasztalatait is. Ha a filmet szintétikus művészetnek nevez-
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sük, úgy ez még fokozottabban áll a televízióra is* Hiszen, a te
levízió a kultúra minden ágának édes gyermeke - de technikai fej
lettségi foka túlszárnyalja benső, művészi érettségét. A televí
zió népszerűsége meghaladja igazi erényeinek mértékét, de jövője
óriási«
XXX
Az előbb említettem, hogy a televízió gyors elterjedésében
döntő szerepet játszik az, hogy otthoni service™t nyújt. De nem
minden látványt lehet egyedül, a lakás négy fala között élvezni *
Még ha a képernyők a mainak ötszörösei lennének is, a saját szo
bánkban való filmnézés nem helyettesítheti a nézők tömegével való
közös mozilátogatást. Különösen szemléletesen nyilvánul ez meg a
vígjátéknál.
A nevetés társadalmi jelenség. Még a legmulatságosabb víg
játék sem vált ki nevetést, ha egy üres teremben egyedül nézi vé
gig, mondjuk a színházi főigazgatóság képviselője. De ültessenek
az üres terembe kétszáz nézőt és mindenki nevetni fog* Kineveti
magát a főigazgatóság képviselője is. Á színházigazgatók nagyon
jól ismerik ezt a szabályt és ha vígjátékot hoznak színre, a fe
lettes hatóságnak való első bemutatás alkalmából sok nézőt hívnak
meg, mert különben a vígjáték megbukik.
Ha esztrádmüsort közvetítenek közvetlenül a teremből, a
rosszmincségü látás ellenére a közönség hahotája magával ragadja
a televízió nézőit is. Ha viszont hasonló műsort egyenesen a stú
dióból sugároznak, akkor a jobb képek, a jobban látható színészek
ellenére a csattanók á stúdió egykedvű csöndjébe hullanak bele, a
televízió nézői csak nagyritkán vagy egyáltalán nem nevetik el
magukat.
Ezt a szabályt jól ismerik a televíziónál, "álnézőket" ül
tetnek be, akik a valódi nevetést igyekeznek utánozni, nem túl
nagy sikerrel.
Amikor Csapajev lovassága megjelenik a filmvásznon, a néző
téren felhangzik a taps. A kép varázsa alól senki sem vonhatja
ki magát. De ha ezt a jelenetet otthon, vagy kis vetitőben lát
juk, ugyanez a kép sokkal kisebb hatású.
Minél jobban haladunk előre, annál inkább no az embereik
kollektív igénye. A kommunizmusban a társadalmi tevékenység a@
-
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ember egyik legfőbb szükségletévé válik, s a tömeges kollektív
élmények egyre nagyobb helyet foglalnak el majd életében; igy a
tömeges művészeti élmények is®
xxx
Ügy gondolom, hogy a film jövője: hatalmas mennyiségű, ki
tűnő, elsőrendűen, a technika minden uj vívmányával felszerelt
filmszínház. A szélesvászon átmeneti forma és szerintfent hamarosan
ki is hal- Azt hiszem, hibát követünk el azzal, hogy ilyen rengeteg szélesvásznú filmet készítünk. Szenzáció jellegüket és hatá
sukat hamar elvessitik és a néző általában, nem szereti jobban a
szélesvásznú filmet a normál filmnél. Ugyanez áll a cinerámára és
a cirkorámára* Esek szenzációhajhászó és drága vásári mutatvá
nyoké ■
EeltehetŐlég a film jövője a 70 mm-es szalagra felvett
film. Az ilyen film rendelkezik a rendes szélesvásznú film minden
előnyével a hátrányai nélkül: a kép formája sokkal természetesebb
a a részvételi érzés nem kisebb, mint a cinerámánál. Ugyanakkor
lehetőség nyílik közelképekre és panorámára, mozgás közben való
felvételre is. A széles formátumú film első lépés a váltakozó
szélességű film felé, amely véleményem szerint kétségtelenül meg
hódítja az egész világot. A mi jövőnk a dinamikus keretű film, amely a cselekmény folyamán, hol normális, hol pedig még annál is
keskenyebb, álló formátumú vászonná változik.
Hiszen a portréhoz nincs szükségem szélesvászónra* Sőt az
operatőrnek problémát jelent a hős jobb és bal füle mellett ke
letkező nagy tér.' A new-yorki dall-Streetet - e keskeny, sötét
csikót a házak magas tömegei között - véleményem szerint egysze
rűen lehetetlen, elképzelhetetlen szélesvászonra vinni* Ha bár
melyik képtárba bemegyünk, meggyőződhetünk arról, hogy a festőmű
vészek csak a csatajeleneteknél, a tájképeknél használnak széles
alakú vásznat, a portrét rendszerint álló formátumú vászonra fes
tik. Még a normális filmvászon is túl széles a portré számára* Az
operatőr és a rendező vagy elsötétíti a kép széleit, vagy valami
lyen tárgyat helyez el oldalra, hogy "függőlegesitse1® a kép kom
pozícióját* A szélesvásznon ez a kényeImetlenség néha katasztró
fáiis méreteket Ölt* Az állandó, változatlan formátum a film hát
ránya, nem pedig előnye.
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Jelenleg érdekes jelenség üti fel a fejét stúdióinkban: a
legtöbb rendeső tiltakozik az ellen, hogy szélesvásznú filmet
kapjon* A stúdiók igazgatóinak szinte rá kell beszélnie , néha egyenesen kényszerítenie kell a rendezőt a szélesvászonra, amikor
pedig aég néhány évvel ezelőtt minden rendező szélesvásznú film
rendezéséről álmodozott#
A váltakozó nagyságú filmvászon iránti igény egyre sürge
tőbben lép fel#
Képzeljenek el egy filmszereplőt, aki magányosan, agyonfüs
tölt kis szobában töpreng valamin# Szükséges ehhez a szélesvásznú
film? Csak zavar. De a hős fölkel, az ablakhoz láp és kitárul el
lőtte a váross az utcák, az embertömegek, a forgalom, az épületek
ködbevesző, masszív kőtömbjei. E pillanatban a vászon kiszélesed
het és felölelheti a hős elé táruló látványt.
Képzeljenek el
egy jelenetet, mondjuk egy tankhadosztály
rohamát. Ehhez természetesen szélesvászon kell. De a néző most
hirtelen a főszereplő szemébe szeretne nézni, közelkép követke
zik s amilyen mértékben közeledik a néző a főszereplőhöz, úgy
szűkül a vászon és arra a részletre irányítja figyelmünket, amely
abban a percben egyedül fontos és izgalmas; egy emberre, aki
tankháritó gránáttal a kezében áll, majd pedig annak a szemére.
Itt a szélesvászonra nemhogy semmi szükség nincs, hanem egyenesen
káros.
A filmművészeti hatás ereje éppen ebben a kis részletekre
összpontosuló figyelemben rejlik - de ezek mögött a kis részletek
mögött a földkerekség tárulhat fel. Ehhez adják hozzá a térhatású
hangot, a nézőt körülölelő hanghatásokat - és megkapják a közel
jövő uj, hatalmas,kifejező tömeges filmművészetét.
xxx
De emellett készülhetnek olyan filmek is, amelyeknek nin
csen szükségük sem a nagy formátumra, sem a térhatású hangra intim pszichologizáló filmek ezek, amelyek elmélyült gondolkodást
vagy nyugodt szemlélődést követelnek meg. Az ilyen filmek csak
nyernek azzal, ha intim körülmények között mutatják be őket, ahpl
nyugodtan és Összpontosított figyelemmel nézhetik végig Őket. Az
ilyen filmek nemsokára minden minőségbeli veszteség nélkül bemu
tathatok lesznek a televízióban is.Hiszen nincs messze az az idő,
-
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amikor a televíziók képernyői nem lesznek rosszabbak egy kis
filmvászonnál •
Az, hogy a televízió módot jnyújt arra, hogy az ilyen fil
meket otthon nézzük végig, nagy előny.De vájjon kizárólag a tele
vízió nyújthatja ezt a lehetőséget? Hiszen egy-egy televízióban
bemutatott film nézése kényelmetlenségekkel is jórs alkalmazkodni
kell ahhoz a naphoz és órához, amikor a film megy* Nem rendelke
zünk a filmmel oly szabadon, mint mondjuk egy könyvvel,.
De milyen más módon nézhetünk otthon filmet?
A mai keskenyfilmvetitőgépek nem elég jók ahhoz, hogy komo
lyan számolni lehesseh velük. Nehéz, vagy lehetetlen egyéni film
tárat tartani, mint ahogy mondjuk az ember könyvtárat gyűjt Őszsze. A filmek nehezek, kezelésük bonyolult, a vetítőkészülék drá
ga és tökéletlen, s még ha van is otthon filmvásznunk, a filmek
vetitése korántsem olyan, mintha leveszünk egy könyvet a polcról,
felütjük egy tetszésszerinti oldalon és olvasásába mélyedünk*
Csak akkor mutatkozik majd meg a filmművészet igazi nagysá
ga és jelentősége az emberiség számára, ha egy-egy filmmel éppoly
könnyedén tudunk majd bánni, otthon, mint egy könyvvel® Ez a mág
nesszalagból készülő kópiák kérdése. Rövidesen minden kulturember
lakásában két gyűjtemény leszs könyvtár és filmtár. Egy-egy ilyen
film súlya kisebb lesz egy könyvnél. A Earenina Anna cimü film
tekercse nem lesz nagyobb egy csészealjnál, s kezelése is igen
egyszsrü lesz. Minden lakásban lesz filmvászon, a vásznat és a
vetítőkészüléket beépítik a falba, s az, hogy az ember bármely
pillanatban bármely film egy-egy részletéhez hozzájusson, az emrber szükségletévé válik. Es akkor a film az ember legintimebb ba
rátja lesz, olyan, mint ma a könyv.
Akkor szétválik a film és a televizió útja.
Akkor a televizió a maga útját járja és nem lesz többé a
film és a színház "eltartottja”. Hiszen senkinek nem jut eszébe,
hogy délutánról délutánra hallgassa a rádióban a Háború és békét
hattól nyolcig. Elolvassuk, amikor kedvünk szottyan rá; néha reg
gel, máskor késő éjjel. Levesszük a polcról, fellapozzuk egy-egy
fejezetét és elolvassuk.
A jövő embere igy nézi majd meg kedvenc filmjeit. Egy adott
pillanatban búcsút mond a bemondónőnek, aki éppen most fejezte be
híradását egy távoli világrészből, lezárja a televíziót,.filmr-
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gyűjteményéhez lép, válogat a polcon a sokszínű kis korongok kö
zött , majd kiválaszt egyet közülük és végignéz egy részletet a
Ősapa jévből vagy a Nagyváros fényeiből.
És talán néhány jó szóval emlékezik meg rólunk, ósdi- XX.
századbeli filmművészekről, kedvenc művészete úttörőiről.

/Iszkussztvo Kinő, 1959.november/

-
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John G ülett:

A túlélők

Ha egy népszerű és kiváló filmrendező nyolc évi hallgatás
után ismét visszatér az üzleti filmhez,az embert némi kétely fog
ja el* Kiváltképpen akkor, ha az illető legjobb müvei olyan idő
szakban születtek, amely igencsak messze esik az 1950-es évék
Hollywoodjának bizonytalan viszonyaitól. ftA Hole in The Head11 eimü film már az első öt percben eloszlat minden eféle kétséget.
Frank Capra ma is a régi, legalább stílusában. A film kiinduló
pontja Arnold Schulman egyik színdarabjának meséje /szükségét érezve egy nyilvánvaló és kissé ügyetlen fordulatnak a zsidótól az
amerikai-olasz családi komédiához/ és a pehelysúlyú, pontosan előrelátható helyzetekbe beiélehelte a maga jellegzetes lelkesedé
sét, nagylelkűségét és hozzáadott némi különös Ízt,a You C*ant
Take It Wlth Xou /így élni jó/ cimü filmjének mintájára. Ered
mény: gyorsan pergő és vonzó smlattatás, az érzelraesség, a humor,
a naivitás egyvelege. Mindebből egy kicsit több, mint az életben
és ezért fÖltétien számíthat a közönség tetszésére.
Bár a stilusa éppoly kiforrott és egyéni, mint mindig, egy
figyelemreméltó hangsúlybeli eltolódás azért elárulja,hogy milyen
messze távolodott Frank Capra á maga, 10-20 évvel ezelőtt vallott
eszméitől. Mai hőse /Frank öinatra/ többé már nem az a névtelen
kisember, aki makacsul szembeszáll a szörnyű politikai gépezet
tel, hanem egy miami-i szálló gyorsbeszédü tulajdonosa, akit a
pénzügyi zavarok és a házsártos rokonok zaklatásai arra kénysze
rítenek, hogy feleségül vegye a csinos, házias asszonyt. A figu
rák bemutatkoznak, aztán elejti őket, mihelyt megtették a maguk
kötelességét és megvolt némi próbája a drámai szerkezetnek. Capra
következetlen, de rendkívül humoros és jellemző vázlatok soroza
tát bontja ki. A helyes arányok kedvéért némi, az 50-es évekre
vonatkozó utalást is sikerült belevinnie a történetbe: a főhős
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csábos barátnője /C&rolyn Jones/ a maga vízisíjével, zsebrádió
jával és falatka fürdőruhájával úgyis tekinthető, mint mai , jól
szituált amerikai vamp, modem "szeksz-bomba", szörnyű étvággyal®
Mint korábban, Capra most 'is megtartotta az eredeti mü jel
legzetesen sziliházias stílusát* Jónéhány hosszú, párbeszédes je
lenet kifejezetten a színészekre épül* Ennek ellenére a hatás so
hasem unalmas, vagy színpadias* Capra oly finom érzékkel Ítél,
hogy mindig előrehalad & játék» határozott, friss a vágás /Öreg
kollégájának, William Horhbecknek a munkája/ és folyamatosan gör
dül az élénk, felszíni cselekmény- Jellemző példa a két testvér
veszekedése, amelybe ihelma Sitter is beavatkozik, s amelyben a
rendező azzal a régi, elkoptatott Ötlettel is meg tud nevettetni,
hogy egy ember törött székre ül* A legélvezetesebb mégis a rende
zés és a színészi játék kialakítása* Capra úgy hat a színészekre,
mint a nagy karmester zenekarára. Az adott, eredendően hajlékony
anyagból emitt egy szálat emel ki, amott egy csattanót hangsú
lyoz, e ugyanakkor biztosítja a ritmus, a kifejezésmód teljes
egységét is- He® véletlen, hogy Frank Sinatra ebben a filmben a
legtermészetesebb és a legemberibb ; Edwarű G* Robinson oly mérhe
tetlen bizalommal vette fel a száraz, pléhpofa komédiás álarcát,
vagy hogy a mindeddig modoros Eleanor Parker most közvetlenül s
oldott asszony! bájjal játszik.
Jellegzetes Capra film nem is fejeződhet be másképpen, mint
ssónoklaesággalja végső, szatirikus tömegjelenetekkel* Most a ne
gatív hős durva-beszédü vállalkozó /a nyers szögletes figurát
Kesnan Jynn alakítja/, aki mindaddig kezére játszik öreg barátjá
nak, amig rá nem ébred, hogy legfontosabb számára a pénz, az pe
dig nincs® Az ünnepélyes kutyaverseny rohanásában, Miami izgatot
tan ordítozó társaságát bemutatva, Capra tipikusan beállított
helyzetet teremt, gyors, egymásbavágó párbeszédekkel, egy sza^atott viharos mozgással teli jelenettel, amelyet remekül kapott fel
az operatőr, William Daniels, a másik öreg veterán.
Végül is az A Sole in the Head teljes egészében profi szó
rakoztatás, a megszokott amerikai stílusban* Nem tör uj utakat,
mindazonáltal igazén eleven és élvezetes film. A befejező jelene
tek - az apa, a fiú és a bájos özvegy kibékülése - a konvencioná
lisabb hagyományokhoz tartoznak s önkényes feloldást jelentenek.
De még a higgadt, egykedvű báty utolsó pillanatban történő elha-
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tározása is, hogy a gondtalan vagábund életet választja, annyira
C&pra-i a valóság vidám elvetésében, hogy ez az epizód is megnye
ri tetszésünket. A Keenan %nn-epizóddai került a filmbe némi
szociális moralizálás is, amely valaha Caprát a 30->as évek libe
rális szellemének, a buzgó, néha kissé zavaros Mew-deal-derülátásnak nagy szószólójává tette, lm ez & film elkerülhetőtienni
sokkal kisebb lelkesedéssel készült* Oapra világosan felismerte
anyagának természetét és beérte azzal, amit az adott alkalom kí
nált t felelevenítette érzelmes képzeletének » a vágyak beteljesü—
lésének rá oly jellemző világát. Mindig éleseszü rendező létére,
teremtett egy korszerű, a siker titkát ismerő főhőst, aki jóbanrosszban kifejezi a mostani körülményeket, amikég a Mr.Deeds /Yáratlan örökség/ is a több mint ímsz esztendővel ezelőttieket^
Deedsre hosszabb ideig fogunk emlékezni, mégis hálásak lehetünk,
hogy most, amikor Hollywoodra bénító szürkeség telepedett» Oapra
a viszonylag kisebb jelentőségű müvet is oly szépen föl tudta
bokrátázni tehetségének régi virágaival*
Oapra nem az egyetlen, akinek visszatért az alkotó korsza
ka, bár- Ő tovább hallgatott, mint a többiek* Ezalatt tudományos-*
és dokumentum-fllmeket készített a televíziónak* Ford, Hitchcock,
Hawks s néhány más rendező legutóbbi filmjei bizonyítják, hogy e~
gyesek az idősebb generációból túlélték Hollywood ma is tartó
válságát, amely abban az idősaakham játszódik le, amikor Amerika
lassan elveszíti uralmát a világ filmpiaca fölött a ez a cikk a
rugalmas túlélők kedvéért Íródott. Be hogy rendszeresen vizsgál
hassuk, hogy a válság a filmipar . egész szervezetét és személyze
tét is megtámadta, vissza kell pillantanunk a sikeresebb időszak
ba, mielőtt még a "túlélés” valódi probléma lett volna*
2*
194-5-46* A második világháború végétért, a nagyobb stúdiók
ismét teljes üzemben dolgoznak és a besorozott filmrendezők, szí
nészek levetik az egyenruhát* Megszakadt pályájuk folytatáséra
készülődnek* Sámuel GoX&wyn és WiXliam Wyler ebben a légkörben
készítette a dühe Best'Xears Qf Out híves /Életünk legszebb évei/
cimü filmet, amely ma, szentimentaxizmusa ellenére is, még mindig
életes kifejezője annak a háború utáni időszaknak, amikor régi
eszmék meginogtak s újak próbálhattak« A rendelkezésre álló te— 2o —

hétségek száma és ereje gól látható a régi vezető rendezők bekö
vetkezett Összeomlásában. Sok veterán alkotómunkája végére érke
zett® /Bacon, Fleming, Eeighley, Lloyd, Lubitsch, Sam Wood./ Má
sok határozottan tevékenyek maradtak továbbra is: F.Capra, M*Curtiz, Dieterle, Ford, Hathaway, Hawks, Hitchcock, H.King, Fr.Lang*
LeKoy,
Mc.Carey, lülestone, Eing Vidor, Wellman, Wyler - íme
Hollywood megbízható, hosszútávé művészeinek jegyzéke* Amerikában
ekkortájt lettek, vagy lesznek híresek ■öassin, Kazan, Mankiewicz,
Anthoy Mann, Minelli, Preminger, Préston Sturges, Welles, Wil&er,
Wise és Zinem&mu Kern meglepő, hogy ezek a háborút közvetlenül
követő évék tele vannak Ígérettel. A dokumentálds realizmus kor
szaka ez, a szigorúan külsőben játszódó izgalmas történeteké, a
zsurnalisztikái igényű szociális dokumentfilmeké /Crossfire; Gall
Horthside 777; The Set Up; Booaerang, és Capra briliáns State of
the Union-,1a. /Ez volt az a szakasz, amikor a filmművészek, viszszatérve a háborúból, uj szemszögből akarták megmutatni a hazai
földet, meg akarták keresni az emberek erő'teljesebb, kevésbé csa
lóka jellemzésének, kifejezésének módjait.
Be ez több, mint tiz évvel ezelőtt történt. Visszatekintve
erre az időszakra, rájöhetünk, hogy Hollywood, mint története so
rán máskor is, azóta már túlhaladt ezen a radikálisabb /és.vesze
delmesebb/ fázison. Például az Amerikaellenes Tevékenységet Vizs
gáló Bizottság eredményesen távolította el az alkotó tehetségeket
és első kihallgatásuk után hosszú évekre megrontotta a művészi
légkört. Sokan azok közül, akiket megvádoltak - igy Bmytrik, Abraham Polonsky és John Berry - sohasem tudták kiheverni az átélt
izgálmakat. És valami; életbevágóan fontos eltűnt az amerikai
filmművészetből, amikor a független szellem átadta a helyét &
konformizmusnak. Az ötvenes évek során a gazdasági nyomás és a
politikai célszerűség volt a legfőbb beszédtéma*. A televízió egy
szemű szörnyetege a mindeddig érinthetetlennek hitt közönséget is
kezdte elhódítani. Ugyanakkor az európai és ázsiai filmművészetek
ujtipusu filmjeikkel uj közönséget is neveltek, s igy megcáfolták
a hollywoodi kommereializmus ama szívós nézetét, mely szerint az
amerikai film elsőbbségi jogon uralkodhat a világ minden mozi
vásznán.
Ez a küzdelem, amely még ma is tart, világosan megmutatja
az ipar kétségbeesett és gyakran lealázó kísérleteit, hogy fenn- 21 -

tartsa az érdeklődést: a téma mindinkább fokozódó leegyszerűsíté
sével , a mérhetetlen költséget fölemésztő bombafiÍrnek iránti ra
gaszkodással, a folytonosan táguló képmérettel® Ilyen körülmények
között nem meglepő, hogy az egyéni látásmód mind nehezebtiem érvé
nyesülhetett . A válság egy pontján a kiforrott művészi egyéniségű
rendező szembe kellett kerüljön a kérdéssel:visszavonni vagy meg
alkuszik® Az előbb említettek közül sokan /Hathaway, Díeterle,
deliman és mások/ lassan elsüllyedtek, nem utolsósorban a megfe
lelő téma hiánya miatt. Mindenesetre néhány veterán megfelelően
azonosult Hollywood féktelen, rohamával a serdülőkorú nézők meg
nyerésére: a borzalom kombinációival, tudományos agyrémekkel és a
huligánok igényelte fogásokkal. Mások csak dadogni tudtak, mert
nem voltak olyan sztárjaik s mint a harmincas években. Az olyan
rendezők sikeres filmjei, mint -Clarence Brown vagy George Cukor,
sokat köszönhettek a hollywoodi sztárkultusznak: Garbo-nak,
Hepburn-nek és az Álomgyár más csillagainak. A háború óta Clarence Brown csak egyetlen komoly sikerűt produkált /Xntruder in the
Dúst/. G.Cukor, bár kiegészítette szórakoztató, színpadias vigjátékainak listáját, nem ért el semmi figyelemreméltót az A Btar
is Bora c. filmje óta, amely maga is nagyvilági modorú tisztelgés
volt egy önmagát túlélő sztár előtt.
A belső és külső nyomás más, közismert művészek munkáin is
éreztette hatását. Anatol Iátvak legutolsó filmje, a ffhe Jouraeya
egy intelligens és liberális művész elkeseredését fejezi ki. Leó
McCarey, aki hét évvel ezelőtt a My Són John e. filmjével az egyik legveszedelmesebb antjkommunista históriát forgatta, jelen
leg visszavonult - bár nem túl boldogan - a vigjáték műfajába.
Michael Curtiz, az egyik legragyogóob mesterember, azzal a tekin
téllyel, hogy bármely témában sikeresen boldogul, legutóbb szinte
minden iránt érdektelenséget mutatott. Hangman cimü filmjének el
enyésző értékei is a másik veterán, Buöley Nichols forgatókönyvé
ből származnak. A másik európai emigráns, Fritz láng, elért né
hány háború utáni sikert, csak épp beleveszve a rutinos rémdrá
mákba. Most visszatért Nyugat-Németországba s ott újraforgatja
- nyilvánvalóan szerencsétlen következményekkel - néhány régi né
mafilmjét. King Vidort hosszú és gyakran megmagyarázhatatlan pá
lyája elvitte a háború előtti társadalmi realizmustól az olyan
háború utáni agyrémekhez, mint a The Fonatainhead és a Ruby

Gentry. Jelenleg a divatos látványosságok felé fordul. 0 rendezte
a 'flar and Feace-t /Háború és béke/ és korántsem meglepő* hogy el
hibázta . George Stevens fejlődése némiképp különbözik a többieké
től, minthogy a Piacé in the Sun és a Giant cimü filmjei sokkal
szélesebb látókörüek, mint bármely korábbi kísérlete * lm amikor a
téma túlmutat a művész képzelderején, igy az Anna Frank naplója
/The Diary of Anna Frank/esetében, a film áldozatul esik a holly
woodi mániának a fölfujt csodák iránt, valamint általános felfo
gásbeli tévedéseknek. E film szerencsétlen balfogása bizonyos fo
kig kifejezi a hollywoodi gondolkozásmód egész lényegét.
3*
Hogyan alakult közben a fiatalabb nemzedék fejlődése? Hústón, Baj, bassin, Wilder és Wise korai filmjeit fölismerhetoen amerikai technikai ügyesség jellemezte. Bizonyos fokig visszatük
rözték annak a társadalomnak heves nyugtalanságát, amelyből e mű
vészek származtak. Most, az Ötvenes évek végén úgy tűnik, hogy az
egész háború utáni nemzedék fölbomlott, tagjai szétszóródtak a
világ minden részében. Héhányan exotikus környezetben, külföldi
sztárokkal forgatnak filmeket, s azzal kísérleteznek, hogy a te
levízió-rajongókat szingazdag, szemkápráztató, szélesvásznú lát
ványosságokkal hódítsák vissza. S bár ezeknek a filmeknek bizo
nyos kozmopolita színezetük van s elkerülhetetlenül kevésbé ame
rikai hangulatúak, a tapasztalat szerint az amerikai filmrendezők
mégis a hazai talajon otthonosak igazán. Világosan kitűnik ez
Préstón Sturge^ esetében, aki a filmművészet egyik legragyogóbb
szatirikusa, s akinek háború utáni fejlődése nagyon jellemző bu
kásban kulminált. A film Franciaországban készült, s teljes részvétlenség fogadta. Mások, mintha örökre elhagyták volna Holly
woodot: Hústón, Mankiewicz, Aldrieh és Ray országról országra
vándorolnak a legkülönfélébb, s nem is mindig a tehetségükhöz
méltó témákat vállalva. Egyetlen befolyásos rendező maradt eltö
kélten odahaza, Ella Kazan, de aligha véletlen, hogy több mint
két év óta egyetlen filmet sem rendezett.
A pénzügyi problémák és nehézségek azokat a producereket is
érintették, akik roppant gyakorlatuk és ügyességük révén ki tud
tak tartani a szakmában, a politikai élet, közízlés, elvek és
képméretek viharos változásai közepette is. Valóban van valami
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megható abban, hogy Sámuel Goldwyn derekasan vállalta a Forgy and
Bess mámrat-produkclóját, feltételezhetően remélve, hogy ugyan™
olyan korszerű kifejezése lesz ja mostani időknek, amiképp a Sead
Ead kifejezte a JO-as évek válság utáni hangulatát, A film nyil
ván megérte a sok áldozatot. Az előrelátó producerek éppúgy alá
vaunak rendelve a divathóbortoknak, mint a rendezők, s tán épp a
komoly társadalmi dráma területén tombol a legerősebben a leegy
szerűsítés , a megalkuvás. Mostanában nehéz elhinni, hogy valami
kor Darryl F.Zannck volt az Érik a gyümölcs /The Grapes of Wrath/
producere s még nehezebb megérteni, hogy Dávid O.Selznick miért
hitte, hogy a Bucsu a fegyverektől cimü filmben /A Farewell to
Árms/ beválik majd, ha soknyelvű, és kölcsönösen összeférhetetlen
tehetségekkel veszi körül magát. A szociális problémák egyik Öreg
harcosa, Valter '.Vanger, viszont még sikerre vitt alkalmi félsike
reket: például a Hiot in Cell Block 11. vagy az I Want to Iá.ve
legjobb részei valahogy túlélték a kiállítás divatosan jazzes
túlzott formáit,
4.
összefoglalva: ez a tiz esztendő Hollywoodban a nyugtalan
ság, a zavar, a személyi és alkotói bizonytalanság időszaka, volt.
így most Hollywoodnak nehéz rászánnia magát, hogy nagyobb hord
erejű, súlyosabb és társadalmi érvényű témákra térjen át. S mint
hogy igy is van, most is csaknem változatlanul a puszta rendkívü
liség vonzza. Egy-egy filmtémában csak az érdekli, hogy mennyibe
kerül. Egy gondosan készült, korántsem értelmetlen, tekintélyes
produkció, például az Apáca története /The Hunss Story/ hirtelen
szakit a leegyszerűsítéssel s végül mégis elsüllyed a saját súlya
alatt, azaz pontosabban: az erőteljesen kifejezett egyéni stílus
hiánya miatt. Bresson vagy Bunuel, ha kezükbe veszik ezt a té
mát, aligha haboztak volna, hogy kifejtsék legbehsőbb sajátsága
it. 1959 hollywoodi filmrendezője, bármennyire is tisztességes és
tehetséges, nem igen várhatja, hogy utoléri Őket.
Mindez meglehetősen elkerülhetetlen a teljesen elüzletiesitett s a konkurrensefckel!való harcba beállított iparban, amelyet
sok gazdasági csapás ért. De ha- úgy is látszik, hogy Hollywood
jelenleg képtelen tartós értékek készítésére, érzékét azért visz?szanyerte a kellemes, néha választékos Ízlésű, szórakoztató fii-'
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mek iránt® Csekély intellektuális igényekkel, de márkásán hivatá
sos szakértelemmel. Mostanában tanúi lehetünk Hollywood megújult
erőfeszítéseinek, amelyek során az ipar ség mindig a megszokott
filmjeiben bizik: nagyarányú vadnyugati kalandokban, a természet
ben lejátszódó drámákban, regényes színmüvekben és rémfilmekben,
beléjük plántálva a hatás korszerű elemeit. Nem véletlen, hogy az
efajta filmeket Ford, Capra, Hawks, Hitchcock és King - tehát azok a veteránok készitik, akik évek hosszú során át rengeteg vál
tozatot csináltak már ézekben a műfajokban, s ekik,eltérően előbb
említett pályatársaiktól, megőriztek magukban egyfajta profi-ösz
tönt: a nélkülözhetetlen érzéket a kassza-sikerhez. Ezek az igazi
túlélők, s jelenleg, úgy látszik, van lehetőség a számukra® á
fiatalabb rendezőket más gondok izgatják:nem 'nagyon bizhatrak ab
ban, hogy erőteljesen hat rájuk az a filmstilus, amely húsz évvel
ezelőtt, szabadabb és merészebb viszonyok között alakult ki. Most
azok a nagyobb producer-rendezők élveznek erősebb függetlenséget,
akik nagyrészt megtartották a saját együttesüket, s a szakmán be
lül is megerősítették a maguk pozícióját.
Sok rendező érthetően előnyben részesíti a régi és kipró
bált munkatársakat; Ford például a The Last Hurrah cimü filmje
számára a veterán jellemszinészek bámulatos társaságát szedte
össze
ez a film életes egyvelege a régimódi idealizmusnak és
érzelmes nosztalgiának* S bár ez a szellem a múltban gyökerezik,
a legtöbb művész, akivel itt foglalkoztam, mind megőrizte ravasz
tudatosságát, és sokkal jobban ismerik a közönség igényeit, hogyse4 megfeledkeznének a kamaszokról. így A Hole in the Kead-bán
jócskán találhatok vad dobolások és vagány kiszólások, a Bio Brevo-ban pedig ,Hicky Nelson balladák.
Valamennyi amerikai klasszikus műfaj közül a cowboy-filmek
mentek át a legváltozatosabb fázisokon. Jelenleg - mint hajdan az
indiánokkal és törvényenkivüliekkel - ,heveny pszichológiai zava
rokkal kell a vadnyugati hősnek megküzdenie. Mégis, e gyakran nem
szívesen látott bonyodalmak ellenére is, a régi hatás marad: itt
a biztos, jól kipróbált világ, amelyben a tapasztalt mesterember
barátok közt, otthon érezheti magát.
John Ford uj, polgárháborús tárgyú vadnyugati filmjének a
The 5orse Soldiers-nek talán a legmeglepőbb vonása magával a há
borúval kapcsolatos állásfoglalása. A csata rivalgó kürtjei, vak
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merő lovasrohamax, s egyéb kellékei között feltűnik a következmégyek élesen tudatos ábrázolása: a fájdalom, a vér, a terror kife
jezése s a morális fÖXh&borodásé, elválaszthatatlanul a békés
konfliktusoktól • Mindez megvan tűzdelve valami agyafúrt humorral
s egy szerelmi regénnyel, a lázadó déli szépség s a hős lovaskatora kozott. És divatosan elrontva a doktorok iránti mélylélekta
ni utálattal. A mai Ford legtöbb tulajdonsága megtévesztő bőség
ben érvényesül, s valóban, ez ismét a tőle megszokott, varázsla
tos művészet. Ford a téma szellemét az egyes epizódok megkomponál
lásával /gyakran a némafilmek eszközeivel/ fejezte ki: a végtelen
földeken és ^folyókon átvágtató lovasok romantikus képeivel, s a
csataképek, különösen a newtoni vasútállomás elleni roham mesteri
osoportositásával és komponálásával* Kompozíciói sohasem tolakodóak, s ott érezzük ezekben a képekben Ford legegyénibb filmjei
nek, a Wagonmaster-nek és a The Xoung Lincoln-nak /Xfju Lincoln/
erejét és tisztaságát* A divat minden természetellenes változásá
val együtt is olyan művész munkája ez a film, aki nem felejtette
el, mivel tartozik annak a szellemnek, amelynek immár negyven
esztendeje, hogy szolgálatába szegődött.
A Ford nemzedéke ált^l készített filmeket elemezve, eldönt
hetjük, mit eredményeztek a profi-gyakorlat évei az ő müveikben:
a különféle témák megújulását, vagy kimerülését? A legjobb gépál
lás,a legjobb összeállítás tévedhetetlen megítélését nem egykonynyen sajátítja el az inkább csak gyakorlatilag képzett fiatal
nemzedék .Henry Eing The Bravados cimü filmje például egy tüzes,
de csak közepes szintű cov/boy-film, lerontva valami szertelenül
érzelgős vallási szentimentalizmussal, s mégis végig eleven, né
zeti magát. Sőt, ha méltányolni tudjuk a hang és a tartalom kü
lönbözőségét, a szabad levegős tájképek hangulata alig különbözik
a Tol’able Dávid szellemétől, az egyik legszebb amerikai filmé
től, amelyet Eing csaknem negyven évvel ezelőtt rendezett. /KÖzbevetőleg: sajnálatos, hogy ez a rendező oly ritkán talál érdek
lődésének megfelelő témát: legutóbbi müve, a Thin Earth is Mine
egy lehangoló családi krónika, mindössze két. vagy három jelenet
tel, amelyek fölhívják a figyelmet az egyéni sajátosságokra./
Bár Howard Hawks nem nyúl oly gyakran vadnyugati témához,
mint Ford, bemerészkedései erre a területre nem nélkülözik egyéni
képességeit: kevésbé kiérettek ■ és sokkal fanyarabbak mint Fordé.
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Mostani, Bio Bravó c. filmje hosszú, lomhán fejlődő bonyodalom,
amely rengeteg megszokott kellékkel keveredik: nagyon fekete gaz
emberekkel és rendíthetetlen sheriffel, halálra rémült néppel, a
hirtelen kirobban egy heves cselekmény, amely roppant tömörségé
vel az egész filmet is hatásosabbá teszi. A rendkívül világos
jellemzés révén a régi sowboy-legendák továbbélnek Hawks csalókán
oldott rendezésében, s a film kisvárosának légkörét még kifeje
zőbbé teszi a cselekmény földrajzilag is pontos elhelyezése. WilHa m tfyler The Big Country /A nagy ha2a/ cimü filmje még nagyobb
terjedelmű és tudatosabban hatásos, Wyler e legutóbbi müve hang
jában-fokozottan akadémikus lett, s az ő félelmetes képessége a
gondos mestermunka iránt most elnyomta tehetségének más vonásait®
A túlélés számára' mintha már bizonyos visszavonulást is jelente
ne.
A korábbi módszerek és művészi jellegzetességek más példái
már nem a vadnyugati témában találhatók, hanem az olyan rendezők
legutóbbi filmjeiben, mint Billy Wilder és Alfréd Hitchcock*
Hitchcock páratlan tehetsége az idegtépésben, az utóbbi ■ időben
mintha kicsit vesztett volna hatásából, a romantikus sületlensé
gek és fölfujt h&tásvadászatQk zűrzavarában. Horth by Northwest
cimü filmjének a túlzott hosszadalmasság sem válik előnyére ? van
nak benne megszokott, terjengős szerelmi premier-plánok, s egy
unalmasan rejtélyes asszony /kém-e, vagy nem kém?/ - ennek elle
nére a film a maga rendkívül szokatlan miliőjével, rémitő csatta
nóival s a legkevésbé sem várt formáival határozót tabban egyéni
stílusú, mint a korábbiak. Ismét bevált a régi divatu izgalmak s
többszörösen egymást keresztező bonyodalmaknak egyvelege, mint
hogy Hitchcock pontosan tudja, miként érheti el a kívánt hatást:
- jellemző például az Egyesült Nemzetekben történő gyilkosság,
vagy a repülőgépről való géppuskázás jelenete. Olykor bedob egy
mellékes epizódot, s kicsit később újra előássa egy trükkel,majd
befejezi egy sziklamászás roppantul nevetséges izgalmaival, amely
megmutatja, hogy az öreg mester nem vesztette el érzékét az Ön
paródia iránt sem.
Másfajta paródiát csinált Billy Wilder a Somé Tiké It Hot
cimü filmben: az ő legfrissebb, s leggátlástalanabbul, legérdeme
sebben közönséges vígjátékéban. Letagadhatatlanul germán szellemű
a film ravasz tudatossága, amellyel a nők veszélyességét ieleple-
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zi. Fölidézi bennünk a háború előtti Wílder-filmek hideg rafiné
riáját , s erősen elüt jelenleg készített romantikus történetei
től. Legjellemzőbb sajátja vonzóan sötét humora* Egyépi tréfái,
Jack Leiomon ragyogó alakítása, s a rendkívül humoros áttűnések
közvetlenül és könyörtelenül jellemzik alkotójukat éppúgy, mint a
filmvigjáték egy típusát, amelyről már azt hittük, hogy Hollywood
rég elfelejtette.
.

5i"

Utolsó példánk igencsak távol* esik a vadnyugati filmektől,
vígjátékoktól és rémdrámáktól, amelyekbe az amerikai filmszakma
annyi pénzt és tehetséget invesztált. A háborús film, a maga fölfujt heroizmusával és durva szenzációival, jelenleg csaknem olyan
fontos árucikke lett Hollywoodnak, mint az előbb említettek* De
az amerikai filmszakmát ebben a műfajban is megalkuvás, az idő
szerű témák iránti óvatos tapogatózás jellemzi. Hendkivül jellem
ző példa Lewis Milestone "háborús" pályája, ha figyelembe veszszűk az erőteljes szemléleti különbséget az All ftuiet nyers paci
fizmusa , az A Walk in the Sun könyörületes megbocsátása és a- Hall
pf Hontezuma érzelmes hősiessége közt. Milestone a Pork Chop Hill
cirnü filmmel tért vissza az amerikai filmszakmába, többéves, de
sikertelen angliai és olaszországi vendégszereplés utáni 8 ez a
film alkotóbb művészi tudást és képességet fejez ki, mint bármely
-más jelenlegi filmje, sőt, egy talánnyal is szembeállítja a né
zőt s a Pork Chor Hill mást hangoztat, mint ami a képeiből követ
kezik. A képek már a kezdettől fogva kifejezik Milestone erőtel
jes különvéleményét a háborúról: még egyszer végigpásztázik kiszikkadt, szürke tájakon, a lövészárkok ábrái azonosak a- Walk in
the Sun képeivel, s nagyon sok apró, de fölismerhetően egyéni
mozzanat van a filmben, mint például a barátja holtteste fölött
jajgató katona, vagy emberek merev, irigy tekintete, amint a hát
országba visszatérő üres tréneket figyelik.
Aztán, ahogy a cselekmény halad, úgy támadnak föl a kéte
lyek. A film a panmlndzsoni béketárgyalások idején, Koreában ját
szódik, s bemutatja, hogy a Pork Chop Hillért folyó harc már ér
telmetlen: a háborúnak nemsokára vége - de mindkét oldalon tartaniok kell ezt a dombot, ha meg akarják őrizni a tekintélyüket* Az
amerikai csapatok vezetői, Így a béketárgyalásokat vezető tábor
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nokok számára ez egy jelkép, amelyért a katonák a vérüket ontot
ták s s a helyzetet tovább bonyolítja a politikai gyűlölködés is*
Yaléban sok ellentétes kötelezettség van, de a film semmit sem
hangsúlyoz határozottan * kivéve 'a hősiesség, a becsület, a köte
lességérzet követelményét, egyenetlen és határozatlan vonásokkal
kifejezve* Belefért a filmbe néhány megbocsáthatatlan közhely is,
amelyek határozottan ellentmondanak Milestone komor ábrázolás
módjának. legfőképp a gyáva néger története lehangolóan megszo
kott: egy lelkes, erőteljes szónoklattól fölbátorodik, s ezt is
rettentő durva módon fejezte ki®
Minthogy a filmet Gr-egcry Peck saját társulata készítette,
a film is olyan lett, amilyennek ő akarta* Mindenesetre el lehet
gondolkozni azon, hogy vajon Milestone mit is akart voltaképpen?
Á film világosan, a régi, hivatásos művész alkotása, s utolsó ké
pei, amikor az egység mocskosán és halottfáradtan tántorog le a
dombról, méltóak az alkotóhoz* De miért volt szükség arra, hogy a
zárójelenet és kommentár Xegyengitse és eltorzítsa, amit ezek a
képek mondanak nekünk? Mi szeretni akarjuk a film alkotóit, s is
merni szeretnénk a válaszukat*
6®
Megpróbáltam bemutatni ebben a cikkben Hollywood legtehet
ségesebb művészeinek hanyatlását, s ezzel párhuzamosan kifejtenif.
hogy mekkora rugalmasság és gyakorlat szükséges ahhoz, hogy mások
viszont visszanyerjék felismerhetően egyéni stílusukat, színvona
lukat® Csak egy részét említettem azoknak, akik képtelennek érez~
ték magukat az üzleti sablonokhoz való idomulásra| mások, mint
Milestone, korábbi meggyőződésük árán megőrizték szakmai bátorsá
gukat® fény, hogy a fiatalabb nemzedék annyira szétszórt s hatá
sában oly kevéssé egyenértékű, hogy felvetődik a kérdés: ki fog
az öregek helyére lépni,1ha a még aktív veteránok is eltűnnek?
Sem kétséges, hogy a televizió fiatal irói-rendezői között számos
erőteljes és tehetséges művész található, - Kubrick, Iumet, Kramer, Hitt, - de meglesz-e nekik ugyanaz a tekintélyük?
Igaz, Hollywood csak a saját törvényeit ismeri: jónéhány
kemény csapást'kapott már, s mindig elutasította, hogy ennek min
den tanulságát elfogadja. Mégis úgy érzem, végéhez közeledünk
egy korszáknak, amelyben a veterán mesterek, bánni történjék is
-
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körülöttük, hajdani energiájukkal és stílusukkal megpróbálják
fölélesztenx Hollywood megszokott tradícióit* Scott Fitzgerald
egyik cikkében, az Utolsó pénzmágnás-ban /The Last Tycoon/ megje
gyezte, hogy "az amerikai életben nincs második felvonásSok amerikaí filmművész előtt irtár- az első felvonás után visszavonha
tatlanul lehullt a függöny, mig a kiválasztottak egy s z í v ó s cso
portja kivívta magának a második, sőt tán a harmadik felvonást
is* Dicsérjük és biztassuk ezeket a túlélőket, mielőtt a színház
Örökre elsötétülne körülöttük.
A szerkesztőség megjegyzései Bár a szerző értékelésével nem
mindenben értünk egyel;, a tekintélyes angol filmfolyóirat cikkét
mégis szükségesnek tartjuk közreadni,hogy szakembereink a tárgyi
lagos beszámolóból megismerjék az amerikai filmgyártás mai hely
zetét, a filmrendezőknek a filmművészetért folytatott küzdelmét.

/Sight and Sound 1959* 3-4*/

- 3o -

Dr ahom ira Navotna:

A mai japán film
A csehszlovák: filmbehozatali központ 1959-ben több japán
filmet importált, mint az előző években* A japán filmgyártás min
den más kapitalista filmgyártásnál érdemesebb arra, hogy közönsé
günk közelebbről is megismerje. A tárgyilagosság kedvéért nem be
szélhetünk a japán filmgyártás egészéről, hiszen csupán töredé
két láthatjuk. Mozijaink évente a francia filmgyártásnak alig he
tedét, az angolnak alig tizedét mutatják be, a japán filmgyártás
nak pedig mindössze egy százada kerül nálunk bemutatásra. Japán
ban évente több, mint 500 film készül /itt készítik az egész vi
lágon a legtöbb filmet/. Ezek közül a legjobb akarattal is leg
feljebb tizet tudunk közönség elé vinni.
A japán kiviteli cégek e néhány sikerült filmet olyan ügye
sen forgalmazzák és a többi 500, átlagos és átlagon aluli, pro
dukciót olyan ügyesen rejtegetik, hogy a be-nem-avatottak abba a
tévhitbe eshetnek, mintha a japán film a filmművészet csúcspontja
lenne. Ehhez a hamis képhez Európa is hozzájárult, amidőn kb. tiz
évvel ezelőtt végre felfedezte az ázsiai filmművészetet /a japán
film 1896 óta létezik!/. Hem véletlen, hogy a japán film kb. az
1950-es évek elején tört be Európába, akkor, amikor itt a filmmű
vészet válságának első jelei mutatkoztak. A japán film kifejezési
eszközei ezzel szemben az eredetiség jegyeit hordták magukon.
Figyelemreméltó az a különbség, amely Nyugateurópa és a
szocialista tábor országai között a japán film fogadtatásában mu
tatkozott. Előbbit a történelmi filmek inkább mesterkélt, mint
művészi feldolgozása ragadta magával, az utóbbit viszont a Japán
mai életével, vagy a közelmúlttal foglalkozó, szociális tárgyúfilmek hódították meg. Az 1951* évi velencei filmfesztivál egyik
díjazott filmje a “RaBbomon" /A vihar kapujában/; 1954—ben Cannesben a "Fokol kapui” kapott nagydijat. Ugyanabban az évben Velen-
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céhen díjnyertes lett "A hét szamuráj*. Essél szemben a nyolcadik
Kariovy Vary.-i filmfesztivál nyertesei között szerepelt a "Bákhajászok", amely vádirat a halászhajén dolgozó munkások embertelen
helyzete ellen; a japán nép tragédiáját megörökítő "Mroshima
érmékéi” és a nyomdai munkások életéből merített
Azok a filmek, melyeket Nyugateurópa csodálattal fogadott,
valóban exportra készültek, az európai piac meghódítására* E fil
mek meséje, feldolgozásműdja európai mintákra épült, a japán é—
létből csak külsőségeket, exotikuaokat mutat. Ennek ellenére a
filmek némelyike fordulatos és nem hiányzik: belőle a művészi Íz
lés és tehetség. "A vihar kapujában”váratlan sikerén felbuzdulva a
japán vállalkozók ebből a zsánerből sok filmet hoztak forgalomba.
Ezek az exporttermékek távol állottak a japán néptől és odahaza
gyenge fogadtatásra találtak* Igazságtalanok lennénk, ha egysze
rűen elvetnénk a japán filmgyártás e sajátos termékeit* Ehelyett
meg kell találnunk a japán filmgyártás .egészében az ezeket megil
lető helyet. Az a szűk kör, mely kezdetben ezekért a filmekért
rajongott, hamarosan megcsomőrlőtt a gésák és szamurájok folyton
ismétlődő történeteitől• A képzőművészetileg rendkívül érdekes
"Havas kócsag” egy gésa tragikus szerelmének és halálának törté
nete; tökéletes szinei és mesteri, szélesvásznú képkompoziciói
ellenére az 1939~es cannes-i fesztiválon hűvös fogadtatásra ta
lált. A kritika rámutatott, hogy ami évekkel ezelőtt tetszett, ma
már nem tetszik.
Ennek ellenére a filmtörténelem számára meg kell őrizni né
hányat a szamurájok és az elátkozott várkastélyok hercegnőinek
történetéből. Elsősorban AKTBA EüROSAWA müveit. Ez a rendező érti
a módját, hogy üres lovaghistortáknak lélektani mélységet adjon
és hazai tradíciókkal töltse meg azokat• Ilyenek többek közötti
"A. hét szamuráj "* "A vihar kapujában” és "A rejtett vár"; a "Té
rés trón" Shakespeare Macbetk~jének figyelemreméltó feldolgozása
régi japán színházi stílusban. Idetartozik TEIHGSDKI KIífüGASI 5 a
"Havas kócsag" rendezőjének néhány munkája, elsősorban "A pokol
kapui", amelyet közönségünk néhány éve indokolatlan közönnyel fo
gadott. Említésre méltó KENZI MICUGI, a japán film veteránja, akinek a nyugat elsősorban "Fakó hold eső után" c. költői történe
tét méltányolja. A csehszlovák kritika viszont a "Titkos szerel
mesek" realisztikus elemeire hivta fel a figyelmet.
-
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Hogyan, lehetséges, hogy Japánban egész sor olyan, történelmi
és időszerű film készül, mely művészi érték tekintetében túlszár
nyalja valamennyi kapitalista ország jelenlegi produkciójának ja.™
vát: Japánban ma nincsenek kedvekő feltételek a szabad fejlődés
re. Az agresszív militarizmus újból felütötte a fejét, az impe
rializmus fénykorának az alakjai ismét hatalomra kerültek. Minek
köszönhető, hogy néhány rendezőnek mégis sikerült filmjeik sgy
részét kiemelni a szürkeségből? A japán nemzet rendkívül nagy mű
vészi hagyományokkal rendelkezik, amelyekből a filmművészek bősé
gesen meríthetnek és rendkívül nagy a .japánok szeretete a művé
szet ,elsősorban a színpad iránt. A japánok alapos ismerői s szín
háznak. Náluk a színjátszás valódi népi formákban jelentkezett» A
színház iránti nagy és gyakran költséges szeretetüket átvitték az
olcsóbb filmre. /Ugyanazt látjuk,mint Itáliában, ahol a film nem
csak látványosság, hanem mindennapi szükséglet. Ezzel magyarázha
tó , hogy a kedvezőtlen politikai helyzet ellenére 01aszországo&n
mégis annyi, kimagasló film szül,etett*/
A társadalmi mondanivalóra támaszkodó film. magas művészi
színvonala a japán nemzetnek a Hirosimához vezető külföldi impe
rializmussal szemben táplált ellenállásából fakad. Az atombomba
áldozataira való emlékezés a művészi inspiráció állandó forrása.
A mai tárgyú japán filmek, elsősorban a "Sákhalászok" ^ HirosM-ma
gyermekei", "^iroshima’% "Déli alkony"« "Bányász-asszony"» "Mosto
ha fivérek”, "A hét elfelejtett", "gélvérek", "Egy tiszta szere
lem története". “Halálthozó felhő"B azért nagyhatásuak, mert al
kotói a szovjet filmre és az olasz neorealista film legjobb ha
gyományaira támaszkodnak és ezeket a tapasztalatokét kitünően
összekapcsolják saját hazájuk művészeti hagyományaival«

Sikerük egyik tényezője a japán filmgyártás kedvező gazd&H
sági helyzete. Filmeseiket egyelőre nem fenyegeti az a veszély,
ami nyugateurópai kollégáikat: az üres nézőtér. Ezárt kockáztat
ják meg, hogy a nagyszámú tömegprodukció közé becsúszhassanak né
hány igényes alkotást. Nem félnek az uj ötletektől és a velük já
ró anyagi kockázattól. Ilyen kockázat ma az akutális filmek gyár
tása, amelyekre akkor tértek át, amidőn Európában szűnni kezdett
a szamuráj legendák iránti érdeklődés. Japán ma .az egyetlen tőkés
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ország, ahol a. mozik látogatottsága a televízió gyors fejlődése
ellenére is emelkedik. 1958-ban a nézők száma 20 millió személylyel növekedett. Áz összlátogatottság elérte az ezeregyszázadlliót. Kettőszázzai növekedett' a mozik száma, Japánban ma 7070 mozi
van, a játékfilmek évi termése 505'-^©* emelkedett. Szaporodott a
szines és szélesvásznú filmek száma. A japán közönség, a. lakosság
egy kis, európaizálódott vagy amerikanizálódott rétege kivételé
vel, nehezen érti meg a tőle távolálló, külföldi filmeket• A ja
pánoknak más nézetük van az erkölcsi értékekről, más a követelmé
nyük a drámai konfliktus és annak kimenetelével szemben. A japán
mozihálózat müsor-ellátésában szokatlan jelenséggel találkozunk:
a mozik 5%-a kizárólag japán filmet, 11%-a külföldi filmet,a töb
bi pedig mindkettőt vegyesen forgalmaz.A filmek előállítási költ
ségei - melyek más országokéval összehasonlítva elég alacsonyak egy hónap alatt megtérülnek * Japán ma az egyetlen kapitalista
filmgyártó ország, ahol a tartós deficit ismeretlen. Hetenként
mintegy tiz filmet készítenek, a gyártási idő nagyon rövid, talán
az egész világon a legrövidebb. A legtöbb film egy hónap alatt
teljesen elkészül, a leghosszabb forgatási idő hat hónap. nA po■kői kapui” forgatási ideje három hónap volt. E hatalmas.iramot az
üzletemberek a televíziós verseny nélkülözhetetlen eszközének te
kintik* Bár a filmesek egyelőre felülmax*adtak a vetélkedésben, at
féktelen tempó következtében a filagyártásban a kifáradás jelei
mutatkoznak. Jun Izawa,1a legismertebb japán filmkritikus idén
februárban ezeket irta a tokiói Asshi Evening Hews c.lapban: **Y&- ■
lóságos csoda, hogy iparunk évi 600 film előállítására, képes. 'Em
beri erő talán nem is képes rá, hogy hat tokiói és négy kiotói
műteremben ilyen mennyiségű filmet készítsen. Lehetetlen volna,,
ha a filmgyártás valamennyi tagja nem dolgosba megfeszített erő
vel. Azt mondják, hogy a műtermekben senki sem jár, hanem fut* Iiyen óriási hajsza nem vezethet jóra. A fáradtság jelei mutatkoz
nak, és a japán filmprodukció kezdi elveszteni lendületét. A gyár
tóvállalatok elhatározták /a japán filmtermés 90%-át hat cég ál
lítja elő!/, hogy fogyasztóiknak hetenként két uj filmet mutatnak
be. Az eredmény sok értéktelen film, amelyet a külföldnek nem mu
tathatunk meg. A Dajla társaság vezetője /ők készítették annak idején nA vihar kapujában” cu filmet/ nemrégen bejelentette, hogy
vállalata ezentúl hetenként csak egv filmet készít és más orszá™

34. -

gokhoz hasonlóan minőség tekintetében szándékszik a televízióval
versenyeznia A többi öt vállalat még nem nyilatkozott,tehát a ja
pán filmgyártástól még sok giceset várhatunk•"
Milyenek az Izawa által eml'itett -a japán filmgyártás több
ségét kitevő értéktelen filmek? Tartalmilag sok tekintetben ha
sonlítanak más kapitalista országok termékeihez. A nyugatnémet
filmek tirolx és az amerikai filmek vadnyugati tájai helyett Ja
pánban hercegnőkről, királyokról, harcoló főurakról szóló banális
történetekkel találkozunk. Ezeknek elmulaszthatatlan velejárója a
csodálatos isteni beavatkozás és a császári kegyelem. Sok helyet
foglalnak el a detektivtŐrténetek. De annyiban különböznek ameri
kai testvéreiktől, hogy naturalista kegyetlenségben túlszárnyal
ják azokat. Abban az időbén, amikor nyugaton megjelentek a Mars
lakóiról szóló kalandos történetek^fantasztikus utópiák, Japánban
is elkezdték azok gyártását. Megszületett a "Titokzatosak**, a re
pülő csészealjakról, - a különféle többrészes történetek ember-fe
letti emberekről /Emberfeletti ember, H ember, Hodan, Pusztulás/
olyan filmek, amelyek elég helytelenül'a mi filmszínházainkhoz is
eljutottak. Amerikai mintára készülnek, tartalmatlan, elképzelhe
tetlenül naiv mesével rendelkező zenés revük. A társadalomnak ar
ról a rétegéről szólnak, amely nem ismeri, a munkát és nincs más
problémaja,mint szerelmi és un. erkölcsi konfliktusa. Néhány víg
játék a jóizlés határát is túllépi, külön alcsoport a melodrámatikus film, melyekben egy bizonyos fajta női csoport tetszeleg és
mutogatja magát. E könnyfakasztó históriák többnyire viszonzat
lan, teljesületlen szerelmekről szólnak. /Küzdelem az érzések- és
a kötelesség között, a kötelességnek mindig győznie kell./ Az anyai áldozatról /áldozatokra szükség van, csaknem elkerülhetet
len/. Cimeik önmagukért beszélnek; "Nyári felhők" - a női szívben
lejátszódó összecsapás megható története. "Egy fiú, három anya" érzelmes történet az anyai szivrol. "Firágzás" - egy gyönyörű ta
nítónő boldogtalan szerelme. Hozzákezdtek a háborús múlt témáinak
feldolgozásához, leginkább azzal a célzattal, hogy a világ és a
hazai közönség előtt védelmezzék Japán fasiszta háborús magatar
tását és dicéőitsék e háború hőseit. E mammut filmgyártást egé
szíti ki az a néhány film, mely méltó arra, hogy közelebbről meg
ismerjük. E néhány ki.magasló film őszintén, szókimondóén, rea
lisztikus eszközökkel, a többi kapitalista filmgyártásnál erőtel-
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jesebbea vádolja a kizsákraányolást, a háborút; feltárja a japán
munkás nehéz életét, leleplezi a nyomort, szenvedést, az nj há
borútól való félelmet; azoknak az embereknek a szorongását, akik
kormányuk bűne miatt tanúi voltak Hiroshima pusztulásának, abban
az időpontban, amikor Európában, már béke volt* Ezt a néhány fil
met látja majd a közeljövőben a csehszlovák közönség*
X

x

x

Hogyan születhettek esek a kimagasló alkotások? 1950-ben, a
Toho társaságnál lezajlott nagy .sztrájk után uj társaság alakult
Sintoho néven /Uj tcho/, mely a haladó filmművészek gyülekezőhe
lye lett, B független vállalat művészeti vezetője TADASX IMÁI, akit a "Mégis élünk" és a "Déli alkony” c. filmjeiről ismerünk* Az
előbbi az állandó munkanélküliség kérdéséről, az utóbbi, KarlovyVary-ban kitüntetett film, a korrupt japán bíróság egyik igazság
talan Ítéletével foglalkozik*
E független produkciók egy részét a japán szakszervezetek
finanszírozták, ez tette lehetővé, hogy az éveken át bebörtönzött
haladó rendező, FÜMXö KAMEI újból dolgozhasson. Fumio Kamei hábo
rú utáni filmjei kősül a legismertebbek az ántimilitarista "Ász—
szohynak lenni, anyának lenni” és a japán és kinai nép közötti
szolidaritás hordozója, a "Bányászasszony"*
Miként a történelmi filmek esetében, újból megismétlődött
az a jelenség, hogy az időszerű mondanivalóju filmek fércmunkájá
nak tömegei mellett, néhány maradandó értékű film született. Be
akadnak olyan termékek is, melyek realista stílusba öltöztetik
felszínes mondanivalóikat. A fiatalok életével foglalkozó "A mez
telen nap" rózsaszín szemüvegen át szemléli cseppet sem rózsás
sorsukat* "A mai tragédia" i fiatal bűnözők problémáját kizárólag
bűnügyi történet nyersanyagának tekinti*
A külföld uj igénye a legnagyobb filmgyártó céget, a Tohot
arra kényszéritette, hogy a szamuráj történetek mellett időnként
realista filmeket is készítsen. HIROSI INAGAKI rendező és Tasira
Mifuna színész művészetének köszönhető /utóbbit a "Véres trónnban is láthatjuk/, hogy mindjárt első ilyen zsánerű filmjükkel
nagy sikert arattak® "A riksakuli" a múlt évben Velencében nagyaljat kapott* A mi' közönségünk a dolgozók filmfesztiválján lát
hatta* Tadasi Imái művészi törekvéseit a producerekkel szemben
-
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ismét érvényesíteni tudta a “Tiszta szerelem történeté”-vel .amely
méltó folytatása az atomveszély ellen küzdő “Okinawai lány^-nak.A
"Tiszta szerelem története” éles vádirat az atomháború ellen.tör
ténete egy 17 éves lányról szól,aki valamikor 1945-ben Hiroshimába ment anyja keresésére* Mitsuko, aki szeret és akit szeretnék,
napjainkban meghal a rádióaktlv fertőzés következtében. Sorsa
meggyőzőbb a tények, statisztikák ezreinél® Tragikus élete a to
kiói hátsó városkapu környékén játszódik, ahol a gazdagok autói
sohasem járnak. A szamuráj tárgyú filmekétől oly távoleső környe
zet megválasztása a siker egyik tényezője. A japán történelem egyik szomorú fejezete volt az amerikai megszállás. Az erkölcsi
felfogások átalakultak, az ifjuság az egyik rossz szokást a másik
után vette fel. A régebbi 'filmek közül e rombolás ellen legéle
sebben Aktra Kunosává filmje "A részeg angyal" tiltakozott. /Most
készül második verziója. Minden valószínűség szerint kevesebb él
lel./ Újat hozott Tadasi Imái filmje "A félvérek”, a japán nők és
amerikai férfiak gyerekeiről szóló történet? azoké, akiket apáik
elhagytak. Két kis hőse - egy amerikai néger és egy japán nő
gyermekei - környezetük áldozatai. Gyermeki fejlődésükre előíté
letek nyomják rá bélyegüket. A fiú Amerikába utazik, ahol egy né
ger farmer család örökbefogadja és ahol talán még súlyosabb ül
döztetés vár rá. A kislány .Japánban marad, reménytelenül nehéz
munka kilátásaival, férjhezmenés lehetősége nélkül, hogy a kapi
talista társadalom sötótbőrü emberének vigasztalan életét élje.
Tmw-í filmje realisztikus képet fest a mai japán faluról, ahol a
"marék rizs” még mindig élő valóság.
Még nem értünk végére az ellentmondásokra épülő japán film
gyártás figyelemreméltó alkotásainak felsorolásában. A dolgozók
idei fesztiválján láthattuk a”Halált hozó felhő"-t«a legújabb fi
gyelmeztetést az atomháború ellen. Egy hiteles dokumentumot “Ja
pán háztetői" cimen és Akira Kurosawa “Félelemben élnek" cimü műö
vét, melyet szintén a Halált hozó felhő eszmei mondanivalója ih
letett.
A korabeli valóság tematikája egyre nagyobb helyet foglal
el a mai japáia filmgyártásban, hiszen Japánban - még kevésbé,
mint más kapitalista országban - nem lehet sokáig elhallgatni a
valóságot, nem lehet hamis, mesterkélt történetekkel takargatni
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az igazságot. A japán filmgyártás a rossz filmek melegágya, de
ugyanakkor Tadasi Imais Fúrnia Kamei, Akira Kurosawa és mások lö
vészetének hazája. Mi nem feledkezhetünk meg a japán filmgyártás
haladó ágáról*
/Film a Dóba 1959* 8-9.sz./
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Nemes Károly:

A belső mozgás ábrázolása -filmen#
EEVEZEíEÉS
Á filmtudomány mindazideig nem tisztásta hitéltérdemlő mó
don a filmművészet illetve a valóság filmmüvészéti tükrözésének
lényegét. Ez kihat a filmművészet történeti értékeléséi?© is* A
filmtörténeti müvek általában kétféleképpen közelednek tárgyiak
hoz. Egyszerű leiró módon, amikor kronológikus sorrendben ismer
tetik a filmművészeket és jelentősebb alkotásaikat, vagy pedig az
egyes alkotások kapcsán kiemelik azt, hogy a filmművészet milyen
eszköze jelentkezett először az adott műben, illetve milyen esz
közt használtak fel •újszerűén vagy általános érvénnyel* Az első
esetben a passzivitás felületességet eredményez* A második eset
ben pedig olyan szempont jelenti az értékelés alapját, mely sze
rint a filmművészet története tulajdonképpen keletkezése történe
tévé! egyenlő* hiszen a filmművészeti eszközök kialakulása és el
mélyítése a művészeti gyakorlatban a keletkezés problémája. Elő
fordul persze az is
nem is ritkán - hogy a két módszer Összefo
nódik egymással. '
Átfogó történeti müvek ritkábban, kisebb tanulmányok gyak
rabban törekszenek arra, hogy a filmművészeti alkotásokat az adott társadalmi helyzethez viszonyítva elemezzék* Ez a szociográ
fiai szempont azonban csak része lehet az esztétikai elemzésnek
és nem pótolhatja azt* Az esztétikának már eléggé ismert tétele,
hogy az egyes művészeti ágak,4mint tükrösödési formák, viszonyla
gos önállósággal bírnak és fejlődésük nem esik egybe százszázalé
kosan a társadalmi fejlődéssel* Éppen ezen a ponton kapcsolódik &
%agyobb tanulmány vitaindító előmunkálata»
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filmtörténeti kutatás szempontpáriák:$ tartalmának, kritériumának;
kérdése a filmművészet lényegének problémájához*
Ennek a látszólag elvont elméleti problémának konkrét gya
korlati vonatkozásai vannak*
Tisztázása és a segítségével létrehozott elemzések alapját
képezik a kritikai értékelésnek* Úgyszintén a filmművészeti tük
rözés eszközeinek, lehetőségeinek tárházát is Jelentik. Ezzel köz
vetlenül segíthetik az alkotást* Be még ezeknél is fontosabb az,
hogy értékrendszert adnak* Á gyakorlati vonatkozásnak ez a síkja
gondosabb részletezést igényel*
A filmművészetben - sajátosságai, szintézise, kora stb*-nél
fogva - a többi művészetekkel szemben - szinte egyedül áll a sze
lektálás hiánya a műalkotások éa a "gyártmányok” között- Az iro
dalom, zene, képzőművészet stb. története mereven elválasztja a
mindenkori ponyvától, mázolmányoktól az igazi műalkotásokat, nem
beszélve most arról, hogy ezekből milyen szintet elérteket vá
lasztja ki. A filmtörténet nemcsak azért tesz engedményeket, sert
bár a filmnek alig nevezhető mű említést sem érdemel, de esetleg
nagy színészek Játszanak benne, vagy Jelentős irodalmi alkotásból
készült, tehát nem lehet hallgatni róla,hanem azért is, mert kom
mersz filmeket is tárgyául választ. S ez nem csak a filmtörténet
felhígítása, hanem sajátos módon a filmművészeté is* A következő
képpen:
Látszólag filmművészeti alkotás születik akkor, ha valamely
Jelenségről kialakult esztétikai Ítéletét a művész a film anyaga
és eszközei segítségével rögzíti, az esztétikai tükrözés törvé
nyei szerint* Ez azonban nem igaz. Mert ha valaki ma az irodalom
ban például Homeros eszközeit és módszerét használja, akkor az a
mű, amelyet létrehoz, nem lesz irodalmi értékű* Az irodalom, a
valóság irodalmi tükrözése, megismerése ugyanis Jelentősen fejlő
dött Homeros kora óta. Ezt megkövetelte . a valóság és az ember
fejlődése. Ugyanígy áll a helyzet a filmnél is. Az eszközök és
módszerek felhasználása, a kor színvonalának és követelményének
figyelmen kivül hagyásával olyan felületes tükrözést eredményez,
amelyet nem lehet valamennyire is Jelentős megismerési eredmény
nek tartani a filmművészetben. Ha a filmtörténet ezt nem veszi
figyelembe, akkor nemcsak a filmek számát növeli indokolatlanul,
hanem esetleg a nemzeti filmtörténetekét is* Holott esetleg egy
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adott nemzet még csak néhány filmművészeti alkotásnak tekinthető
müvei rendelkezik, s ezek már mennyiségüknél fogva sem sűrűsöd
hetnek sajátos, nemzeti jegyekkel jelölhető művészeti irányba. ügyarakkor az elméleti alapozottság magasabb fokon elemzi az adott
nemzet filmművészeinek működését. S bár egészen más szinten fog
nak dolgozni, - egyes filmek vagy filmrészletek kivételétől el
tekintve - mint ahogy a világ filmművészete áll, még az összeha
sonlításig is eljutnak, ha másként nem,, a társadalmi tartalom
egyoldalú kiemelésével.
Természetesen a gyakorlatban nem ilyen sötét a helyzet, sem
a művészi alkotást, sem a filmtörténetúrást illetően. Az utóbbi
például, ha ellentmondásosan és engedményekkel is, de ki tudta
választani a legjelentősebb filmek átlagát. Sajnos ez inkább ösz
tönös, mint tudatos munka eredménye volt, de mégis eredmény, amelyre támaszkodni lehet.
A konkrét cél tehát a filmművészéti alkotások egymáshoz va
ló viszonyénak a kutatása, a filmművészeti megismerés, tükröződés
folyamata tartalmának a kutatása. Ennek eredményéként legalább is
bizonyos utalásokat kell kapni a filmtörténeti értékelésre vonat
kozóan.
Módszertanilag a marxista esztétika tételeinek bizonyos al
kalmazásáról, ezenkívül egyes filmalkotások elemző vizsgálatáról
van szó. Az utóbbit azonban még csak megközelítőleg sem lehet 1deálisan elvégezni, tekintettel arra, hogy a magyar Fiimarehlvum
a filmtörténetileg legjelentősebb alkotásoknak csak igen kis há
nyadéval rendelkezik, itt tehát nagy engedményeket kell tenni.

A filmművészet kialakulása
E tanulmányba - tárgyánál fogva - nem tartozik bele a kinematográfia, a film technikai alapjának keletkezése. Bár kétségte
lenül ennek létrejötténél hatottak olyan erők, amelyek a film lö
vészetté válásának is okozati tényezői voltak, mégis más folya
matról van szó.
,
A film művészetté válásának kiinduló pontja Lumiere alkotá
sa. Hullámzó tengert, gyárból kitóduló munkásokat, forgalmas ut
cát mutattak ezek a filmek. Nem volt bennük művészet, de rendel
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keztek a hatás bizonyos lehetőségével. A mozgó valóság dokumentális mozgóképei voltak, d ahogy a mozgó valóság hat, úgy annak még
szürke kópiája is hat éppen azza^., hogy azt felidézi. Ez a hatás
azonban a valóság megmutatásának rendkívüli passzivitása miatt
nagyon gyenge. Éppen ezért a mozgó valóság mozgóképpel való meg
mutatásának technikai szenzációja nem tartott sokáig és a közön
ség valami újat kívánt. Ez annál is inkább törvényszerű volt,mert
az említett filmeken azt és úgy látta, amit a hétköznapi életben
egyébként is láthatott. Nem véletlen, hogy a korai filmek közül
nem egy törekedett a közönséget éppen azzal kielégíteni, hogy po
litikai eseményeket, etnográfiai egzotikát stb. mutatott - tehát
azt, amit a néző nem láthatott a mindennapi életben.
Hangsúlyozni kell, hogy a valóság megmutatásáról és nem
tükrözéséről, tehát megismeréséről volt szó, mert a megismerés
már a Jelenség egyszerű felfogásán való tulhaiadást Jelent.A meg
ismerés már a Jelenségtől a lényeg felé haladásra, a lényeg ki
bontására vonatkozik. Az ut ösztönösen - s mint a fenti szenzáci
ós tárgyválasztások mutatják, nem kitérők nélkül - a megismerés
felé vezetett.
"Az érkező vonatM-ban Iíumiere úgy fényképez szemből egy vo
natot, hogy az szinte a közönségre rohanva, berobog. A nagy feke
te mozdony fokozódó közeledése, szemből nézve, félelmet kelt a
nézőben. Ez a félelmetesség a kép legalapvetőbb, perspektivikus
törvényszerűségeket figyelembe vevő komponálásából származik. En
nek következtében a film nemcsak a Jelenséget mutatJa,hanem annak
egy tulajdonságát is - a félelmetességet. Nagyon egyszerű Jelen
ség egyik tulajdonságát sikerült a filmnek tükröznie azáltál,hogy
a mozgó valóság mozgó képét úgy alkotta meg, hogy benne - a per
spektíva törvényei alapján - esztétikai tulajdonság Jelentkezett.
Egy dolog nem félelmetes önmagában, hanem, mint az esztéti
kai tulajdonságok /szépség, rútság, komikum, tragikum stb./ álta
lában, a félelmetesség is az emberhez való viszonyban létezik. A
dolgok érzelmi Jelentése nyilatkozik meg az esztétikai tulajdon
ságokban, amelyeknek, bár alapjuk anyagi, kritériumuk társadalmi.
Létük és milyenségük nem mérhető műszerekkel, sem kísérletekkel
nem mutatható ki. Egy robogó mozdony nem feltétlenül félelmetes,
lehet erőt sugárzó volta miatt fenséges is. De lehet borzalmas
is. Mindezek a tulajdonságok azonban egymásnak nem ellentmondók,
hanem éppen közelállók.
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Mikor "Az érkező vonat" c. filmnek sikerült túlhaladnia a
jelenség, a valóság egyszerű megmutatásán, annak esztétikai tük
rözése felé, ez nagyon jelentős eredmény volt, mert a reproduktív
technikai eszköz művészi lehetőségét mutatta meg. /Még ha nem xs
tudatosult ez akkor!/ Ugyanakkor az eredmény még sem volt óriási,
mert a feltárt jelenség nagyon is egyszerű, nagyon is primitiv
volt. Ezért a tükrözött esztétikai tulajdonság is szenzációként
jelentkezett, ami természetesen az esztétikai hatást tompította.
Azonban kétségtelen, hogy ez a film elérte egy esztétikai
tulajdonság feltárását - még ha nagyon primitiv fokon is. S ez
annak lett a következménye, hogy felhasználta a következő ténye
zőket: Először is a mozgó kép reprodukáló lehetőségét, amellyel a
mozdony mozgását visszaadhatta. Azután azt, hogy a kamera egy objektiwel - eltérően az ember két szemétől — jellegzetesebben
látja a dolgokat, mert nem plasztikusan érzékeli, tehát a számára
jelentkező kép bizonyos mértékig - nem a szó szoros értelmében torzított. Yégül azt, hogy egy objektiwel nézve a mozdony per
spektivikusan nagyra, illetve a valóságosnál gyorsabban és na
gyobbra nő, ugyanakkor a film nézőjének nincs meg az a biztonsá
ga, ami a mozdony nézőjének megvan, hogy a sinek mellett áll. Te
hát itt a jelenség sajátos, "torzított" felnagyításáról van szó
meghatározott irányba,a mozgókép, a kamera objektívjének a plasz
tikus látástól eltérő nézőszöge és a perspektíva ezzel összefüggő
változása alapján.
Nagyon primitiv filmhatást lehet itt tapasztalni, amelyhez
hasonlót még a Karenina Anna színpadi változata végén berobogó,
legtökéletesebben elkészített mozdony sem ad. De a primitívség
és a már említett szenzációsság miatt tovább kellett lépni.
Ennek a tanulmánynak nem feladata a keletkezés összes fázi
sait figyelemmel kisérni, hiszen akkor filmtörténetté válna. Ugyanakkor nincs mód a már, említett filmhiány miatt a legjelentő
sebb állomások /Meliés stb./ szemügyrevételére sem.
A Lumiere film kapcsán felvázolt kiindulópont továbbhaladá
sát vegyük szemügyre Buster Keaton és Jack Blyston "Isten hozta"
c. filmjén. Bár ez a film már 1923-ban készült, mégis - megfelelő
korai alkotások hiányában - a későbbi évek által hozott fejlett
séget leszámítva, alkalmas a filmművészet kialakulása ujabb fázi
sának illusztráló elemzésére.
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Hem törődve & más jellegű előjátékkal, nézzük az első jele
netet. Itt természetesen nem a film teljes kritikai elemzését ad
juk, sőt nincs is az elemzésnek jkritikai célja. Az egyes jelene
teket csak abból a szempontból szükséges vizsgálni, hogy mennyi
ben fejezik ki a filmek egymás közötti viszonyát, fejlettebb vol
tát*
Az első jelenetsor cselekményének tartalma: Keaton kijön az
ügyvéd levelével a postáról, "csontrázó” kerékpárján hazamegy és
bemegy a lakásba, tulajdonképpen itt a hős bemutatásáról van szó.
A jelenetsor esztétikai tartalma tehát felhívni előre a figyelmet
a hős komikus esztétikai tulajdonságaira* A cselekmény tartalma
ezt szolgálja* Az adott jellem komikus tulajdonságait elsősorban
Keaton merev arca és arcjátéka fejezi ki. Az elavult fakerékpár,
amelyet a rollerhez hasonlóan kell lökni, groteszk mozdulatokra
kényszerítve,még csak fokozza ezt a komikumote Est célozza az út
kereszteződés kis epizódja is, ahol egy oszlásjus cilinderes se
riff közlekedés-rendőri tisztet tölt be, komoly, fontoskodó arc
cal irányítva a két kocsiból és egy kerékpárból álló forgalmat*
Betetőzi a jelenetsort Keaton összeütközése & külön alsó és fel
sőrészből álló ajtóval. Mindezek a tényezők Keaton esetlenségét,
ügyetlenségét hangsúlyozzák, illetve az esetlensége és ügyetlen
sége nevetséges voltát. Hogy ezeket a belső adottságokat és ások
esztétikai tulajdonságát felszínre hozzák, olyan szituációba ál
lítják heatont, hogy a csontrázó és osztott ajtó miatt groteszk,
eltúlzott mozgásokra kényszerül. Ezek a test- és végtag-mozgások
fejezik ki esetlenségének - mint belső adottságnak - esztétikai
tulajdonságát, esztétikai lényegét.
Tehát részben a konkrét tárgyakkal kapcsolatos kényszerű
túlzó mozgások, részben maguk a sajátosan megválasztott tárgyak
azok, amelyek az esztétikai lényeget feltárják*
Ugyanilyen jeggyel tűnik ki a következő nagy jelenetsor - a
vonaton való utazás. Keaton beveri a fejét a rázós vonaton, nem
fér el cilinderével az alacsony mennyezet alatt, & az lenyomódik
az orráig, kormos lesz az alagutbsn. Mindezt kisérik a belőlük
következő esetlen mozdulatok és a még esetlenebb próbálkozások
elhárításukra. Az első képsorhoz hasonlóan, illetve még fokozot
tabb mértékben, húzza alá ezt az egész vonat grotessksége és ka
landjai. A leszállított potyautas bosszúból kézzel visszatartja

az egész vonatot; egy másik alak a mozdonyvezetőt dobálja- meS»
mire az a fűtéshez használt hasábfákkal dobál vissza, amit az il
lető gondosan összeszed. A sinek útjában fekvő fatörzset nem vet
ték el, hanem keresztül vezették rajta a vágányokat, amely hatal
mas zökkenést okoz. Amikor a sinek közé állt szamarat nem sikerül
elzavarni, a síneket húzzák odébb. Hig a mozdonyvezető ebédjét
készíti a kazán tüzén, a vonat észrevétlen letért a sínekről és
az országúton megy tovább* Az utolsó kocsi hátsó tengelye elma
rad, majd leüti lábáról a feléje igyekvő kalauzt és Keatont. A
vonat visszajön az alagútból, hogy helyet adjon a kihajtott tehe
neknek. Az állomás előtt egy suhanc játszik a váltóval, minek kö
vetkeztében a vonat más vágányra kerül, mint a mozdony, s csak
az előreszaladó mozdonyvezetőnek köszönhető, hogy ismét összeke
rülnek. De úgy, hogy a mozdony van hátul, ezért a vonat nem tud
fékezni és hatalmas zökkenéssel ér be az állomásra. Ebben a jele
netsorban - a későbbiek expozíciójaként - Keaton a rajta vérboszszut állni szándékozó család leány-tagjával ismerkedik meg és utazik anélkül, hogy tudnának egymás kilétéről.
Eddig tehát meglehetősen egysíkúan alkalmazott eszközökkel
megismertük Keaton alapállását a valósághoz, annak esztétikai tu
lajdonságát, magának a környező miliőnek hangulatát és túljutot
tunk az expozíción. Az ezek után következő rész, mint a film kiteljesedése, már nem elégedhet meg ilyen egyszerű, főleg dologi
jelenségekhez való viszonyításával a főhősnek, hanem fokozásra
van szükség* A következő jelenetsor Keatont mutatja az ellenséges
Kennedy család egyik fiával. Tőle érdeklődik, hogy merre van az a
ház, amelyet örökölti így a Kennedy fiú számára nyilvánvalóvá vá
lik, hogy ellenségével áll szemben. De nincs nála fegyver. Két
üzletbe megy be, hogy fegyvert szerezzen, de nem sikerül. Közben
a mitsem sejtő ^eaton az üzletek bejáratánál várakozik rá. Ez a
helyzetkomikum azért alkalmas fokozásra, mert Keaton jellembeli
adottságaival függ össze, tehát esetlenségét, naivságát, illetve
ezek nevetségességét fokozza.
A továbbiakban a Kennedy lány - akivel együtt utazott meghívja estére hozzájuk, éppen halálos ellenségei házába.
Közben Keaton eljut az örökölt házhoz, amely olyan rossz
állapotban van, hogy be sem lehet menni. Premier plánban látjuk a
fejét, amint nézi a házat, majd megjelenik az a szép ház, amelyet
-
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elképzelt, s utána visszavág a fejére* Bz esetben igy teszik -écrzékelhetové, külsőleg láthatóvá a belsőt, az elképzelést *
Nincs értelme végigmenni minden jelenetsoron, elegendő az
esti látogatás folytatásaként kezdődő főrész néhány momentumát
kiemelni. Keaton rájött, hogy .kinek a házában van* Azt is megtud
ta, hogy mig a házban van, vendégjogot élvez és nem ölik neg. 38zért az eleredő esőre hivatkozva ott alszik, s másnap nőnek öl
tözve szökik meg*
Keaton menekülés közben egy sziklafalon mászik le, ahonnan
az omlás miatt nem tud továbbmenni. Mivel a fal nagyon meredek»
az Őt üldöző Kennedy fiú még lelőni sem tudja* Kötelet enged le
neki, amit Keaton a derekára hurkol, majd lerántja vele Kezmedyt,
aki szintén a derekára kötötte. Mindketten a vizbe esnek. Partra
úsznak, kapálódzások és visszarángatások kozott* Kennedy éppen
lőni akar, amikor a parton elhaladó vonat elvágja a kötelet, egy
úttal magával hurcolja Keatont. A vonat megáll, s mig kibogozzák
a tengelyre csomósodott kötelet, Keaton elszokik a mozdonnyal*
Veszettül füt, féllábbal a mozdonyon, féllel a szerkocsin állva*A
szerkocsi lemarad, s ő vele együtt a vizbe kerül, nyugodtan ülve
és evezve a lapáttal• Majd kiesik a kocsiból és a viz sodorja egészert addig, amíg a derekán lógó kötélcsonk egy úszó fatörzsbe
nem akad. Bákapaszkodik. A fatörzs a vizesés előtt megakad, s
Keaton lógva marad a szakadék felett. Kilendül a partra,de a ned
ves kötelet nem tudja leoldani. Közben a viz az 6 mentésére siető
és a csónakból kiesett ‘lányt sodorja felé. Keaton a kötélen a
szakadék fölé lendül, elkapja a lányt és partra dobja, majd ö is
partra kerül. A viz kimozditja a fát és az súlyával eltépi az egylk sziklán körűitekért kötelet.
A film természetesen happy-enddel végződik, mire az apa és
a fiuk hazaérnek, Keaton a lány törvényes férje.
Ebben a képsorban a már ismert módszer érvényesül, csak
tobbsikuan, mert nem dolgokhoz, hanem emberekhez való viszonyában
látjuk a hőst, de emellett a dologi kapcsolatok is megtartják je
lentőségüket: a szikla, a mozdonyon való menekülés, a vizbeesés
és a mentés akrobatikus jelenete a fatörzsön csüngve.
Nem hagyva figyelmen kivül, hogy ennék az 1923-ban készült
műnek az elemzésére csak korábbi film hiján került sor, szükséges
összegezni a részeredményeket. Az adott - és a ieirásból már is
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mer® - I^lenség lényege 2 a vérbosszú elavult szokásához való ra
gaszkodás értelmetlensége, és az emberi viszonyok /jelen esetben
szerelem/ győzelme fölöttük olyan szereplő személyében /Keaton/,
akinek esetlensége valójában találékonyságot takar* A jelenség
esztétikailag komikus. Á film kinevetteti a közönséggel Keatont,
aki küzd. a dolgokkal és az emberekkel, de ez a küzdelem nem egy
hős fenkölt harca, hanem a dolgokat és embereket nehezen felisme
rő kisember ügyeskedése* Végül sikerül kivágnia magát,de azért
nagyon meg kellett szenvednie, s a néző ezen olyan felszabadultan
és együttérzéssel nevet, mint a saját botlásain és sérelmein, amikor már túlvan rajtuk® Ez a nevetés visz el a hős győzelme fö
lött érzett elégedettséghez. Keaton a maga módján ~ nem hősként,
hanem szenvedő kisemberként - legyőzött egy értelmetlenné vált
rossz szokást, amely életét veszélyeztette. A mindennapi ember
csetlŐ-botló győzelme volt ez, egy fenyegető erőn. A közönség ne
vet a győzelem csetlő-botló - maga is sokszor átélte - jellegén
és a legyőzőiteken, akik nem bírtak el Keatonnal * Ez a tartalom
tárgyi és alanyi komponense, azok összefüggésében*
{Mrsadalidjfhatásossága ennek a tartalomnak általános voltá
nál és passzivitásánál fogva gyenge. Mi ennek az oka? Az, hogy a
jelenség nagyon elszigetelődött azáltal, hogy a szereplők csak
meghatározott funkciójuknál fogva vannak jelen. A lány, hogy be
leszeressenek, az apa és fiai, hogy bosszút álljanak és üldözzék
Keatont. Ség Keaton a leggazdagabban megrajzolt figura, de az 5
emberi tulajdonságának is csak egyes vonásai nyilatkozhatnak meg®
Az ember'lényeges társadalmi viszonyainak összessége,amely kiala
kította az ember egyéniségét, s. amelyek felbontásával’ meg lehet
mutatni ezt a lényeget.'Itt Keatont csupa olyan szituációban lát
juk, amely bizonyos esetlenségét, illetve az ezen áttörő ügyessé
gét mutatja meg a legelemibb módon* A teljességgel, vagy legalább
is változatossággal, árnyaltsággal együtt hiányzik a társadalmi
telítettség is. Ezért a szereplők kölcsönös kapcsolatában nem a
társadalom mozgása jelentkezik, hanem annak nagyon periférikus esete* A mutatott jelenség Így válik jelentéktelenné, s a nevettetés mulattatásfíá« A tartalom ezért általános, helyesebben felszí
nes, hatása sem mély és mozgósító. Ez leginkább akkor válik nyil
vánvalóvá, ha Chaplin hasonló időben készített filmjeivel vetjük
Össze. De éppen azért jó példa számunkra az "Isten hozta", mert'
nem korára, hanem a korábbi évekre jellemző®
-
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Ilyen viszonylatban - tehát a korábbi s sőt majdnem a kezde
ti lépések után következő legkorábbi filmek esetében - ez a fel
színesség nem a szubjektív törekvés hiányának* hanem a filmművé
szet alacsony színvonalának, primitívségének, kialakulatlanságá
nak az eredménye. A film itt, színészek segítségével, de hang hi
ányában csak feliratokkal, meglehetősen egyszerű, szituációkat tu
dott csak teremtenie Eljutott ugyan a párhuzamos cselekvések be
mutatásáig, de minimális mértékben. - csak egy-egy bevágott rövid
kép formájában. Segítségül vette a színház eszközeit, de a paszszív felvevőgéppel, hang nélkül mutatott színész nem tudta azt
adni, amit a színházban. A mutatott, jelenség lényegét, tehát a
hős jellemét és a kölesöhkapcsolatokát úgyszintén ezek esztétikai
tulajdonságát a komikumot,más eszközokkal igyekeztek tükrözni. 0lyan szituációba kényszeritették a hőst, hogy az a groteszkig na
gyított külső mozgásaival fejezhette ki belső érzelmeit és viszo
nyulását az adott jelenséghez. Ez sokszor az akrobatikáig ment.
/Különösen áll es a burleszk egyik legkorábbi művelőjének - Mack
Sennett~nek az iskolájára./ Ezt egészítette ki a mozgás torzzá
nagyított voltához illeszkedő dolog is* Ugyanilyen groteszkké
koncentrált szituációkat látunk az emberek kölcsönös kapcsolatá
nak feltárásakor- - vendég a házban, ahol meg akarják ölxd stb*
Tehát itt a valóság tükrözésében ~ ugyanúgy mint a megisme
rés minden más területén is - két momentumot látunk: rossz termi
nológiával azt mondhatnánk:, hogy egy elméletit és egy módszerta
nit. Ás elméleti itt a tükrözés alapjául szolgáló anyag és eszkö
zök - a mozgófénykép, a színész, a dramaturgiai lehetőségek stb.
De mivel a színész nem élő ember, csak feliratokkal kiegészített
mozgókép, igy az esztétikai tulajdonságok feltárásának, megjele
nítésének módszere sem színházi, hanem a sajátos tulfokozás, túlnagyítás - ez vonatkozik az egyes jellem esztétikai tulajdonságá
ra éppúgy, mint a jellemek kapcsolatából kibontakozó lényegibe .Est
a szituáció- ás jellemélezést a színészek egymáshoz és dolgokhoz
való kapcsolatában a túlfokozott külső mozgás fejezi ki és a gro
teszk dolgok kiegészítik*
Ez a módszer elsősorban a komikus tulajdonságok tükrözésére
volt alkalmas, s mivel ex-re is csak durván, igy született meg a
film legrégibb műfaja - a filmburleszk. Amely fars-sserüségét és
liaruáiyságát éppen annak köszönheti, hogy nem volt képes másra*

Pillanatnyilag azonban nem a műfaj problémája, hanem a filmművé
szet kialakulása érdékel bennünket, s ezért tovább kell mennünk
egy ujább fok felé, hogy eljuthassunk az egyes müvek történeti
viszonyítása kérdésének megoldáséhoz*

A valóság jelenségei általában jóval bonyolultabbak az Is
ten hozta c. film álltai tükrözöttnél* Nem beszélve arról,hogy an
nak a jelenségnek esztétikai lényegét a film elég felszínesen
tárta fel, nem hatolva le - kellő adottságok hiányában - a mély
be* Sikerülve a filmtörténetre tartozó kutatását a filmművészeti
tükröződés mindig meghatározott, konkrét okai alakulásának, néz
zünk egy olyan filmet, amely akkor jött létre, amikor az I.világ
háború után az -uralkodó jelenségek cseppet sem voltak komikusak*
Bobért Wiene 1920-ban készült "Dr.Caligari" c. filmje olyan
alkotás, amelyen minden magyarországi filmhiányra vonatkozó en
gedmény nélkül lehet illusztrálni a filmművészet kialakulásának
egy kővetkező lépését - bár ennek a lépésnek a "Dr.Caligari” meg
lehetősen szélsőséges eredménye, viszont annál pl&sztikusabban
domborodik ki a tendencia* /Pillanatnyilag természetesen nem ér
dekesek az e film által elindított expresszionosta irányzat ke
letkezésének okai, sem annak értékelése./
Kari Mayer és Hans Janowitz forg&tókonyvirók a német csá
szárság kegyetlenségeit akarták burkoltan kritizálni.A könyv sze
rint a császárságot Dr.Caligari hipnotizőr képviseli, aki elküldi
médiumát, Cézárt az emberek meggyilkolására. Cézár - a német ka
tona, a rendszer akaratnélküli áldozata és parancsai végrehajtó
ja. A könyv szerint végül is Caligarlra kényszerzubbony kerül, az
erőszakot megtöri az értelem. A rendező Bobért Wiene kezében azonban ez a tendencia megváltozott, amennyiben a történetet egy
őrült meséli el, akinek az a fixa ideája, hogy az elmegyógyintólzet igazgatója -Dr.Caligari - azonos a gyilkosságok értelmi szer
zőjével, s igy ő maga is Dr.Caligari gyógyítására szorul*
A filmhez Hermán Warm, Walter Röhring és Walter Heimaxm
készítettek díszleteket, annak az elvnek az alapjául, amelyet Wazm
ki is mondott, hogy”••• a film megelevenedő rajzokká kell, nogy
legyen”. Ezt a látszólagos félresiklást az akkori, a háború kö
vetkeztében az amerikai eredményektől elzárt állapotban lévő film
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gyengesége igazolta* Nagyon bonyolult jelenség, döntően borzalmas
esztétikai tulajdonságának felszinrehozásáról volt szó. Itt mórnem segített volna az Isten Jioztá-val kapcsolatban tárgyalt mód*
szer. Az akrobatikáig túlfokozott színészi testmozgás és az ezt
kiegészítő groteszk dolgok és szituációk egy ilyen lényeg fél
szinrehozásával nem birkóztak volna meg. Ebből a módszerből szin
te teljesen hiányzott az árnyalat és a fokozás lehetősége. Az e~
lobbit megkövetelő részeknél valamilyen alapszituációban egysze
rűen tájékoztatták a nézőt s a második helyett pedig a zsúfolás ,
sőt tulzsufolás fogását alkalmazták. Mindezt a komikum, mint az
ésszerűség köntösében jelentkező ésszerűtlen/vagy fordítva/ gyors
lelepleződése5 megengedte. A belső pszichológiai folyamatok mondhatnánk belső mozgások - szélesebb skálája3 tehát szeretet9
gyűlölet, félelem stb. váltakozásai és fokozódásai, illetve ezek
esztétikai tulajdonságai, esztétikai lényege nem elégedhetett meg
ilyen viszonylag merev, természetellenes nagyításokkal dolgosó
módszerrel. Viszont a módszer két tényező függvényes a valóságé
és az "elméleté”» Nem elegendő tehát az, hogy a valóság más mód
szert kívánt, ha ennek "elméleti” alapja nem volt meg, ha hiá
nyoztak hozzá a megfelelő eszközök. Ezt teremtették meg az emlí
tett művészek a díszlet alkotó bekapcsolásával. Az Isten hoztában
a díszlet vagy egyszerűen háttér volt, s mint ilyen passzív sze
repet játszott, vagy - részenként kiemelve összefüggéséből - ak
tív dologi tényezőként lépett elő a hős jellemét vagy belső ál
lapotát kifejező, külső testmozgásának kiváltójaként, az adott
szituációban. Az utóbbi esetben bizonyos antropologisáltságbas
jelentkezett, azaz szinte élő szereplő szintjére emelkedett -pl.
a vonat, az omló szikla, a vizen úszó fatörzs, az eleidbetatlaa
nedves kötél stb. Másik oldala ennek az volt, hogy viszont a fő
hős körűi csoportosuló szereplők szinte a dezantx'opologizáiás ha
tárát surolóan voltak egysikuak és élő voltukkal majdnem esek
mint dinamikus környezet végezték ugyanazt a szerepet, amit a do
logi környezet. S mivel részben kimaradtak, részben mechanikus
reagálások soraként egy emberre szűkülték a ténykedések motivá
lásai - gondolati és érzelmi rugói - igy nem csodálatos, hogy na
gyon gyakran éppen ilyen mechanikus alapon, de általában minden
árnyalat és sokszínűség nélkül csak a komikum van a néző elé tár
va. Innen adódik azután a tartalom szegénysége - a kinevettétés
gyakori megnevettetésre cserélődése.
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A Dr.Caligari c. film az elején 'bemutatja főhősét. A hegyre
épített kisváros rajzát látjuk, zeg-sugos utcáival és egymásra
boruló házaival * Elsötétedés. Felirat: "Minden, évben vásár volt."
A mesélő és hallgatója. Majd iámét felirat; **Ez ő, dr.Caligari."
A falu rajza előtti utón előrejön - totálban — Caligari feketeköpenyes, cilinderes alakja. A fény leszűkül a fejére, amely igy
egy sajátos premierben nyer bemutatást. A magyarázó jellegű enge
délykérés után a városházánj majd az ©lobbi jelenet folytatása
ként, a vásárban látjuk Caligarit» A város háttere előtt vásári
forgalom. Hátrább egy körhinta, elől egy majommal játszanak. Caligari ezen a forgatagon megy keresztül fekete köpenyben, mintegy
izoláltan a képen. Ferde sátor, ferde nyílással. Előtte emberek
mennek. Caligari kijön a sátorból, csenget és magyarázni kezd a
plakátra mutatva: fessék befáradni, itt látható az alvajáró Cé
zár!"
A médium éjjel elhurcolja szobájából danát , alrl végül szin
tén az őrültek házába kerül, s tulajdonképpen az ő megjelenése
kapcsán mondják el a történetet. Az utca képével indít a jelenet;
éjszaka van, sejtelmes fekete és fehér foltokat látunk, alaktala
nul összefolyva. Majd a fal egy világos foltján Cézár kinyúlt fe
kete alakja suhan, mint az árnyék végig, dana szobája. Az ajtóban
a hátulról beeső fényben megjelenik a feketeruhás Cézár. Megáll a
fehér szobában, a fehér ágy mellett és felemeli a megvillanó pen
géjű tőrt, de azután leengedi. Premier-plánban látjuk, amint nézi
a lányt. Lassan lehajol és megfogja. Á lány felébred. Dulakodás
kezdődik. A fehéringes dana és a feketeiuhás Cézár harca, a fehér
és fekete éles. kontrasztra küzdelme. Közben egy másik szobát lá
tunk, két ággyal és felébredő alakokkal. Cézár elmegy, magával
hurcolva Janát. Embereik rohannak be, nézik az üres ágyat, majd
kifutnak* Ferde tetők háttere előtt felfelé igyekszik Cézár. A
zeg-zugos ösvényen, a tetőkön megy tovább, majd egy barlangsze&ü
utcán. Az üldözőket látjuk közben, amint követik. Most egy kes
keny ösvényen egy hid felé törekszik Cézár. Hátul a sötétből ki
válva, gazos növényzet. Ugyanezen az ösvényen szembe jön velünk,
s látni hogy üldözői utolérik. Leteszi a lányt és elfut.
Az Isten hozta c* filmben látott groteszk eszközök és az
általuk kikényszéritett túlzott mozgás helyett itt más módszerrel
kapunk képet a hős belső tulajdonságairól* A mozgókép adottságai
u l
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nak kihasználására a diszletet ' és a kosztümöket használják fel
elsősorban, a maguk grafikai hatásával, illetve a színészi játék
kal való kolcsobhatásábaa. Caligari fekete alakja szinte beborít
ja a kisváros Össze-vissza rajzát* Ebből a viszonymeghatározásból
kényszerít a rendező a fejére koncentrálni érdekes nádon azáltal,
hogy a kép többi részét elsötétíti- Kiemelte Caligarit, mint nem
odatartozót 8 miután megmutatta aránytalanul nagyobbnak a kisvá
roshoz képest- Még a vásári forgalomtól is- izolálja. Nem tartozik
ezek közé az emberek közé. Más világot képvisel, ezt hangsúlyozza
a sátra előtti invitálás Cézár megtekintésére• Be ennek a jele
netnek lezárója nem Cézár bemutatása, hanem egy felírás - "Ezen
az éjszakán titokzatos gyilkosság történt*’ — s látjuk az áldoza
tot. Ez van. Caligari meghívása mögött. Csak ezután kerülünk be a
sátorba és látjuk Cézárt.
A túlfokozott mozgás ás groteszk dolgok helyett itt bizo
nyos. grafikai stilizáltságát látjuk az elénk táruló világnak $ s
ez a stilizáltság követel a* színészektől, ha nem is groteszkké
torzított, de szintén stilizált mozdulatokat * A stilizáltság a
mesének megfelelően - a világítással kiegészítve - egyrészt a fé
lelmetes sötétséget hangsúlyozza? másrészt a természetes formákat
bontja fel, torzítja el. Ebben fejeződik ki Caligari félelmetessége és-titokzatossága.
Hogyan fejeződik ki a másodikként leirt jelenetben külső
leg, vizuálisan érzékelhetően a belső esztétikai tartalom? E^r
sejtelmes utcakép kelti fel az érdeklődést, majd Cézár kontrasztos alakjával a félelmet is. A hátsó megvilágitás ezt a kontrasz
tot fokozza, s.végsőkig teljesiti ki az ágy és Jana fehérsége. Hgyunakkor ezt a kontrasztot hátul sötétség keretezi. A küzdelem
után ezen a sötétségen keresztül lendül fokozásba a képsor. az
elhurcolás borzalmát érzékeltetően a zegzugos út bemutatásával. A
grafika megdöbbentő képi kompozíciói fokozzák a kétséget a lány
sorsa iránt. Módszertanilag tehát mind az árnyalás, mind a foko
zás szélesebb skálát, méghozzá vizuálisan felfogható ákálát ka
pott. A várakozásteli feszültségtől a merénylet folt és férykontrasztján keresztül, az ismeretlen perspektíva grafikailag hangsú
lyozott döbbenetéig. S emellett a pozitív és negatív szereplők
tónusos megjelenítése megkülönböztetést nyárt a mellékszereplők
viszonylag szürke ábrázolásától. Ezt a módszertani továbblépést
-
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azzal érte el a Br.Caligari, hogy az "elméletet” jelentő művésze
ti anyagok és eszközök sorába újabbat kapcsolt be, helyesebben
jabb szinten kapcsolta be a díszletet és a kosztümöt, ezeknek
megfelelően - legalább is elvben, mert gyakorlatban nem egyszer a
lámpa és a fénykoré is a díszletre volt festve - a világítást is*
így volt lehetséges, hogy a film, bár még nagyon primitíven és
stilizáltén, külső tényezőkkel drámai hatásokat is tudott érzé
keltetni. A stilizáltság azonban szimbolikus, jelképes.embereket
takar, kortól és társadalomtól elvonatkoztatva, ennek megfelelő
a cselekmény is. Ez gyengíti a kapott esztétikai tartalmat. Ha a
rendező nem változtatja meg a könyvet, még akkor is csak a nézők
Igen kis hányadának jut eszébe bizonyos párhuzamot vonni az adott
németországi helyzettel. Kétségtelen azonban, hogy ez a módszer,
ha még nem is volt alkalmas a konkrét társadalmi jelenség eszté
tikai Ítéletének megrögzítésére, de hangulati jellemzőit már ki
lehetett szűrni belőle. A németországi "őrült" valóság eljuttat
ta a nézőt addig, hogy valóságnak fogadta el a filmnek azt a mi
liőjét, amelyről utólag kiderült, hogy egy őrült látomása.
Ha a Dr.Caligarit az Isten hoztá-hoz hasonlítjuk, akkor ki
derül , hogy sokrétűbb művészeti anyag és több eszköz állt rendel
kezésre, minek következtében a módszere is más volt. A módszer
tehát itt uct jelentkezik, mint az egyre gazdagodó anyag és esz
közök alapján az esztétikai tulajdonságok megragadásának fokoza
ta. Az "Isten hozta" akrobatikus mozgással hozta felszínre a ko
mikumot, a "Br.Caligari" & mozgó grafika uj sajátosságokkal je
lentkező képzőművészeti hatásaival (érzékeltette a borzalmat. A
módszer mutatja legérzékenyebben a film anyaga /anyagai/ és esz
közei állapotát és fejlettségét az adott esetben, úgyszintén vxszozyukat a tükrözött jelenséghez. Éppen a módszer változásai alapjám lehet megállapítani azokat a kitérőket, amelyeket a film
művészet fejlődése folyamán az egyes irányok tettek, sőt az okctkat is, amely miatt tették,úgyszintén, azt az eredményt, amelyet a
kitérő hozott.
A Dr.Caligari túllépett a burleszkek módszertani fejlettsé
gén, de éppen ennek az eredménynek az érdekében tett kitérő kö
vetkeztében lett nagyon nehézkessé. Ez elsősorban a grafikai ha
tás statikuaságában jelentkezett, aminek a mozgás ellentmondott.
Éppen az időbeli kiteljesedés rendkívül fontos lehetősége miatt
-
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játszott a filmben kezdettől fogva nagy szerepet az irodalom és
színművészet. A mozgókép fényképszerűségéről és mozgásáról, mint
alaptulajdonságról van itt szó. A kettő nem mechanikus, hanem
szerves , együttes felhasználása, mindeddig — mint az elemzés mitatja — nem sikerült® Az irodalom szerepe éppen azért nagy, mert
bár sajátos félrelépést jelentett az iss de olyan feladatokat
szabott, amelyek sajátos eszközöket követeltek a filmtől. Ez a—
sért és ott volt lehetséges, ahol az irodalom nem a színész meg
kerülésével, hanem éppen igénybevételével fejtette ki hatását,
igy a mozgó ember ábrázolása közvetítette az irodalmi tükrözés
követelményeit.
X X X
Ezen a téren igen sokat tett a huszas évek elején a svéd
film. Itt is engedményt kell tenni a magyarországi filmhiánynak 8
amikor Selma Lagerlöf regényéből készült "Posta Berling"-et veszssük figyelembe. lég kell jegyezni, hogy a Gösta Bérling festma
radt kópiája az eredeti két részből készült rövidített változat,
amely nem őrizte meg a maga teljességében a művészi értékeit an
nak a. filmnek, melyet Mauritz Stiller rendezett 1924—ben. Tehát
ismét a korábbi eredmények késői képviselőjével van dolgunk.
Selma Lagerlöf nagy hatással volt a 20-as évek svéd fii mami—
vészetére. Az ő könyveiből sugárzott a természetszeretet, bizo
nyos legendái stílus és korallsálás is* Számunkra azonban fonto
sabb az, hogy filmrevitt művei bonyolultabb társadalmi valóságot
mutattak, amely viszonyainak kibontásával új módszert követelt
meg.
A filmet elemezve — speciális szempontunkból - csak azokra
a részekre szükséges figyelmet fordítani, amelyekben a bonyolul
tabb, irodalmilag szervezett jelenség megkövetelte, sajátos esz
közök mutatkoznak.
A film nyitó képe lassú panoráma' az északi tájon. Ennek
részleteiként látjuk a következő képsort: völgy hegyről mutatva,
folyó fák közül, fák, hegy, hegyek, hegyi patak. Majd panoráma a
folyón, s végül egy kastély. A kasoély belseje változatlanul to
tálokban, de a miliő, mozgalmasságánál fogva, szembehelyeződik a
természeti képek nyugalmával® A kastély belseje: a szobába embe
rek jönnek be és felkeltik az alvókat. Más helyszínen szintén
_
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egy kastély belsejét látjuk: panoráma a kártyaasztalokon és zene
karon, végül Gösta Berling premierje. A fiatal lelkész, Gosta
Berling /Lars Harison/ és Ekeby úrnőjének /Gerda bundáulste/ tör
ténete kicsit terjedelmesen kovéti a regény fonalát. Többszörös
visszaemlékezés! keretet basznál» De különös gondot fordított a
környezettel való kapcsolatra és az érzelmi megnyilatkozásokra<=
A nyitó képsor kontrasztja a békés természet és zajos tár
sadalmi élet között éppen úgy teljesedik ki, hogy az egymásutáni
ság egymásmellettiséggé oldódik. Ilyen pl® a kastély égésének je
lenete: az égő szalma lobogása. A szobát megtöltő fény-árnyék* A
menekülők és lángok. A kintiek ütik a kirohanókat * Maximális di
namika a szereplők és lángok váltogatása által. A vágás hol köze
lebbről, hol messzebbről felvett részeket váltogat. A szereplők
érzelmi kibontakoztatása és a dramaturgiai fordulópont itt egysé
gesen jelentkeznek, mint a film vizuális nagy jelenete. Hasonló
ehhez a farkasok előli menekülés iss a falu totálban, majd válta
kozó premierekben a szánon lévő férfi és nő. A férfi, amint a lo
vakat hajtja - oldalról fahrttal. Ismét váltakozó premierek. Együtt secondban. Kétszer is a szán totálban,megszakítva váltakozó
premierekkel. A táj fahrttal az ő szemszögükből. Barkasok fahrt
tal , amint rohannak a szán után. A szán közelről fényképezve át
lósan átsiklik a képen. Messzebbről és oldalról a szán. A bernié
ülők secondban. Valamit kidobnak. A farkasok marakodása. Ketten a
szánon secondban.
A film általában totálokban és secondókban mutatja meg a
színházra emlékeztetőén rendezett cselekményt* De a környezettel
való összeköttetést jól alkalmazza. Elindul a természettől, vagy
a helyszín külső képétől. Azután folytatódik a cselekmény általá
nos jellemzésével. Majd kiemeli a jelenet központi személyét, an
nak jellemző megnyilatkozásában, premierben. Cselekvését több ol
dalról jellemzi azáltal, hogy több szereplőt mutat utána premie
rekben. Ez a jelenetenként! szerkezet az egészre is áll. Lassan
közeledünk a cselekmény kibontásához, annak sokoldalúságával több
viszonyt mutat a film,és történetiségével - keretet használva visszamegy a 'múltba. Majd a lassú expozícióval induló drámai szi
tuációt kiteljesiti egy olyan cselekvés, amely vizuálisan is ma
ximumát adja az esztétikai tulajdonság megmutatása lehetőségének,
így a kastély égési jelenetében a természettől elinduló és foko-
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.zato-ssn logikailag feltárt szituációk után, szinte fenségességét
látjuk a szenvedélyek kitörésének. A farkas üldözésékor viszont a
két ember.sorsának összekapcsolódása a szituáció drámaisága elle
nére is- Urai jelleget mutat, .amelyben éppen a vágás ritmusa és a
váltakozó plánok hozzák ki a közös küzdelem ás közös félelem szórongását és szépségét.
Alapjában tehát irodalmi-színházi ábrázolásnak vagyunk ta
núi* Ezt erősitik a jól választott színésetípusok is. Se a film
módszerének meguntatkozik valami újdonsága is. Tan valami ebben
a filmben az Isten kostából is - ahogy az igazán filmművészeti
tükrözés alapjául mindig a szereplők külső mozgását is fokozza,
de a Dr#Caligariból is - mert képzőművészeti törvényszerűségeket
eredményező eszközökkel /világítás , fény-árnyék hatása, a felve
vőgép plán-váltakozásai és fahrtjaí a vágás ritmusa/ tárja fel a
fenséges ás szép esztétikai vonásokat» Ez feltételezi - tekintet—
tel arr&s hogy itt •éppen emberi szenvedélyek: fenségességéről és
szépségéről van szó - ezeknek feltárását is*
üj módszertani jelenséggel van itt dolgunk: a mozgókép,
mint anyag alakításának sajátos eszközei jötték létre, sajátos
tükrözés! módszert eredményezve. A film az anyag féryképszerüségének megfelelő világítást , a mozgásának megfelelő vágást össze
kötötte -a felvevőgép lehetőségéből származó plánokkal ás gépmoz
gásokkal • M t jelent ez a filsssriivószétivé nemesedett részekben?
Az Isten kostában látott, groteszkké nagyított mozgások he
lyét itt átvették az égés tényét mutató és veszedelmét 9 hangula
tát .érzékeltető lángok és árnyékok , amelyeknek groteszksége és
káosza még fokozottabb, de nem a természeti formák ellen való# Ez
az égés a táncoló lángokkal, a füstben imbolygó alakokkal, a tors
árnyékokkal, az éjszaka fénykontrasztjával, amelyet meg-megszakitanak a ■ futó emberi alakok, felszínre hozza a szenvedélyeket
úgy, hogy esztétikai érzést váltanak ki - fenségeseket, félelme
teseket a maguk vadságában és brutalitásában• A módszer itt tehát
szintén a külsőleg érzékelhető tulfokozás, de ezt már nem az em
beri mozgás groteszksége adja, hanem egyrészt a fény és árnyék,
de'nemcsak ez, hanem a plánoknak vágással közvetített változásai
Is* Est azonban nézzük a másik példán; •
Menekülés a szánon a farkasok elől; Belső tartalma szerint
a jelenet feltárja a férfi küzdelmét azéA , hogy magát és a hol- 56 -

gyet megmentse üldözőitől* Itt nem elsősorban a farkasokról van
■szó. A jelenet elején a falut látjuk, majd a férfi és nő premierjét,attól leválasztva, mondhatni azzal szembeállítva. Itt kapcso
lódik be a férfi küzdelmét ábrázoló kép,nem pedig a farkasok meg
jelenésekor. látjuk secondban a hajtás munkájában. Utána látjuk
kétszer is visszatérve a szánt totálban, amint tovasiklik és a
benne ülők egymásután következő premierjét,hangsúlyozva a kétsze
ri mutatással ezeknek a képeknek az egységét. Majd semlegesítő
kép jön - a táj, az ő szemszögükből s csak azután a farkasok, il
letve az üldözők. Ekkor csúcsát ári el a dinamika azáltal, hogy a
szán dinamikus kompozíciójában átlósan és közelről fényképezve
siklik át a képen. Utána oldalról látjuk a tovasiklást, majd most
már kettőjüket együtt secondban. Valamit kidobnak, amin a farka
sok össsemarakodnak. És ismét záróképként kettőjük secondban. A
plánok és kapcsolásuk a vagas a.LtsjL fokozódó rövidülésben, tenat
élénkülő tempóban, nemcsak kettőjük menekülését és ennek siker-ét
mutatta, hanem a férfi küzdelmét is a nőért és egymásratalálásu
kat, illetve egymáshoztartozásük szorosabbá válását is, filmesz
tétikái tálalásban, tehát a szépség filmművészeti eszközökkel va
ló érzékeltetésében.
Itt nem a mozgás vált groteszkké a felnagyításban, nem is
egy grafikai segédeszköz hatott, sőt még nem is a fény vállalta a
felnagyítás szerepét - itt a viszony lett kinagyítva. Ez emberek
egymáshoz való viszonya a maga váltakozásában* El a falutól. Egy
szánban, de még nem egy képben. Küzdeni kell a menekülésért. Mo
az üldözés veszélye. Fokozódik a rohanás. S együvé kerül a két
ember. A totál, second és premier képek mutatta képi tartalmak a
megmutatás idejével és egymáshoz való viszonyukkal az emberi kap
csolatokat és cselekvéseket /beleértve a belső érzelmi,gondolati,
hangulati stb. cselekvéseket Is/ veszik nagyitó alá. A cselekvé
seket itt természetesen nem izoláltságukban, hanem hatásukban* Az
a tény, hogy a film képessé vált, nem a színész konvencionális
jelzés számba menő túlhangsúlyozott mozdulataiv&ls vagy a legpri
mitívebb és mechanikusabb dramaturgiai megoldással, nem irodalmi
szövegbetéttel, sőt még nem is csak grafikai tónushatásokkal kö
zölni ilyen belső mozzanatot, hogy az üldözés küzdelmes és dina
mikus folyamatában a férfi és hölgy lelki közelségbe kerültek jelzi a filmművészet létrejöttét.
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Ennek a kialakulásnak kritériumaként megállapíthatjuk azt,
hogy a film a saját eszközeivel volt képes belső mozgást /lelki
kapcsolatban beállt változást,| érzést, gondolatot, hangulatot
stb./ kifejezni, érzékelhetővé, felfoghatók- tm-ml- Sem az iroda
lom, sem a színművészet, sem a díszlet vagy helyszín adta képző
művészeti elemek est nem pótolták, hanem éppen a film speciális
anyaga és eszközei alapján úgy ötvöződtek egységbe, hogy erre le-'
hetőséget adjanak*
Mit jelentett azonban a belső mozgás sajátos eszközökkel
való kifejeződése? Az esztétikai tulajdonságok filmművészeti esz
közökkel való feltárását /ennyiben nevezhetnénk filmesztétikai
tulajdonságoknak is őket/. Hiszen a belső mozgást nem Öncélúan, s
nem is "Ismeretterjesztő" jelleggel fejezi ki a- film, hanem a je
lenség esztétikai tulajdonságainak feltárása céljából*
Itt tehát a filmek összehasonlításának, viszonyításának egyik szempontját látjuk: aztshogy milyen eszközökkel, s más művé
szeti ágak milyen szintézisével, hogyan alakítják a mozgóképet, a filmművészet anyagát. A tükrözés módszerének azt az oldalát
vizsgáljuk, amely az eszközökre /mint a megismerő szubjektum ren
delkezésére álló "elméleti" alapra/ vonatkozik. Tehát a filmek
összehasonlításakor a módszert vizsgáljuk /a fenti értelemben/,
mint a filmművészet fejlődési fokozatainak mutatóját. Ebből kö
vetkezik, hogy ez a szempont elsősorban a filmművészet kialakulá
sára áll, bár mint Önálló szempontja a fejlődés ilyen vonatkozású
vizsgálatának, nem hagyható figyelmen kivül a filmművészet kiala
kulása után sem, az egyes alkotások összehasonlításakor. Akkor azónban már nem bir ilyen kizárólagossággal és nem is elsődleges,
hacsak nem az egyes fejlődési szakaszokat vizsgáljuk.
Tehát a módszer, mint az esztétikai tulajdonságok megraga
dásának művészeti eszközökre vonatkozó módja, nem jelenti a film
művészet fejlődésének kizárólagos tartalmát, legfeljebb csak a
keletkezés idején. Következésképpen a filmtörténeti kutatásnál és
értékelésnél nem Is használható kizárólagossággal. Megkülönbözte
tésül, feltételesen ezt a módszert nevezzük tükrözés! módszernek,
mert a tükrözés hogyanját sátatja.
XXX
Hogy a filmművészet keletkezésével kapcsolatban ismertetett
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tükrözés! módszer nem lehet a filmművészet fejlődésének kizáróla
gos tartalma és ennyiben vizsgálatának alapszempontja sem, es már
következik abból, hogy a szubjektumra, a megismerés alanyára vo
natkozik, illetve annak a rendelkezésére álló eszközökre - ami a
gyakorlatban ugyanazt jelenti, hiszen ezek az eszközök nem csak
az ábrázolást szolgálják, hanem a tükrözést a szó szoros értelmé
ben, tehát az esztétikai tulajdonságok feltárását. Eddig arról
volt szó, hogy milyen eszközökkel, hogyan tárja fel a film az
esztétikai lényeget? Ez a hogyannak egyoldalú felvetése.
Ml a lényeg az adott esetben, amelyet fel kell tárni? A
filmművészet emberi, tehát társadalmi jelenségeket mutat - lévén
az ember társadalmi lény. Ez még akkor is Így van, ha éppen ter
mészeti képet állit elénk, hiszen ez /játékfilmről van szói/vagy
hangulati aláfestő szerepet játszik, vagy konkrét dramaturgiai
kapcsolata van. Minden társadalmi lényeggel biró jelenség az adott társadalom meghatározott időben és okok folytán végbemenő
mozgásának része, vetülete. Megértéséhez szükséges a társadalom
egésze mozgásának ismerete, a lényeg tehát abból következik, an
nak a része. Ügy viszonyul a jelenség a maga társadalmi lényegé
hez, aint az. egyes az általánoshoz. Ihol az általános az egész
társadalom mozgása az adott szemszögből, az adott vetülebben! Te
hát minden emberi jelenségben a társadalom mozgása jelentkezik,
mint lényeg. Azonban ennek az össztársadalmi lényegnek a jelent
kezése az adott film tárgyául választott jelenségben lehet köz
vetlenül vagy közvetettebben megválasztott. A Patvoakin páncélos
c. film tárgyául választott jelenségben közvetlenül tükröződik a
társadalom mozgása, Márnán "Utolsó emberiében közvetettebben. Az
alkotás hogyanja es, amely azt mutatja, hogy a művész által vá
lasztott'jelenség hol kapcsolja össze az egyest az általánossal:
az egyeshez, az egyedihez vagy az általánoshoz, a társadalmi moz
gáshoz közelebb* Ez persze nem egyszerűen szubjektív meggondolás
eredménye.
Ez - a nálunk mér általános esztétikai síkon sokat kuta
tott - különös problémája /l. Lukács György; A különösség. Akadé
mia, 1957*/* Azonban pillanatnyilag nem mint elvont esztétikai
kategória tart számot érdeklődésre, hanem mint az alkotás olyan
módszertani sajátossága, amely alapul szolgálhat az egyes filmek
történeti összehasonlításához, mint a filmművészet fejlődésének
tartalma.
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A filJEaáivészeti tükrözésre kiválasztott emberi jelenség lé
nyege /az un- általános/ - a társadalom mozgása egy adott vetületben. Mindez természetesen a művészetre áll, s ennyiben a film
művészetre is, mert a tudomány közvetlenül is megragadhatja az
általánost- A művészetnél viszont az adott jelenségről alkotott
esztétikai Ítélet /ami realista tükrözés esetén egyenlő a jelen
ség esztétikai tulajdonságainak felismerésével/, amely elsősorban
a jelenség társadalmi lényegéből táplálkozik, valamely műalkotás
konkrét formájában rögződik meg- Tehát tartalmilag koncentrálódik
egy jelenségre vagy jelenségbe, formailag pedig egy témára és an
nak művészi megvalósítására- Az adott jelenség egyedisége azonban
csak látszólagos- Valójában alkalom a társadalmi lényeg feltárá
sára annak egy vetületében. Persze nem esetleges 9 véletlen alka
lom- Nagyon is törvényszerű, hogy mennyire közvetlenül ragadható
meg benne egy meghatározott társadalom adott időben végbemenő
mozgása. Vizsgáljuk meg ezt a kialakult filmművészet kezdeti sza
kaszában-

A némafilm
Sz.Eizenstein: Régi és u.i /eredetileg Fővonal/ c. filmjéhez
1927-ben fogtak hozzá, de a forradalom évfordulójára készített
Október c- film miatt megszakították a vele kapcsolatos munkákat,
s igy csak 1929-ben fejezték be.
1929 az első Ötéves terv, tehát az iparosítás kezdete, ame
lyet részben kísérnie, részben megelőznie kellett a mezőgazdasági
termelés szerkezeti megváltoztatásának. A szovjet társadalom köz
ponti problémája volt a mezőgazdaság kollektivizálása. A társada
lom - az emberek kö1csöntevékenységének eredménye - gazdasági,
politikai és ideológiai síkon egyaránt ebbe az irányba haladt*
/Szocializmust épito társadalmakban, azok mozgása még viszonylag
kis időszakokban is könnyebben megállapítható a tervszerűség és a
mozgástendenciák nyílt jelentkezése miatt./ Ez a haladás teljes
mértékben kifejeződhetett ideológiai téren, a filmművészetben,is,
sőt szükség is volt a művészet mozgósító erejére ebben az irány
ban. A Régi és uj egész konkrétságával közvetlenül tükrözi ezt a
társadalmi lényeget, ezáltal szolgálja is. Éppen ez utóbbiból ko— 60 —

vetkezikshogy a kérdést csak a parasztság szempontjából veti fel,
bár a munkásság szempontjából éppolyan nagy jelentősége volt* Te
hát a közvetlen tükrözés itt is a társadalmi lényeg egy vetül étét
tartalmazza és nem teljességét.
Nézzük a film jelenetsorait.
1. A háború utáni paraszti helyzet bemutatása: Pusztulás és
szegéüység. Közöny és elmaradottság. Ősi szokások ural
kodása.
2. Egy kiemelt tipus próbálkozása a régi módon, sikertele
nül.Márfa hasztalan akar lovat szerezni a kuláktól.Hasz
talan próbál leromlott tehenével szántani.
Az extenzivtől az intenzívig haladva, a film megmutatja, hogy a
régi módon nem lehet élni.
3. A kolhoz-alakítás kezdete: Márfa agitációja. Meghivott
kolhozisták agitációja.
4. A visszahúzó erő kudarca: Körmenet, amely hiába könyörög
esőért.
5. Az uj sikere: A szeparátor bemutatása.
Az ellentétek harcának kibontása. Mivel kell megküzdeni? Mi az az
erő, amely a küzdelemben sikerre vezet. Lezáró képsor: a kolhoz
fejlődik.
6. Nem mindenki értelmezi helyesen a közöst: A pénz szét
osztása és visszaadása.
7* A közös helyes értelmezése: Márfa álma. A mintakolhoz
meglátogatása. Bika vásárlása. Istálló építése* Megter
mékenyítés .
A lényeg kibontása, a társadalom mozgását adó ellentmondások fel
tárása. Az extenzivtől az intenzív felé haladva itt már a kolho
zon belül annak főkérdése: hogyan tovább.
8. Ellentmondás a kollektivizáltság és a gép hiánya között:
Az aratóverseny és aratógép.
9* A bürokrácia és személyi kultusz leleplezése: Utazás a
traktorért*
10. A kulákok ellenállása: A bika elpusztítása.
11* A perspektíva: A traktor megszerzése. A kis bika*
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A szubjektív ellentmondások után az objektív ellentmondások fel
tárása és megoldása*
12* A perspektíva kitelJesfLtéses A traktor próbálkozása és
sikere. A szekerek elvontatása.
13* Az általános következtetési Több vasat, több acélt,több
gépets a gépek.
A Jövő felé utalás a Jelen konkrét elemzésének bemutatásával*
A társadalom mozgásának legkonkrétabb tükröződését látjuk,
egy vetületben az adott feladatoknak megfelelően* Kimaradt a szo
cializált ipar és felaprózott mezőgazdaság ellentétének problémá
ja, tehát a kérdésnek a munkásosztály oldaláról való felvetése
azért, mert nem ez a vetület volt az aktuális, hanem a parasztok
önkéntes társulásra való mozgósítása, amely nem elvontan, a fenti
ellentmondásból táplálkozik, hanem a saját sorsuk kiutját Jelen
ti. Kimaradt a kulákok elleni harc,mert a kulákság, mint osztály,
felszámolása csak 1929-ben került napirendre, amikor éppen a kol
lektivizálással ennek már bizonyos gazdasági bázisa volt.* S még
lehetne sorolni mi maradt ki, de semmi értelme, mert ez a közvet
lenség teljességgel való felcserélése volna a szó rossz értelmé
ben. Ugyanis éppen az emlitett két példa mutatja, hogy az adott
időben, tehát a társadalmi mozgás adott mozzanatának teljes tük
rözését is adja a közvetlen tükrözés, anélkül, hogy megmerevítené
a mozgást*
De itt filmesztétikai tükrözésről van szó* Készük ezt meg
két Jelenetsorban, mert csak igy kapunk teljes képet az alkotásról.
Márfa elindul lovat szerezni: Hárfa mezítelen lábai, amint
lépegetnek, s fekete árnyéka kúszik utána* Fekete alakja egy dí
szes házrész elé ér. Több kép közelről mutatja az ablakokat, ka
put és homlokfalat dissitő faragások gazdagságát* Márfa lassan,
mélyen előre hajolva nyitja ki a kaput* Belülről a nyíló kapu*
Egy kutya premierje, amint felfigyel* TotálbaA Márfát látjuk be
jönni.Ugyanaz egy kecskén keresztül. A kecske feje* Bikán keresz
tül. A bika feje. Két ló hátulról. - Égy fekvő férfin keresztül hosszában - Márfa lábai* A fekvő férfi - hosszában - lábtól mu
tatva. Majd az előző beállítás. Ugyanaz feljebb* A férfi felemel
kedik, közben a kicsit lejjebb álló Márfát teljesen eltakarja
zsíros tarkója és kövér válla* A férfi füle, tokája oldalról és
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elölről, orra, dagadó arca külön-külön közelről mutatva* Mária
összekulcsolt keze. A kulák pocakja. A mellette álló üveg kvaszszál. Egy merítőkanállal kanalaz benne. Márfa keze. A kanál ki
emelkedik. Iszik, nyakán csurog a kvasz. Nyiló ajtón, kilép a fe
lesége, a kép középpontjában dagadó keblei. Haját igazgatja. Kö
vér válla oldalról. A melle közelről. Csípőre tett keze. Karját
simogató keze. Tokája. A kvaszos üveg. A kövér házaspár egymásmellett, secondban. Márfa kezei. A kulák, amint állát simogatja.
A feje, amint oldalra fordul aludni. A kvaszban elmerülő kanál. A
kulák hosszában, lábtól mutatva* A bika feje, amint eszik. A ház
kerítése: Márfa totálban jön ki.
Az indulás reménytelenségét a megérkezés megalázottsága
váltja fel a gazdagság hidegsége előtt. Az udvarba kerülés után
ez a gazdagság sajátojs módon fokozódik: Márfát állatok fogadják,
he az állatok sorában legállatibb a kulák. Lelki rútsága, állati
énje, gazdagsága és kövérsége, közömbössége és élvetegsége van
belesüritve egy képsorba, állandó kontrasztban Márfa kérges, kö
nyörgésre kulcsolt kezével.
A szegényparaszt és kulák kibékíthetetlen ellentéte jelent
kezik adekvát esztétikai feltárásban: a rútság és szépség, a gyű
löletes "közömbösség és lenézés, a tragikus megalázóttság, a re
ménytelenség stb, a társadalmi lényeg feltárásának felel meg.
Egy másik képsor:
Márfa szerzett a kolhoz számára egy szeparátort: Férfi és
női premierek különböző beállításban, de egyirányba figyelve vá
rakozásteljes kételkedő arccal, kontrasztos megvilágításban. Két
fej' egy képben. Majd három fej. Végül a figyelő alakok totálképe„
A kolhozelnök premierje. Az elnök secondban a letakart szeparátor
mellett* Márfa tejet önt egy vödörbe. Hat figyelő alak. Márfa te
jet visz a géphez. A következő képek a tej beöntésót és a gép el
indítását matatják. Majd a mozgó gép szépségét, csillogását és a
figyelő embereket. VSgul a csőre koncentrálódik a figyelem, ame
lyekből lassan megindul a tej: Márfa a két csőből csurgó sugár
alá tartja két tenyerét. Közelebbről a két sugáron keresztül az
arca. Tejes tenyere. Tejes arca. A gép által kevert habos tej. A.
vödörbe csurgó habos tej* Márfa arca. Felcsapó, köralakuan elhe
lyezett és a kör középpontja felé sugárzó szökőkutak, összecsapó
vizük közelről. Márfa nevető arca a gép mellett* A szökőkút vize
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közelről. Mosolygó arcok. Szökőkutak. Felírás: "A kolhoz fejlő
dött. Uj tagok léptek he.” Felcsapó szökőkutak. Növekvő számok,
váltakoznak a szökőkutak közeli gépeivel. Mosolygó arcok bernttatásával uj képsor kezdődik.
A működő gép lenyűgöző ereje és a működése nyomán keletkező
bőség kifejeződése - persze csak feltételesen elvonatkoztatva a
film egészétől - szintén a társadalmi lényeg fontos mozzanatának
esztétikai tükröződését adja.
A filmet elemezve már érthető, hogy mit jelent Itt az esz
tétikai Ítélet rögzítése a különösben, amely az egyeshez vagy az
általánoshoz lehet közelebb. Itt nyilvánvaló az általánoshoz való
közelség. Tehát olyan jelenség van kiválasztva társadalmi mozgás
keltette esztétikai Ítélet rögzítésére, amely közvetlenül tárja
elénk a társadalmi lényeg adott időben legdöntőbb mozzanatot tar
talmazó vetületét. Az általánoshoz való közelség itt annak a kö
vetkezménye lett, hogy a társadalom mozgását az adott időben leg
érzékletesebben példázó jelenséget koncentrálták művészi témává,
és tárták fel esztétikai tulajdonságait. Innen van megdöbbentő
dokumentalitása és nyilt, szinte támadó mozgósító ereje* Persze
egyedül a jelenségnek az életből való kiválasztása és témává kon
centrálása még nem dönti el a kérdést. De a többi komponensre he
lyesebb később kitérni, amikor a kétfajta módszer összefüggésének
tárgyalására kerül sor* Most inkább egy másik filmet kell szem
ügyre venni.
F.W.Muraau "Utolsó ember" c. filmje 1924-ben készült.
1919-ben Vers&illes-ben aláírták Németországgal a békeszer
ződést, melynek következtében Németország elvesztette összes
gyarmatait* Elzász-Lotharingiát visszaadták Franciaországnak, a
Bajna-vidéken demilitarizéit övezetet hoztak létre, a Saar-vidék
ből külön államot létesítettek, D&nzigból külön államot szervez
tek, Kelet-Foroszország területét pedig az un. lengyel-korridor
ral elvágták Németországtól. A hadiipar az Antant ellenőrzése alá
került. Mindezen kívül Németországnak nagy jóvátételt kellett fi
zetni. Mivel Németország szabotálta a jóvátételt, Franciaország
1923-ban megtorlásként megszállta a Bnhr-vidéket, Németország
legfontosabb ipari területét* Ez katasztrófáiig helyzetet idézett
elő a német burzsoázia un. "passzív ellenállása" miatt, amely ab
ban állt, hogy leállították a termelést és elbocsátották a műnké-

sokat „Az országban infláció dúlt és maximálisra növekedett a
munkanélküliség« A munkások ellen bevetett francia és német csa
patok ellenére, sikerült megbuktatni a kormányt és Szászországban
valamint Thüringiában munkáskormanyt létrehozni. Ezeket segítette
a hamburgi munkások felkelése. Azonban a katonaság szétverte a
munkások kormányát és a megmozdulásokat. Ebből a helyzetből Né
metország csak külföldi kölcsön segítségével tudott kikerülni , amelyet 1924-ben a Dawes-terv biztosított, burkolt szovjetellenes
céllal. így került bele Németország is a kapitalista világ 1923
végével kezdődő ideiglenes, részleges és viszonylagos stabilizá
ciójába.
^
Németországban tehát a film készítése idején a levert for
radalmi megmozdulás után, és a stabilizáció kezdetén voltak. A
társadalom alsóbb rétegeiben a bukott forradalom Utáni apátia és
létbizonytalanság uralkodott. Ami magával hozta a társadalmi va
lóságra vonatkozó kispolgári nézetek erősödését: Biztos pozíció
kiérdemiése Jó munkával, vagy elérése házassággal, váratlan nye
remény, esetleg örökség révén. Természetes, hogy ebben a szituá
cióban. ezeket a biztos pozíciókat meglehetősen túlbecsülték és akik még ilyennel sem rendelkeztek, rendkívül tisztelték ezeket,
különösen ha ezt a tiszteletet formai elem - pl. egyenruha - is
fokozta. Ebben a világban az emberi kapcsolatok helyét elfoglal
ták a pozícióra irányuló különböző magatartások. így a pozíció
elvesztésének nem csak anyagi hatása volt, hanem szinte erkölcsi
megsemmisülést is Jelentett.
A rossz helyzetben érthetően túlhangsúlyozódott egziszten
ciát biztosító állás léte éppúgy, mint a többnyire önkényes dön
tésből fakadó elvesztése is•
Nézzük a film képsorait és viszonyát a kor társadalmi lé
nyegéhez:
1. Az expozíció: Az öreg portás maga kénytelen leemelni egy
bőröndöt, amelyet már alig bir el, s a szálló titkára
ezt meglátja. Munka után hazaérkezik, a szomszédok tisz
teletteljesen fogadják. Heggel megtekinti a lánya eskü
vőjére tett előkészületeket. Munkába indulásakor ismét
megnyilvánul a lakék tisztelete.
2. A fordulat: A szálló ajtajában másik portás áll. A tit
kár tudatja vele, hogy a WC-be helyezték át szolgának.
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Breje bizonyításául felemel egy bőröndöt és összeesik. A
köpenyét elveszik és elzárják, de ő megszerzi a szekrény
kulcsát. Elvezetik munkahelyére•
5. Kísérletek a látszat fenntartására , az emberek tiszte
letteljes magatartásának megőrzésére: Ellopja a köpenyt
és abban megy haza. Mulat a lánya lakodalmán és ittasan
elalszik egy székben. Álmában régi magát látja, amint
könnyedén felemel egy olyan bőröndöt, amit hat szolga
sem Őirt és kiviszi egy autóra. Reggel a ruhatárba adja a
köpenyt és mankahelyére siet.
4. A lelepleződés: Sápi munkája a WC mosdójában.A szomszédasszonya kedveskedésből a lakodalmi maradékból ebédet
visz neki és rájön az Öreg uj beosztására. Az öreg ettől
kezdve képtelen jól ellátni munkáját. Az egyik vendég a
titkárt hozza, hogy leszidja. A szomszédasszony elmeséli
az öreg lányának a felfedezését, amit a szomszédok ki
hallgatnak és rögtön továbbadnak minden lakónak.
% A kitaszítottság: A hazaérkező öreget a szomszédasszo
nyok gúnyolódása fogadja. lánya és veje szemrehányások
kal illetik. Visszalopja az éjjeliőr segítségével a kö
penyt és megsemmisülten ül le a WC mosdójában.
'í
6. ”Á jó elveszi jutalmát”: Az étterem vendégei nevetve új
ságolják, hogy a IC Öreg szolgája hatalmas összeget örö
költ egy urtól, aki váratlanul karjai között halt meg.
Az öreg portás és éjjeliőr barátjának ebédje. A portás
látogatása a WC-öen és egy vendég felhívása borravaló adására. A két barát elkocsizása.
Helytelen lenne valami erőltetett sematikus párhuzamot kép
zelni az adott társadalmi helyzet és a film tartalma között. Vi
szont elképzelhetetlen, hogy a valóságot kicsit is reálisan tük
röző művészre ne hatottak volna és alkotásában nem fejeződtek
volna ki kora társadalmi problémái. /Lásd: Lenin: Lev Tolsztoj,
az orosz forradalom tükre./ A film által rögzitett érzelmi sor:
A lecsúszás, a bukás keserűsége; az ez ellen való lázadás erőt
lensége és téves iránya miatti szartaimasság; az álom, mint egyet
len kiút, csillogó kontrasztja; majd,a lelepleződés szégyene és
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nyomorúsága; s végül a csoda az örökség képében. A társadalom
mozgása ebben az időben és ebben a vetületben: A munkások elvesz
tik pozíciójukat a burzsoázia elnyomása miatt. A levert forrada
lom után a szétzüllesztett sordkat nem fogta össze reális akció,
csak álmodozhattak erejükről,a dolgok jobb kimeneteléről és igye
keztek menteni, ami menthető * A külföldi kölcsön a "weimari köz
társaságot" Ígéri, mint jobb jövőt.
Senki az Utolsó ember megtekintésével nem gondolhat az ak
kori Németország társadalmi mozgásának konkrét vonalára, de sen
ki, akit a film kicsit is átélésre kényszerit, nem vonhatja ki
magát az alól az érzelmi hatás alól, amelyet a film a maga konk
rétságával éppen a fent leirt következetességgel közvetít. Ez pe
dig tükrözése volt részben a társadalmi mozgásnak, részben amialr
a kispolgári szemléletre kényszerítő hatásának, a munkásmozgalom
forradalom utáni mélypontja idején*
Az öreg portás sorsának művészi témává való emelésével a
film a jelenség /egyes/ és a társadalmi lényeg adott vetülete/ál
talános/ összekötését /különös/ az egyeshez közelebb valósította
meg. Nagyon közvetve és több áttételen keresztül /érzelmi hatás
hasonlósága, az álomban bizonyított erő rokonvonása, az egyéni
sors kibontása momentumai/ tárja fel ez az alkotás a választott
jelenségnek a társadalmi lényeget érzékeltető esztétikai tulaj
donságait. Azadott társadalmi szituációban a témául választott
jelenség és a társadalmi lényeg kibontása nem lehetett más - sem
közvetlenebb, sem mélyebb, sem mozgósitóbb. A Régi és uj kimond
hatta nyíltan, hogy abból a helyzetből csak olyan kivezető ut le
het. Az Utolsó ember a helyzet tragédiáját a szánakozó együttér
zés és ”a jó elveszi jutalmát" csodaváró passzív bizakodása felé
élezi,s csak a részeg álom folyamatában tudja megmutatni a szunynyadó erőt. Az adott társadalmi helyset szülte követelményből
származik a téma, a jelenség nem egyszerűen a valóság legjellem
zőbb momentumainak koncentrálással való kiválasztása, hanem meseszerű megteremtése, kigondolása. S mivel ez a kigondolás nem a
realizmus ellenéire, hanem társadalmi körülmények megszorításának
figyelembe vételével történik, Így a tükrözés nem hamis.
Nézzük meg az álom és a kigúnyolás képsorát, mint a megsem
misülés csúcsjeleneteit:
Az 'álom: Az alvó portás premierjén megjelenik a szálló igen

- 67 -

magas forgóajtaja, amint forog® ö kijön rajta, miközben a fej el
tűnik, s csak a forgóajtó marad* Hat szolga egy hatalmas bőröndöt
emel le egy autóról, de felemelni már nem tudják. A portás odamegy, félkészei kinyomja és beviszi. A szolgák ámúlva állnak az
autó előtt, amely mögött az ajtó hatalmas árnyéka forog. Majd a
torzult forgóajtó üvegén keresztül látni a házat. Az egyre gyor
sabban forgó ajtó és mellette egy felmenő lift. Előre kocsizva
látjuk ahogy a portás megy a bőrönddel* Elmosódnak a berendezés
formái,az ajtó eltűnik. Kocsi zás és schwenk az elmosódott bőrönd
re. Tapsoló kezek. A kép kitisztul, amint megjelenik benne az ül
ve alvó öreg.
Hazaérkezési Az öreg portás lassan bejön a kapun, zajt hall
és gyorsan visszamegy. Majd újra Jön az árnyéka mint félelem ki
séri. Valaki kilép és köszön* Az öreg tántorogva megy tovább* Ab
lak nyílik - nevetés, kiáltozás, gyorsabban megy a gép szembe
fényképezve kocsizással kiséri* Sok nevető arc vibrál egy képben*
A totálban mutatott tántorgó, menekülő, talaj tvesztett embert kö
rülfogó röhögő, kárörvendő arcok vibrálása#
Mennyi emberi vágyakozást mutat az első Jelenet és aegalásottságot, félelmet, szégyent érzékeltet a második. Hogy hány em
ber élt át abban az időben hasonló érzéseket,azt csak a társadal
mi helyzet ismeretében lehet megállapítani. Éppen azért Jelent
kezhettek ezek a képsorok érzelmileg is ilyen átütő erővel , mert
a filmnek azok a részletéi voltak, amelyek legerősebben tükrözték
a társadalmi lényeget*
Nyilvánvalóan Jelentős különbség tapasztalható az Utolsó
ember és a Régi és uj alkotási módjában - abban, hogy a műalkotás
mint különös - hol kapcsolja össze az egyessel az általánost* Mi
előtt ebből az összehasonlításból elvi következtetéseket vonnánk
le, nézzünk még egy példát.
René Clair 1924-ben készítette Emtrg acte /ffelvonásköz» he
lyesebben Felvonások közötti szünet/ c. filmjét.
Tekintettel a Felvonáshoz speciális voltára, nem szükséges
még vázlatosan sem emlékeztetni a franciaországi társadalmi hely
zetre. A film a francia avantgarde/második vagy igazi avantg&rde/
Jellegzetes alkotása. A francia avantgarde az értelmiség elitjére
támaszkodott és művészeti célja a filmművészet színvonalának eme
lése volt, sajátos eszközeinek fejlesztésével. Az első avantgar- 68 -

dista filmek ihletője a dadaizmus volt. Ez*az 1916-ban Zürichben
Tristan Tsara által alapított irányzat határozta meg társadalmi
tartalmát is,amelyet - most nem elemezve az állásfoglalás mélyebb
világnézeti alapjait - mint a polgárság megrökönyödtetésére, megdöbbentésére irányuló törekvést lehet megfogalmazni. Ez a tartal
mi momentum tisztábban vagy rejtettebben jelentkezett a rendkivü*
11 formai törekvésekkel kitűnő első francia avantgarde filmeknél
is.
A Felvonásköz egy balett szünetére szánt közjáték volt, amelyet Rolf de Maré mecénás rendelt Francis Picabia dadaista fes
tő-költőtől, a svéd balett előadása számára. A kb. két oldalnyi
forgatókönyv, melynek alapján René Ciair megcsinálta a filmet,
természetesen dadaista volt. így azok az álomképszerű, tánc által
keltett asszociós sorok, amelyeket bemutatott, a társadalmi lé
nyeg rendkívül közvetett tükröződését adták.
A film képsorának fő mozzanatais Párizs látképe oszlopszerü.
gyárkéményekkel. Utcai forgalom, boxolás, kigyulladó lámpák, egy
másra fényképezések. Egy táncosnő lassított mozdulatai. Egy ágyú
mellé lebeg két alak. A táncosnő üvegen keresztül alulról fényké
pezve, majd oldalról mutatva lebegő tánca. Bgy céllövő lelő egy
táncoló tojást, majd egy kirepülő madarat, majd a tetőn megjelenő
táncost, aki leesik. Halottas kocsi, amelyet teve húz, utána le
begve táncoló emberek. A teve elmarad, a kocsi egfre gyorsabban
gurul. Futnak utána, általános rohanás. Hullámvasút különböző beállításban. A koporsó leesik, a halott feltámad és rámutatóssal
mindenkit eltüntet. Magát is. Vége. Hem, mert a feliratot átszakitva ismét megjelenik. Most vége.
Kétségtelen, hogy ennél a filmnél is a társadalom mozgása
által keltett esztétikai Ítélet rögzítéséről van szó. De a társa
dalmi lényeg feltárása itt rendkívül közvetett. Az alkotásban
feltáruló különös, szinté az egyessel olvad egybe, távol az álta
lánostól. A megdöbbentő képsor dinamikája szinte érzékileg teszi
vonzóvá a rendkívülit, a képtelennek tűnőt, szembe a valóságba
beidegzett hétköznapival és szabályossal. Hem az élet jellemző
jelenségét koncentrálják itt, hanem a fantasztikumig torzítva a
mozgás érzéki vetületét, egy tulhevitett érzelmi ellenállásnak a
polgári, még inkább nyárspolgári nyugalom-törekvése ellen. Ez a
többszörös áttétel megakadályozza a nézek zömét a mü befogadásá-
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baiig bár a filmkulburával rendelkezők számára - hozzászámítva
Eric Satie eredeti zenéjének hatását - érzelmi mozgósítása erős.
a: x z
Három egymástól rendkívül különböző és a némafilm történe
tében a maguk nemében igen jelentős alkotást vizsgáltunk meg fel
tételesen "alkotónak'* nevezhető módszer szempontjából - Miben kü
lönböznek egymástól?
Mint minden filmalkotás, emberi jelenséget tükröznek,amely
nek lényege társadalmi, azaz a társadalom mozgása egy adott vetü
letiben* Az alkotás folyamatának útja - a társadalom mozgásától
kapott esztétikai élmények od jektivizálása - egy kiválasztott je
lenség tükrözésével, amelyben feltárul a társadalmi-esztétikai
lényeg* Ez azt jelenti, hogy a művész életélménye kifejezésére
kiválaszt egy jelenséget, amelyet egyediségéből, egyes voltából
különössé emel azáltal, hogy a filmművészet eszközeivel a társa
dalmi lényegét feltárja* Márfa és kolhozának sorsa nem egyedi, esetleges, véletlen jelenség, bár egyedisége megszüntetve-megőrizve jelen van /lásd Lakács György; A különösség/, hanem különös,
meft benne a társadalom mozgását érzékeljük egy vetületéöen* Ép
pen ezért különösemért tartalmazza az egyest megszüntetett-megórzott állapotában és az általánost is hasonlóképpen, tehát se nem
egyes, se nem általános* Ez áll az Utolsó ember portására, sőt a
lelvonásköz dinamikus asszociációs-sorára is. A különbség esek
között az alkotások között éppen ott keresendő, hogy a különös
milyen helyet foglal el a két szélsőségnek felvett egyes és álta
lános között, a jelenség egyedisége és a társadalmi lényeg álta
lánossága között*
Ez elsősorban azt mutatja, hogy milyen mélyen, hogyan tá
rult fel a lényeg* Vegyünk egy primitiv példát: tételezzük fel igaznak, hogy a kutya és macska közötti viszony lényege az egymás
elleni harc. Ez az általános* Az egyes - egy adott kutya és macs
ka lesz, amelyek rendkívül különböző magatartást tanúsíthatnak*
Láthatjuk őket egyaásiránt teljesen közömbösnek, vagy éppen ját
szani egymással, végül harcban egymással. Mindegyik magatartás
valóságos, valóságban előforduló lehet, de a lényeget feltáró, az
igazságot kifejező az utóbbi lesz. Ha viszont egy állatvédő tár
saság megakadályozza ezt az ábrázolást, akkor esetleg csak azt
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látjuk, hogy morognak egymásra, ami csak fél igazság, vagy azt
hogy játszanak egymással, amely ©gyes esetekben megtörténhet, de
nem bir általános érvénnyel ebben a kérdésben* Ha Eisenstein azt
matatta volna, hogy a kólák segít, nem hazudott volna egyes ese
teket illetően, de eltorzította volna a társadalmi lényeget. Mint
ahogy eltorzította Sfurnau, amikor filmje lecsúszott portását vá
ratlan örökséggel felemeli. Nem torsul el viszont a lényeg, ha
nem a kutya "macska harcát, hanem a megtépett macskát látjuk, amint sebeit nyalogatja és ábrándozva a győzelmet éli át* Nem torj
aitja el a társadalmi lényeget, de közvetetté teszi a bemutatá
sát. Mert a szánalom esztétikai élménye csak közvetetten fejezi
ki a vereség lényegét és a további harc szükségességét.
ÍDehát az alkotó módszer illetve ennek megrögződött eredmé
nye, a különös megmutatja a lényeg feltárásának hogyanját. Ez pe
dig a legfontosabb tényező, mert tükrözésről, megismerésről lévén
szó, a lényeg feltárásával írem dolgunk. Hiszen ha a lényeg nem
lenne a jelenségbe zárva, akkor nem lenne szükség a különböző
megismerési formákra /Engels/, közöttük a művészetre.
Visszatérve eredeti problémánkhoz,fel kell tenni a kérdést?
Mennyiben jelenti a módszer a művészet fejlődésének tartalmát? S
éppen ebben az összefüggésben kapjuk meg a választ. A filmművé
szetnek /mint tudatformának ^megismerési formának/ a feladata épp
úgy, mint minden más megismerési formáé is /most eltekintve a
specifikumtól és csak a közös vonást kiemelve/ a lényeg feltárása
és továbbhaladás az egyre mélyebb lényeg feltárása felé* A film
művészet története tartalma tehát fejlődése az egyre mélyebb lé
nyeg feltárása irányába. /Lásd Lukácsi "A művészeteknek nem volna
történetük, ha az élet megváltozásával nem tolódnának ki tovább a
megismert világ határai, megismerhetőségének eszközei a művészet
ben is. V S az alkotó módszer, az egyes és általános különösben
való összekapcsolásával a két pólus között valahol, éppen azt ma
tatja, hogy miként áll az adott műalkotás a lényeg feltárásában*
Azonban itt a megismerés filmművészeti formájáról van szó,
a lényeg feltárásáról a film művészi eszközeivel* Ha nem a film
esztétikái lényeg feltárása lenne a feladat, akkor nem lenne ki
zárt az általános közvetlen tükrözése sem, éppúgy mint a tudo
mányban, s akkor nem lenne szükség a különösre* Már láttuk a ta
nulmány első részében, hogy megfelelő eszközök hiányában a társa-
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az általános között -' a valóság legégetőbb kérdéseinek rendkívül
aktív tükrözésétől a fantasztikumai többszörösen, közvetített sőt
torzított meseszerü ábrázolásáig vagy a szimbólikus utalásokig. A
társadalmi helyzetet természetesen a társadalom mozgása szabja
meg az adott szituációban. Másrészt a különös helye, tehát a tük
rözés mélysége függ a művészeti eszközök fejlettségétől, felhasz
nálásuk színvonalától és kultúrájától. Ez a két - társadalmi és
művészeti - tényező szoros kölcsönkapcsolatban áll, amelynek killönböző megjelenési formái lehetnek. Ennek a két alaptényezőnek
rendkívül sok járulékos kiegészítője lehet. Uralkodó eszmeáramla
tok, más művészetek /irodalom stb./ hatása, kulturált vagy kultú
rálatlan közönség, felhalmozott művészeti örökség, rendkívüli te
hetség stb.
^
Tekintve, hogy a két főtényező, s a járulékos feltételek
sem elszigetelten és kivételesen hatnak, igy a filmművészet fej
lődése különböző filmművészeti irányokban ment és megy végbe, és
a hozzájuk tartozó alkotásoknak módszertanilag /és nem kritikai
lag/ közös jellemzőik , vannak éppen a hasonló körülmények miatt.
Ilyen módon természetesen egy művészeti irány kialakulásának ob
jektív okai vannak, s ugyancsak objektíve lemérhető a többi filmművészeti irányhoz való viszonya. Hiszen mondani sem kell, hogy a
társadalmi körülmények térben és időben jelentkező rendkívüli
sokszínűsége miatt és az egyes országokban meghatározott időben
létező filmművészeti eredmények következtében nem minden filmmű
vészeti irány jelent előrelépést a filmesztétikái lényeg mélyebb
tükrözése felé* Lehet, hogy ezt csak nagyon közvetetten szolgál
ja,' de lehet, hogy éppen visszalépés vagy ez is, az is.
A tanulmány célja éppen ennek a kérdésnek felvetése és meg
oldásra való utalás, hogy az egyes filmművészeti irányokba sorol
ható alkotásokat milyen filmtörténeti értékelés illeti meg, mi az
a szempont, amelynek segítségével ez az értékelés végezhető. S a
fenti elemzések bizonyságaként éppen a feltételesen két oldalról
vizsgált, de mint kiderült egységes módszer az, amely a filmművé
szet fejlődése tartalmának mutatója a lényeg és egyre mélyebb lé
nyeg feltárásához vezető utón, s amely eligazít a filmtörténet
zegzugain, hiszen a filmművészet fejlődése, a ráható komponensek
különbözősége és változékonysága következtében, nem egyenes vona
lú, hanem zegzugos. Azonban, mint tendencia érvényesül benne a
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fejlődésnek olyan vonala, amely a belső mozgás és ezen keresztül
a társadalmi lényeg filmesztétikai feltárásának tökéletesedése és
mélyülése felé mutat.

Befejezés
A tanulmány a filmkultúra mai állása miatt fontos és aktuá
lis problémát - a filmművészet fejlődése tartalmának a kérdését igyekezett felvetni és nagy vonalakban inkább utalásszerűén meg
oldani.Ennek a problémának a vizsgálatát ezzel lezárni nem lehet,
éppen ellenkezőleg a felvázolt koncepció segitségével ki kell
terjeszteni az egész filmtörténetre.
Figyelembe kell venni, hogy a munka sem történeti, sem el
méleti kutatási eredményeket elérni nem kívánt, célja csupán mód
szertani vizsgálódás volt, amely alapja lehet a filmtörténeti ku
tatásnak és értékelésnek. Ugyanakkor még ez a módszertani problé
ma sem lett teljes kiterjedésében felvetve. Például nem érintette
az egyes filmművészeti irányzatok fejlődését, keletkezésüktől más
irányzattal való felcsex'élődésükig stb.
Figyelembeveendő, hogy a vizsgált filmek egy része nem az
adott filmművészeti irányzat klasszikus képviselője, hanem olyan
alkotás, amelyet megfelelő film hiányában - a rokon jegyek foly
tán - volt lehetséges kiválasztani.
Végül mentségére szolgálhat a tanulmánynak, hogy a film
szakirodalomban közvetlenül a témára vonatkozó forrásmunka nem
állt rendelkezésre és csak általános esztétikai kutatásokra tá
maszkodhatott, amelyek eredményeinek alkalmazása obgektiv és sze
mélyi jellegű problémákat egyaránt okoz.
1959•december
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15 ÉVES AZ ŰJ MAGYAR FILM

Nemeskürty István:
Űj m a g y a r film

Címek, számok, adatok kavarognak a szemünk előtt, ha ti
zenöt esztendő termését az eredményeket rendszerező kutató tekin
tetével méregetjük. Fődij Karlovy Varyban az Eav pikoló világos,
a Szakadék, a Hannibál tanár ur cimü filmjeinknek» Velencében a
népszerű-tudományos filmek első dija /Gyöngyvirágtól lombhullá
sig/ ;a Talpalatnyi föld Eoger Manwell újra meg újra kiadott ffilrakönyvében, amelyet a Pelikán-sorosat népszerűsít, a világ legjobb
filmjei között szerepel; a nyugatnémet Knaur Lexikon szerint a
népi demokratikus országok közül /ő úgy mondja: a keleteurópai
országok közül/ a Szovjetunió után a magyar filmek a legjobbak;
több, mint ötven országgal van rendszeres fillakapcsolatunk; 1948
óta /1957-ig/ csak a kapitalista országok 182 filmet vettek meg
tőlünk; Nagybritannia például tizenhármat, de vásárlónk Törökor
szág, űj 2éland, Mexikó, Indonézia, Paraguay is. Hol hallottak
ezekben az országokban valaha nemhogy magyar filmekről, de álta
lában: Magyarországról?! 3 ha még a számokhoz a baráti országokat
is számitjuk, a Szovjetuniót például,
ahová 1957-ig 4-6 filmünk
jutott el: világos, hogy filmgyártásunk jelentékeny kulturtényező. S ha befelé tekintünk; megoldásra váró problémák mellett azt
látjuk, hogy rendezőink tudatos alkotóművészek - akár hibás, akár
hibátlan müveket is hoznak létre - nem pedig egy jövedelmező ke
reskedelmi vállalkozás üzleti szervezői. Óriási eredmények ezek,
amelyeket kétséget kizáróan a felszabadulás után államosított
filmszakma érhetett csak el. Amit, többek között, jól bizonyít az
a tény is,hogy 1945-48 között csak igen szegényes, hervatag film- "gyártásunk" volt. Eredményeinket, e felszabadult tizenöt év si
kereit statisztikailag ismerjük ugyan, de a közvetlenül előttünk
álló feladatok, az alkotás napi gondjai gyakran és könnyén
feledtetik őket. Ne azt méricskéljük most tehát, hogy amit éppen
ma alkottunk milyen, vagy hogyan viszonyul a tegnapihoz, hanem
pillantsunk vissza a múltba, a felszabadulás előtti időkbe.
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Érek óta követem salate lépésrol-lépésre a magyar filmművé
szet kialakulását egykorú folyóiratok, jelentések, jegyaőkönyvek
hasábjain* Szinte hihetetlen, hogy az elmúlt évszázad Ipari-gaz
dasági elmaradottságát rohamléptekben felszámoló magyar kapita
lizmus mennyire nem törődött az üzletnek is kitűnő filmmel . Az Igazám komoly nagytőke sohasem érdeklődött a film iránt; kimutat
ható 9 hogy többnyire újat mondani, alkotni akaró, nevetségesen
kispénzű emberek társultak ötöd-hatodrangu pénzesimálókkal, s ez
a magyarázata annak, hogy egyrészt a magyar filmgyártás lényegé
ben csak 1912/1.5—bán indult meg, majdnem húsz évvel Lumiere. után,
másrészt pedig, hogy 1912-18 között tizenhét vállalkozás bukott
meg, de a viharokat kiállott “nagy” vállalatok Is /Corvin, Astra,
Star/ lassan zátonyra futottak a huszas évek közepén* A technikai
követelmények mellett ez a nagy elaprózottság - /vagyis az a kö
rülmény, hogy kis cégek, kevés pénzből csináltak évente pár fil
met/ - művészileg is káros volt* A lényeg;a rosszul értelmezett
üzleti sikert hajszolva, végűi is annak távoli nyomában kullogott
filmgyártásunk,s minden olyan rendező, aki műalkotásokat óhajtott
létrehozni, vagy külföldre kényszerült, vagy alig jutott szóhoz,
illetve filmhez* S ezért nem véletlen, hogy 1918-19-ben,az őszi
rózsás forradalom, majd a Tanácsköztársaság idején, amikor pedig
csak az előkészítéssel /forgatókönyvirás, témakeresée^. eltelhe
tett volna az egész idő: vagy huszonöt olyan film született, ame
lyet nem a tőkés-vésette stúdiók terveztek és készítették elő* S
ezért nem véletlen az sem, hogy valamennyi rendező örömmel üdvö
zölte az egységesen irányított állami filmgyártást- Szinte hihe
tetlen, de tény, hogy a Mozihét- a filmstúdiókkal leginkább ro
konszenvező kölcsönzők - és mozis - tőkések lápja az 191S—as ka
rácsonyi számban igy irt "Szállj magadba te, aki most még as uralkodé osztály képviselője vagy és ne védd oly elszántan ingado
zó pozíciódat- ügy-e magad Is érzed, hogy görcsös vonagláss ez
már: az igazságnak engedelmeskedni kell**** senki ne küzdjön a
szocializmus ellen!” Ezt a magatartást a gazdasági szükségszerű
ség felismerése parancsolta a cikkírónak;véleményét a 19-es film
művészet eredményei igazolták*
Mi pedig ezt a tizenkilences örökséget fejlesztjük tovább*
Iáig azonban akkor a jót-akarás, a művészi alkotások megva
lósításának vágya inkább ösztönös volt, és még a legjobb szakem
berek is előképzettség nélkül fogtak hozzá a forgatáshoz - /Ker
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tész szinész volt, Korda újságíró,' Illés mérnök/, - addig ma, a
szocialista filmművészet már az előképzésnél kezdődik. Főiskolán
tanulnak a leendő rendezők, s hogy milyen eredménnyel, azt felszabadulás után végzett kitűnő alkotóművészeink bizonyítják. Az
előkészítő munka olyan alapos, hogy még az iró és rendező alkotó
folyamatát müvészileg-politikailag egyeztető dramaturgokat is fő
iskolán képezik ki. be nézzük a konkrét alkotómunkát: a színészek
sokkal elmélyültebben, komolyabban és jóval több szenvedéllyel
/egyben ambícióval Is/ vesznek részt a film forgatásán, mint va
laha. Sokkal inkább ügyüknek érzik a filmet* A rendezők jóval alaposabban készítik elő filmjeiket, mint akkor, midőn szinte egyik napról a másikra csaptak össze egy-egy "árat”. Az asszisz
tenciának már a létszáma is mutatja, hogy a rendező, mint alkotó
művész, alaposabban mélyedhet el munkájában- Kialakult a népsze
rű—tudományos filmkultúrái számban, minőségben növekedett telje
sítménye a régi kulturfilmekhez képest, be ami a legfontosabb: a
filmművészek ma közelebb vannak a néphez, az élethez, mint bármi
kor is voltak. A filmek nem gépirokis&sszoisy és vezérigazgató
szerencsés házasságáról mesélnek; mai életünket és történelmünk
jelentős epizódjait, alakjait ábrázolják. Bár e téren még jócskán
van tennivalónk: mind a mai élet igazán élet-ízű,. realista ábrá
zolását. mind pedig az alkotóművészeknek a néppel való egybefor
róttságát tekintve. Kevés film szól a mai munkáséletről, még ke
vesebb a belegyömöszölt oktatócélzattól mentesen és mégis politi
zálva ; ritkán - pontosabban: még mindig nem elég gyakran találko
zik; a film írója, rendezője, felelős alkotócsoportja a közönség
gel,mind a film elkészülte és vetítése után, mind pedig előkészí
tése idején. Mert az is hasznos lenne, ha egy-egy mai életről
szóló filmünket - drámát, vígjátékot - már forgatókönyv alakjában
megvitatna valamelyígyár, üzem, iskola, falu, szövetkezet kollek
tívája — /persze
rendszeresen/; a bemutató után pedig szinte
kötelezőképpen illenék kiállni, jó-rossz filmmel a biráló vagy
tapsoló nézők elé. be ez talán elég is lenne feladatként, sok más
mellett — a kővetkező évekre; most tennivalóink ismeretében, jo
gos: büszkeséggel pillanthatnak vissza filmművészeink az elmúlt
tizenöt esztendőre: majdnem, a semmiből született meg egy hibáival
együtt is világszerte számontartott művészet, amelyről nem vélet
lenül mondotta Lenin, hogy számunkra: a legfontosabb.
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!
Szekeres Zsuzsa:

Emberközelben

/Gondolatok a "Budapesti tavasz" c.filmről/
Az emlékeztetés és emlékműállítás szándékával született ez
a film, amely felszabadulásunk tizedik évfordulóján került a kö
zönség eléo Túl az igényességszabta követelményen: méltónak len
ni a nagy feladatköz, a művészi munka kettős próbatétel elé ke
rült: tízezrek olvasták a regényt s milliónyian élték át magát
az élményt, amiről a film szól - az ostrom, a felszabadulás él
ményét . A filmnek tehát egyaránt ki kellett állnia a regónynyujtotta és a valóság-adta élmény és emlékezés tüzpróbáját.
A film állta ezt a próbát: peregnek a képek, s a néző em
lékezik és magára ismer: igen, ilyen volt. Ilyen volt a sziré
nás, füstös, végnélkülinek tetsző budapesti tél, Így éltünk az
óvóhelyen, személyes ismerőseink a sápitózó-imádkozó vénasszonyok, a hatalmaskodó, iszákos légóparancsnok, a nyilas suhanó,
Jutka űzött alakja, Gazsó magabiztos, erőt és derűt árasztó lé
nye, az önmagának élő, kapzsi Tumovssky-házaspár - és az óvó
helyre harsányan benyitó első szovjet katona.
Újra érezzük és átéljük az ostromlott Budapest életét és
emlékezünk.... igen, ilyenek voltak a németek, ilyenek voltak a
nyilasok, s ilyenek voltunk mi magunk, BSH3SN- UTDUI/TÜÍiS:.
S a film alkotói úgy meséinek az INNEN HfjDULTÖHK-ról, hogy
a nézőben felvillan az Összehasonlítás, akarva-akaratlan, kettő
sen lát: a romos utcák képe mögött ott érzi a helyrehozott ház
sorokat, a grófnő, a nyilas subaneok képe "ez nem jön vissza
tÖbbé"-fajta megnyugvás érzését kelti. S a képek mögött, az "in
nen indultunk" mögül láthatatlanul, megfoghatatlanul, de minden
kiben felvillan: IBS ÉRTÜNK.
S ez az emlékeztetés nem érdektelen. 1955-öt Írunk, prob—
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lémák szaggatják a magyar társadalmi életet, s a film alkotói a
kor problémáitól áthatva, a két évvel korábban született regényt
átértékelve /s nemcsak a film sajátos követelményeinek megfelelő
en tárakoltve/ emlékeztetnek: mit jelentett számunkra a felszaba
dulás. Sőt, nem "általában” mit jelentett a felszabadulás, hanem
mit jelentett egy értelmiségi számára. S ezt abban a korszakban
teszik, amikor a felszabadulás tényének és azóta megtett útnak
értékelése éppen az értelmiség körében volt a legvitatottabb.
x x x
Hagy történelmi esemény, fordulópont filmen való felidézé
sére két ut kínálkozik: az első ut a néző elé idézi magukat az eseményeket, a főszereplő maga a történelem. A másik ut nem a nagy
események Jhü tükrözésére törekszik, hanem az emberi szivdoboanás
kihallására, s a nagy fordulatokat kis emberi sorsokon keresztül
mutatja be.
A "Budapesti tavasz" alkotói ezt az utat választották. Té
májukat érzelmi közelségbe akarták hozni s nem a város felszaba
dulásának történetét mesélik el. hanem Zoltán történetét. A film
főhőse tehát nem Budapest lesz /mint a regényben/, hanem ZoltánEmberi alakon keresztül, emberközelségben szól hozzánk a történe
lem.
Ez a hangsulyáttolódás elsősorban Zoltán személyének plasztikusabbá tételét, továbbfejlesztését követelte meg. A film Pin
tér Zoltánja kiábrándult értelmiségi, aki helyesen érez, de nincs
tisztában a körülötte történő események igazi értelmével. Hem
tudja, mit jelent a fasizmus, de gyűlöli a németeket - nem vár azonban semmi jót a szovjet csapatoktól sem. Élete menekülés a té
nyéktől, talán Jutkával való szerelmében is a menekülést, a fele
dést keresi. Be hiába menekül, az események rátörnek búvóhelyén
is, és rákényszerítik a felismerésre: nem bujkálni kell a rossz
elől, hanem harcolni ellene. A film története nem egyéb, mint
Zoltán története fegyvere eldobásától kezdve addig a percig, mig
maga kér fegyvert a harcra.
A film alkotói tehát "indifferens" hőst választottak, olyan,
hőst, aki nem harcol, nem "pozitív hős". Hatalmas, merész lépés
ez felszabadulás utáni filmművészetünkben, bátorsága és szemléle
te a "Talpalatnyi föld" sokat dicsért, de addig fel nem használt
uttörésével rokon.
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A filmben tehát Zoltán indifferens személyén keresztül tá
rul elénk a kor, a kor társadalmi képe. S hogy a félrehusódó Zol
tánból harcoló Zoltán lesz, az a szemünk előtt lejátszódó esemé
nyeknek, reá ható tényezőknek reális hatása.
Ilyen tényező elsősorban a szerelem, amely a legerőtelje
sebb motívumként járul hozzá Zoltán "ébredéséhez". Ez a nagy ér
zés egyrészt érzékenyebbé teszi a külvilággal szemben - már- egy
másik lény szemével is nézi az eseményeket - másrészt e szerelem
révén olyan helyzetekbe kerül, ahol feltárul előtte a kor és az
emberek rejtett arca. Tumovszkyék antiszociális érzelmei /Gazsó
val szembeni lenéző magatartásuk/, kapzsiságuk /az ételek körüli
herce-hurca/, riasztó szívtelenségük /Jutka elűzése/, szemforgatásuk /oroszok megjelenésekor az óvóhelyen/ élesebben tárja fel
Zoltán előtt armak a társadalmi osztálynak hibáit, amelynek Ő is
tagja, de amely hibák most kibirhatatlanná nőnek szemében* Jutka
iránti szerelme viszi el a csillagos ház űzött népéhez, a dunaparti kivégzettek árván sorakozó cipőihez - á fasizmus feltárja
előtte igazi arcát.
A film nagyobb mértékben szembesíti önmagávals volt osztá
lyával Zoltánt, mint a regény. Az eredetiben a németek a parti
zánakció után egyedül Gazsót fogják el. A filmben Zoltán is a ke
zükbe kerül s itt alkalma van bebizonyítani, hogy a legnagyobb
veszély percében, a halállal szembenézve is közösséget vállal ér
zelmileg a kommunistákkal* A kihallgató tiszt személyében, aki
apjának ismerőse, a szó szoros értelmében is szembekerül múltjá
val. És felülemelkedik rajta.
Szép megoldást találtak a filmben annak bemutatására és ér
zékeltetésére is, hogyan közeledik a Horthy-rendszer előítéletei
től áthatott Zoltán a Szovjetunióhoz. A regény második részéből
merészen átvett jelenettel, Turumbek hőstettének bemutatásával
Zoltán szemtanúja lesz egy addig ismeretlen nép ismeretlen és raagasrendü erkölcsi érzékének, tettekben kifejeződő humanizmusának.
a: x m
A "Budapesti tavasz” tehát arra törekszik, hogy emberközel
ből nézze Budapest ostromának és felszabadulásának nagy történel
mi tényét. Nem messzelátót használ, hanem mikroszkópot. A filmnek
az a törekvése, hogy a kicsin mérje a nagyot, az emberi szivdob- 80 -

bánáson a történelmet, uj ábrázolási módszert, uj filmnyelvet jö
vetelt °
Szerencsésen társult itt a film Íróinak szemlélete a rende
zőnek, Máriássy Félixnek művészi egyéniségével és stiluskeresósé
val* Máriássy est a filmet a magyar filmművészet addigi termékei
nek átlagához mérten szokatlan stílusban rendezte, amit talán
közvetett filmstilusnak nevezhetnénk»
Á II *világháború utáni filmművészetben /és nemcsak a magyar
filmművészetben/ gyakori rendezői módszer, hogy a filmek minden
helyzetet, eseményt, lelkiállapotot részletesen megmutatnak, a
szereplők minden gondolatukat elmondják, beleértve a végső követ
keztetést, a "tanulságot" is. A nézőnek nem kell önállóan gondol
kodnia, éreznie, mert úgyis mindent készen kap.
Máriássy stílusának jellemzője éppen az, hogy nem mond ki
mindent, hanem az egymást követő képek ellentétességével /és nem
csak a képek tartalmának ellentétességével, hanem a csend és a
hang, a fény és az árnyék kontrasztjával/, emlékeztető felvillan
tásokkal. jelképes megoldásokkal arra készteti a nézőt, hogy gon
dolkodjék . önmaga formáljon véleményt és Ítéletet s ezzel a aódszerrel magasra fokozza a néző, részvételi érzését.
Itt kell elmondani, hogy a rendező az érzések magasfeszült
ségét mindig igényesen, hol Urai, érzelmes hatásokkal, hol izzó
drámai pillanatokkal., hol a tragikus és a lirai elemek összefonó
dásával teremti meg, de a film egyetlen kis részletét kivéve se
hol/nem csap át szentimentalizmusba /erre a részletre és szentimentalizmnsának okára később még visszatérek/.
A rendező, amellett, hogy intellektuális eszközökkel dolgo
zik, sohasem válik nehezen érthetővé vagy mesterkéltté. A "Buda
pesti tavasz'Vnak jellemzője éppen az egyszerűség, a természetes
ség, a bensőséges stílus.
Hézzük meg most közelebbről, hogyan valósul meg, milyen &redménnyel jár a rendezőnek ez a stiluskeresése a filmben.
Máriássy k o n t r a s z t o s művészi módszere talán a
film sokat idézett szerelmi jelenetében éri el tetőfokát: Zoltán
és Jutka szerelmes egymásratalálásának képei váltakoznak itt a
szovjet parlamenterek tragikus küldetésének képeivel.Kettős erő
lüktet bennük: a tragikus és a poézis. S egyik heviti a másikat:
az ,egymáspatalálás poézisét felforrósitja a történelemnek tudtu- 81 -

kon kívül zajló drámai pillanata s az utón heverő magányos fehér
zászló tragikumát a végsőkig izzítja a kis szobácskábán pihenő
szerelem, a békés életnek ez az üzenete, amelyért a fehér zászló
gazdái életüket áldozták*
De nincs a filmnek egyetlen részlete sem, ahol a rendező
nem használta volna fel az ellentétességet mondanivalójának meg
fogalmazásához* /Túrnovsskyné karácsonyi dalát bombarobbanás sza
kítja félbe, a ház kényszermunkára kivitt lakói nyilas Őrük meg
gyilkolása után "ügy-e fiuk, szép élet a katonaélet" cimü dalt
harsogva masíroznak hazafelé; az, óvóhely felé tolongó, riadt tö
megben a távoltünt béke üzeneteként szólal meg egy kisfiú trombi
tája, a felszabadulás után as egymásnak örülő fiatal házasok képe
után felvillan Zoltán. magányos arca stb*/
A filmnek azonban éppen egyik csúcs jelenete után találko
zunk a rendező kontraszt-keresésének egy vadhajtásával: a Dunába
lőttek árván sorakozó cipőinek képe után nehéz elviselni az óvó
helyi étel-osztozkodás humoros jeleneteit*
Máriássy irtózik a harsány jelenetektől, a nagy szavakban
kitörő érzésektől. A k i n e m m o n d o t t
szavak, befeje
zésig nem vitt képsorok visszatartottságának belső drámaisága né
hol szinte szétfeszíti képeit*
A csillagos ház jelenetét elsősorban az teszi drámaivá, ami
kimaradt belőle. H e m l á t j u k a búcsúzó szülők vad fájdal
mát, a bucsuzás fájó jeleneteit s kimaradt a cselekménysor érzel
mi befejezése: Jutka szüleinek és a deportáltak menetének indulá
sa a halál felé.
Harmonikus része ennek a "kimaradás", sejttetés művészeté
nek a párbeszédek tömörsége /amellyel a "Talpalatnyi föld" óta
nem találkoztunk/; egy-egy szó mögött világok rejtőznek. Álljon
itt két rövid párbeszéd, az első épp a csillagos házból:
...Zoltán kérdi a kis Zsuzsikét, van-e babája, s a kislány
Így felel: "Volt egy Piroska babám, de már nincsen, mert mi most
mindig költözködünk". ...mi most mindig költözködünk: az ártatlan
gyermekssavak mögött a meghurcolt, megbélyegzett csillagos sereg
sorsának tragikuma búvik meg.
Egy másik párbeszéd:
.. .alkonyodik, s Zoltán reménytelenül tér vissza a házba.
Jutkát megölték! A lépcsőn találkozik a mentőakcióra induló el
lenállócsoporttal, itt hangzik el a következő párbeszéd:
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MÁMös Hol a lány?
ZOLTÁN: Adjatok fegyvert!
Ez a párbeszéd nem több, mint öt szó, de ebben az öt szóban
benne vibrál a pillanatnyi helyset minden feszültsége s ezen túl
menően Zoltán története is.
A ki nem mondás, sejttetés teszi közelállóvá Gazsó alak
ját, akivel a filmben egyszer sem találkozunk, amint Zoltánt ok
tatja, "átneveli”, de tudjuk és Zoltán fejlődésén át lemérhetjük,
milyen hatással van rá ez az erős belső tartása^ a maga életével,
tetteivel példát mutató kommunista.
A film egyik csúcspontját, a dumaparti kivégzés jelenetét
is a be nem fejezés, végsőkig el nem mondás eszköze hevíti. Ezzel
együtt, szép harmóniába fonódva szólalnak meg itt a rendező stí
lusának ismertetői és erényei: az egyszerűség, a pátoszmentesség,
a kontrasztokra felépített, közvetett ábrázolásmód®
Kövessük végig magát a kivégzés jelenetét*
...Hozzák a kivégzendők csoportját, a gép távolról követi
Őket, majd a gát szélén belelöki őket a képbe. S az emberek mö
gött n e m s z ó l a l m e g a géppisztoly, a jelenet néma,
nem látjuk, de tudjuk a végét. És ez a be nem teljesedett, ki nem
mondott, elkerülhetetlen vég a végsőkig felfokozza a jelenet tra
gikumát.
/A "Kronstadti tengerészek" kivégzési jelenetét idézi ez a
kép, de mélységesen különbözik is tőle. Ott a gép a vizbelökés elott közelmegy minden áldozathoz, látjuk töretlen, elszánt arcu
kat.- Itt félközelről, majd távolról nézi a kis csoportot. S az egyénités ott, illetve az egyénités hiánya itt mély tartalmat is
jelez. Ott győztesek halnak meg, itt legyőzöttek; ott hősök, itt
áldozatok./
Szépek és keresetlenek a Máriássy által oly kedvelt j e l 
k é p e s m e g o l d á s o k is.
Kifejező szimbolikus megoldásokat talál a rendező Budapest
ostroma két döntő fázisának, a város körülkerítésének és felsza
badulásának érzékeltetésére.
Az első jelenetek egyikében Zoltán és Gazsó kis vöröske
resztes autóra kéredzkedik fel. Az autó megindul velük Pest felé,
egyre távolodik s ezzel egyidőben a kép előterében keresztben
megindulnak a szovjet tankok. Ebben a ragyogó szerkezetű képben a
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keresztmozgás nem öncélú; egymagában, reális szimbélűmként mondja
'els Budapest körül bezárult a gyűrű.
A befejezésben a fény szép, jelképes használatával találko
zunk: eddig a felvételek ködösek, borongósak, de most, a pincéből
kijövő emberekre zuhog a fény, végigömlik lerongyolódott alakju
kat, megviselt arcukon: felszabadultak! S az érzelmi hatást még
fokozza a téren átfutó, újságját kinálgató lány szavas Megjelent
a Szabadság!
Két tragikus pontot is nagy erejűvé fokoz a jelkép haszná
lata: az utón heverő, golyólyuggatta fehér zászló a békekövetek
küldetésének nemességét vetíti szivünkbe, a vízcsap, amelyen Zol
tán bánatos szeme megpihen, a lány emlékét idézi*
A rendezőtől idegen a pátosz, a monumentalitás s el tudja
est kerülni as ilyen szempontból veszélyes buktatót jelentő befe
jező jelenetekben is. A felszabadító Szovjet Hadsereget nem a
csatajelenetek jellemzik, hanem két katonájának, Surumbeknek és
Karaganovnak néhány villanásban feltűnő, mégis felejthetetlen ké
pe. Magát a felszabadulást, as uj élet megkezdését is -elsősorban
a képek levegője, apró, de a hitelesség pecsétjét viselő mozzana
tok érzékeltetik:
.. .a pincelakók kijönnek az óvóhelyről és a néző előtt szép
körkép bontakozik ki: a frissen borotvált férj /kinyitott a bor-'
bély/ sima arcán boldogan húsza végig kezét felesége, közben fel
villan Zoltán szomorú arca/s tudjuk, mire gondol/, meghozzák a
kis Zsuzsikét, as ellenálló csoport a téglák rakosgatásába kezd,
megjelenik egy ujságáruslány s hozza az első újságot: Megjelent a
Szabadság! Itt a Szabadság!
8 ez a szép, gondolatgazdag, filmnyelven beszélő befejezés ,
mégis elnyújtottunk tűnik. Miért?
Ha megvizsgáljuk, két részt találunk benne, ahol as alkotók
eltértek a saját stílusuktól ás bizonyára nea véletlen egybe
esés, hogy éppen ez a két rész hat diszharmónikusnak*
BrŐltetettnek és hamisnak hat, hegy az ellenálló csoport tagjai úgy jelzik leendő országépitŐ munkájukat,hogy ott, a hely
színen, a felszabadulás pillanatában rögtön lázas romeltakarítás
ba kezdenek.
A másik feleslegesnek tűnő rész Zsuzsika visszatérése: ez a
részlet a film egészétől idegen érzelgősséget áraszt. Hogy ennek
—

34

—

a "kilógó" jelenetnek eredetére rájöjjünk, meg kell nemünk a
forgatókönyv változatait. Az egyik utolsó változatban még más a
befejezés. Itt visszahozzák Zsuzsikat, megszólal a zenekar, Zol
tán szájából elhangzik a film elképzelt utolsó mondata: Soha töb
bé háborút! - s az utolsó képen a kisgyerek magafeledten mosolyog
a zenekar előtt - háta mögött a szörnyű élmények, de előtte a jövo.
A film alkotói azonban ennél a tagadhatatlanul szép és köl
tői befejezésnél eloreivelőbbet kerestek, kapcsot a felszabadult
évek felé. így született meg az újságáruslány alakja /aki ujabb
odadobott, bőkezű ötletként Zoltánban egy pillanatra régvárt is
merősét véli felfedezni/, kezében a valóság és a jelkép gyönyörű
összeolvadásaként "Megérkezett a Szabadság!" Ez a befejezés fö
löslegessé tette Zsuzsikét, akinek drama.turgiailag súlytalan alakja szentimentális színezetet nyer. /Meg.kell azonban mondani,
hogy mindkét, közelebbről megvizsgált hiba nem több, mint szép
séghiba s csupán árnyalatnyit ront az ihletett befejező képerű/
Ez az irás nem tér ki a film egészére, a filmmel kapcsola
tos számtalan izgalmas problémára. Egyetlen problémakört ragadtam
ki és igyekeztem benne elemezni, amelyet azonban központi kérdés
nek érzek. Ez a problémakör az "eaberközelségbe hozott történe
lem" felfogás és az ebből eredő filmstilus kérdése, mert vélemé
nyem szerint éppen, ennek a kérdésnek helyes művészi felfogása és
megoldása eredményezte, hogy a "Budapesti tavasz" méltó módon ál
lít emléket felszabadulásunknak.
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Molnár István :

Gondolatok a magyar film-történetírás helyzetéről
és feladatairól

A filmgyártás filmművészetté , a filmipar filmkultúrává ala
kult» Ezzel jellemezhető tömören a magyar film történetének a
felszabadulás óta eltelt időszaka*
A filmszakma államosításával megszűnt a filmgyárak és mozik
tevékenységének tőkés jellege, amely a Horthy-rendszerben főleg
arra szolgált,hogy élelmes üzletemberek "minél több pénzt csinál
janak" vele* Mert ebben a korszakban a vállalkozói haszon nagysá
ga szabta meg a téma és a gyártási költség "művészi** szempontja
it. Államosítás után az üzleti érdekektől vezérelt és futószala
gon gyártott kommersz magyar filmekkel szemben kialakultak a kul
turális-nevelő feladatot teljesítő, művészi igényű filmek készí
tésének feltételei. A filmművészeti stúdiók és mozik hálózata
szerves része lett a fejlődő szocialista kultúrának, művészetnek,
tudománynak, népművelésnek.
A megtett ut tapasztalatainak felmérése, tanulságainak ősz—
szegezése a magyar filmtörténetirás elsőrendűen fontos feladata,
mert ez az időszak az egész magyar filmtörténelem eddigi, legje
lentősebb korszaka - kiugró sikereivel és nem jelentéktelen hi
báival együtt. A fejlődés során, a haladó eszmék és a szocialista
ideológia hatáséra a magyar filmművészet felfedezte és történe
teinek középpontjába állította a nép életének ábrázolását. Ezek a
filmek a cselekmény és a jellemek tekintetében társadalmi és lé
lektani hitelességre, az emberi haladás igenlésére törekedtek. Ez
az eszmei igényesség kihatott a filmek művészi színvonalának el
mélkedésére. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy az államosított magyar
filmszakma alkotásai nemcsak tartalmi, hanem formai tekintetben
is felülmúlják a két világháború közötti magyar hangosfilm-gyár
tás termékeinek színvonalát. Ennek meggyőző bizonyítékait éppen
azok a réai magyar filmek szolgáltatták, amelyeket az elmúlt két—
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három évben mutatott be a Filmmúzeum. Holott ezek a filmek leg
jobbjai a felszabadulás előtti magyar filmgyártásnak.
A magyar filmek iránt megnyilvánuló nagy belföldi és mind
élénkebb külföldi érdeklődés egyre gyakrabban és sürgetőbben fel
veti azt a kérdést, hogy milyen alkotói módszerek, művészi hagyo
mányok, szervezési és technikai feltételek mellett érték el leg
jobb filmjeink a szocialista szemléletű, a realista hűségű, magas
művészi színvonalat? Hogyan érvényesült a filmek átlagában is a
kulturális-nevelő jelleg? Melyek a történelmi és művészi okai e~
gyes filmek sőt filmcsoportok kincstári optimizmussal ”lakkozott
ra, vagy jobboldali demagógiával «naturálistán-ra torzító törek
véseinek? Ezekre a kérdésekre szerveződő
filmtörténettudomá
nyunknak tanulmányok és müvek sorával kell választ adnia. Ez az
Írás csak megkísérli számbavenni a főbb feladatokat azzal a nem
titkolt céllal, hogy a szakemberek és történészek segítségét kér
je a munkához.
XXX
Filmművészetünk jelenét nem tudjuk reálisan felmérni, ha
nincs tudományosan rendszerezve múltja. Kulturális életünkben
gyakran és sokat vitatott téma filmművészetünk fejlődésének irá
nya, emelkedő, vagy süllyedő színvonala. Ezeknél a vitáknál és a
filmek mindennemű értékelésénél elsődleges dolog a mérték. Mihez
mérjük filmművészetünk adott helyzetét?! Egy-egy év eredményeit a
megelőző év termékeinek kortörténeti - időrendi /mai vagy múltbe
li/, réteg szerinti /munkás, paraszt ;stb./ és műfaji alakulásának
arányaival fontos és szükséges összemérni,de nem elégséges. A magyár szocialista filmkultúra szerves történelmi egészet képez,
melynek ujabb termékeit a hazai és az egyetemes filmtörténet leg
sikerültebb alkotásainak mértékével tudományosan kell összemérni.
Sajnos filmtörténetirásunk kialakulatlansága miatt nemcsak
a tizenöt év legértékesebb alkotásainak történeti és esztétikai
feltérképezését nem végeztük még el, de nagyon keveset tettünk az
egyetemes filmtörténet klasszikus müveinek illetve azok történe
tének megismertetése érdekében is.
A film történetírása nemzetközi viszonylatban .sem ért el
még művészetének népszerűségével és jelentőségével arányos szín
vonalat. Be a magyar filmtörténeti munka hiányossága miatt a ha

- 87 -

sai közönség nem szerezhetett tudomást még a sikerültebb filmtör
téneti és filmelméleti könyvekről sem. /Bem beszélve arról, hogy
Balázs Béla sok tekintetben alapvető filmesztétikái könyvei is
csak 1957-ben láttak napvilágot magyar nyelven!/ És nemcsak arról
van szó, hogy a mozgófénykép őshazájának, a francia, az amerikai,
a dán,vagy az olasz filmnek története nem vált hozzáférhetővé ma
gyar nyelven, de nem ismerjük a szocialista országok, a forradal
mi szovjet filmművészet, a lengyel, a csehszlovák stb. filmművé
szet történetét sem. Pedig ezek a filmek, elsősorban a szocialis
ta szovjet, a neorealista olasz stb. filmek erősen hatnak nemcsak
a közönségre, hanem művészeinkre is. Est az ösztönös, szerteágazó
érzelmi hatást tudatossá kellene és lehetne tenni, mert ezek az
országok már rendelkeznek népszerűén megirt, a nemzeti film tör
ténetét ismertető müvekkel* Sőt a lengyel Toeplitz professzornak
marxista tudományos módszerekkel megirt, egyetemes filmtörténete
nemzetközi viszonylatban is elismert alkotás. Sadoul inkább pub—
licisztikai-zsurnalisztikai módon, mint a filológus alaposságával
megirt, krónikaszerü filmtörténetének magyar nyelvű kiadása csak
a kezdetét jelentheti a filmtörténet és általában, a filmtudomány
népszerűsítésére vonatkozó ismeretterjesztő munkának. Az egyete
mes filmtörténet széleskörű megismertetése megteremti a filmtor—
ténetirás hazai művelőinek megoldatlan szakmai képzését; elősegí
ti a közönség egyre jobban növekvő filmkulturális igényének ki-,
elégitését és serkentően hat a filmkészítők művészi felkészültsé
gének fokozására.
A magyar filmtörténetirás és filmtörténeti kutatás csekély
Örökségre tekinthet vissza, nem is említve azoknak művészettörté
neti értékét. Balázs Béla müveitől eltekintve, .az eddigi magyar
filmszakirodalomnak azok. a jelentősebb 'síivel, amelyek esztétikai
vagy technológiai természetű kérdésekkel foglalkoztak /Hevesy Iván: A filmjáték' esztétikája és dramaturgiája, Kis-péter Miklós:
A győzedelmes film, Lénáid Endre: A keskersyfilm, Lohr Perencs A
filmszalag útja stb./.
A magyar filmművészet összefüggő történetének megírására,
vagy egy-egy szakaszának történeti felmérésére eddig még nem tör
tént kísérlet. Egy-két személyes jellegű visszaemlékezéstől, val
lomástól eltekintve, főleg olyan filmtörténeti segédkönyvek szü
lettek, amelyek a magyar filmipar technikai, statisztikai, adat
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tári, vagy közgazdasági fejlődésének időrendi alakulásával fog
lalkoztak. /Magyar Filmográfia I-II9 Kálmán-Peregi; A film és mo
zi Magyarországon./ Lajta Andornak még annakidején a Filmfőosztály megbízásából Írott, terjedelmes és számos adatot tartalmazó
kéziratos munkája inkább a magyar film ipari-közgazdasági króni
kájának , mintsem elemző-értékelő művészettörténetének tekinthető.
Adatai miatt a könyv mégis haszonnal forgatható.
Sajnálatos dolog, hogy Hevesv Iván, az európai műveltségű
műtörténész és első hivatásos magyar filmtörténész mindezideig
éppen a magyar film történetével nem foglalkozott. A némafilm egyetemes történetét három kötetes műben dolgozta fel, amelynek
sajnos mindezideig csak az első kötete jelent meg, még 1943-banS
Most kezdett hozzá - a Film-tudományi Intézet megbízásából - a ma
gyar némafilmre és a háború előtti magyár hangosfilmre vonatkozó
megfigyeléseinek memoárszerű megírásába, amely minden bizonnyal
nagy hasznára lesz a magyar filmtörténet megírásával foglalkozó
munkának.
Az a célunk, hogy a magyar film történetéről minél több adatots anyagot, Írásos emléket osszegyüjtsünk.
X X X
A felszabadulás óta eltelt 15 év fejlődésének értékelése
szükségessé teszi a második világháború előtti magyar hangosfilmgyártás elemzését is, mert a Horthy-korszak kommersz filmipara
súlyos örökséget hagyott a demokratizálódó filmszakmára. Meg kell
vizsgálni annak okait, hogy miért volt éppen a filmgyártás a ma
gyar kulturális életnek talán egyetlen olyan területe, ahol huma
nista, baloldali politikai és. művészi törekvések alig találtak
visszhangra? Pedig a Tanácsköztársaság idején a filmszakma élenhaladt a szocialista kultúra megalapozására irányuló küzdelemben.,
/Magyarországon jelent meg először a filmszakma államosításáról
szóló kormányrendéi©t í/ A Horthy-korszak aktiv filmrendezőinek
többsége azonban nemcsak a radikális polgári megmozdulásoktól, de
még a humanista művészi és politikai törekvésektől is távoltar
totta magát.
Íz a helyzet elsősorban a tőkés filmipar termé
szetéből következett, de összefüggött a rendezők konformizmusá
val, kommersz "művészi" igényével is. Az I919-es filmélet szelle
mének öröksége elméleti írásokban /Balázs Béla, Hevesy Iván, Gró
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Lajos/; lyugatra távozott liberális, polgári film-szakemberek né
melyik müvében /Fejős Pál stb./ és lelkes filmamatőrök törekvé
seiben. élt tovább.
A demokratikus, haladó szellemű filmélet kibontakozásában
nagy akadályt jelentett á kommersz filmipar eszmei öröksége. Bi
zonyára ez is oka volt annak, amiért a szakma 1945-ben még nem
rendelkezhetett müveit, kommunista filmművészekkel, akik alkotá
saikkal , személyes példamutatásukkal élére állhatták volna a szo
cialista filmművészet megteremtéséért folyó küzdelemnek.
M g a tőkés filmgyártás műszaki-technikai bázisa, szakembe
reinek mesterségbeli tapasztalata jelentősen meggyorsította, ad
dig a velük öröklött kommersz szellem gátolta a filmművészet ki
bontakozását. Gondoljunk arra a bizonytalankodásra, eszmei és mű
vészi kiegyensúlyozatlanságra, amely 1945-48-ig, az államosításig
terjedő időszak filmjeit jellemezte. Közöttük a filmművészet
klasszikusainak hatását tükröző "Valahol Európában" c. filmtől
kezdve a kommersz filmek igénytelenségét folytató "Könnyű múzsá
ig" nagyon vegyes értékű filmeket találunk.
Külön kell megvizsgálnunk a filmszakma államosításának
pezsditő hatását, eszmei-művészi, pénzügyi-gazdasági következmé
nyeit. Hogyan született meg - elsőként és egy csapásra - a talp
alatnyi föld kirobbanó sikere? Hogyan tükrözte az első magyar
realista film az államosított filmszakma szocialista kultúrpoli
tikai és realista esztétikai igényeit? A siker egyik oka talán az
volt, hogy a szocialista művészi feladatokat a filmszakemberek
nemcsak megértették, hanem őszintén magukévá is tették. Így lett
& talpalatnyi fold határköve a realista magyar filmművészet ut
jának.
Be a film születésében fontos szerep jutott az írói igé
nyességnek, a haladó irodalommal való együttműködésnek is* Külön
fejezetet érdemel az uj magyar fi3m és az irodalom együttműködé
sének ügye, amely már a felszabadulás után készült első filmekben
is kimutatható /Bródy Sándor, Mikszáth Kálmán, tamási Áron mü
vei/.
Meg kell vizsgálnunk annak okát, hogy a filmrealizmusnak a
Talpalatnyi földdel megindult virágzása egy időre miért csenevészesedett el? Az irányitó szervek és a filmstúdiók mmka társainak
bizalomteljes együttműködése miért szakadt meg? Bizonyára hozzá
- 9o -

járult ehhez; az államosított filmszakma termékeinek átmeneti, de
részben szükségszerű sikertelensége, hiszen művészeink még nem
ismerték eléggé az uj társadalom életét. /Szaténé, Egy asszony
elindul./ De elősegítette a kedvezőtlen alkotói légkört a szek
tásKiógmatikue kultúrpolitikai szellem is, amely 194-9 után foko
zatosan eluralkodott közéletünkben. Mindezek hozzájárultak ahhoz,
hogy a mai tárgyú filmek olykor szinte a napi politika agit&ciós
szempontjait illusztrálták /Teljes gőzzel/ és ritkábban jutottak
el olyan viszonylagos realitásig és művészi színvonalig, mint a
Fábri-féle "Vihar". Mi volt az oka annak, hogy a színvonalasabb
alkotások inkább a történelmi múlt eseményeivel, vagy irodalmi
müvek népszerűsítésével foglalkoztak? /ludas Matyi, Úri muri, Kü
lönös házasság, Erkel, Semmelweiss stb./ Miért szorultak háttérbe
a film sajátos kifejezési eszközei, önálló mondanivalójának for
mát!? Miért szakadt meg a Talpalatnyi föld eszmei és művészi har
móniája?
Ebben a helyzetben jobban éreztette hatását, gátolta film
művészeink; realista látásmódjának kialakulását, hogy sem a filmrtörténet klasszikus alkotásai nem váltak hozzáférhetővé, sem a
hazai örökség haladó értékű hagyományainak felkutatása nem tör
tént meg.
A szocialista filmművészet megteremtésében nagy segítséget
jelentett és jelent a szovjet filmkultúra tapasztalatainak felhasználása, amelyhez tulajdonképpen csak 1945 után jutott hozzá
szakma és közönség egyaránt. A szovjet tapasztalatok eredményei
nek felmérésénél foglalkozni kell annak következményeivel is,hogy
az államosítást követő időszakban még nem a forradalmi szovjet
filmművészet történelmi fejlődésének egésze, hanem a hatás az
1948-at követő korszak részben konzervatív akadémizmust képviselő
filmjei alapján történt. Kérdés, hogy ez a körülmény mennyiben
járult hozzá ahhoz, hogy a kommersz filmgyártás viszonyai között
nevelődött filmrendezők, filmoperatőrök nehezen találták meg az
utat a társadalmilag hiteles4 szemléletében szocialista realiz
mushoz? Eizenstein, Pudovkin, Dovzsenko, Vertov világviszonylat
ban elismert tevékenységének immár klasszikus alkotásait, illet
ve azok egy részét hosszú időn keresztül nem ismertük. /Dovzsenko
világhírű filmje, "A föld" csak 1960-ban került Magyarországon
bemutatásra!/ De amíg filmjeik nagyobbik részét már lassan megis
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merjük, értékes tanulmányaik, esztétikai nézeteik máig sem jelen
tek meg magyar nyelven# /Pudovkin világhírű könyve, "A film tech
nikája" 194-3-ban jelent meg magyarul!/
?
be nem használtuk még fel a szovjet filmrealizmus népszerű
sítésénél az 1930-as évek baloldali folyóiratainak idevágó, vi
szonylag igen gazdag hazai anyagát sem#
A magyar filmtörténetnek foglalkoznia kell azzal a kérdés
sel is, hogy rendelkezik-e realista filmművészetünk, tágabb érte
lemben szocialista filmkultúránk haladó értékű nemzeti Örökség
gel?
Az 1950-es években az a téves nézet alakult ki, hogy a de
mokratikus magyar film nem rendelkezik semmiféle haladó hagyo
mánnyal. Ez a történelmietlen felfogás széles körben elterjedt és
részben még napjainkban is tartja magát# /Legutóbb a Művészeti
Szakosztály alakuló közgyűlésén is ez tükröződött./ Az eddigi ku
tatások azonban arra mutatnak, hogy a magyar filmkultúra - bár
nagyon csekély mértékben - de rendelkezik nemcsak polgári-radiká
lis, hanem néhol még szocialista értékű örökséggel is.
Szocialista örökségnek nemcsak a Tanácsköztársaság filméle
tének egészen a legutóbbi évekig méltatlanul elfeledett múltját
tekinthetjük, hanem azokat a filmelmélet! és filmkritikái íráso
kat is, amelyek baloldali folyóiratokban ápolták a film művészi
hivatásának,realizmusának gondolatát. /Korunk, 100%, Nyugat, Mun
ka stb./
Haladó értékű örökséggel azonban nemcsak szakirodalmi terü
leten, hanem a filmalkotások között is találkozunk ■ Nemcsak a
széles értelmiségi, de a szükebb szakmai közvélemény is alig is
merd Fe.jŐs Fáinak, a polgári-radikális filmrendezőnek művészi pá
lyafutását. "Tavaszi zápor" cimü, 1932-ben készített filmjében
úgyszólván egyedül ő kísérelte meg, hogy megközelítően hű képet
fessen az úri Magyarországról, illetve cselédlányainak szomorú
sorsáról* /Jellemző azonban, hogy filmjét nem magyar producer,
hanem a Hené Clair filmjeit gyártó Osso Film produkciója készí
tette el./ Nincsen olyan számottevő külföldi filmtörténeti könyv
és filmlexikon, amely ne elismerően emlékezne meg Fejős említett
filmjéről és rendezői tevékenységéről.
Fejős bátor, a 50-as évek baloldali mozgalmával Összefüggő
vállalkozásától eltekintve, talán csak az 1940-es években, a népi
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irodalom hatására készült filmek egyike-másika mutatott némi,
realista művészi elemeket. Ez a bonyolult probléma összefügg a
népi irodalom nacionalizmusával és paraszt-romantikájával, amely
külön részletes vizsgálatot érdemel.
De nemcsak játékfii,^művészetünk felszabadulás előtti tör
ténetében találunk értékes, megbecsülendő vonásokat.
Kevesen
tudják, hogy szocialista hiradó-és riportfilmjeink Őse, az őszi
rózsás polgári forradalom alatt indult Est Film, majd a Tanácsköztársaság idején Toros Riport Film névvel működő hiradószOlgá
dat világviszonylatban is az első rendszeres filmtájékoztatás kö
zé tartozott. Ennek módszerét, tartalmát feldolgozni szintén fon
tos feladata filmtÖrténetÍrásunknak.
A magyar dokumentumfilm úttörői között büszkén tekinthetünk
a nagy magyar realista Íróra, Móricz gsigmondra. Az egyik neves
osztrák operatőr, Hö11ering az ő forgatókönyvének felhasználásá
val készítette “Hortobágy** cimü hires dokumentum-filmjét, amely
a magyar paraszti-pásztoréietnek egyik •legjelentősebb filmdoku
mentuma.
A népszerű—tudományos és oktatófilmek történetében is talá
lunk megbecsülendő, főleg módszertani elemeket. A szemléltető is
kolai filmoktatás előmozdítására már 1912-ben Pedagógiai Filmgyá
rat alapítottak a mai Budapest Filmstúdió helyén, amely a hasonló
intézmények között az elsők egyike volt Európában.
A magyar természetfilmek egyik ősének tekinthetjük Karbán
József: **A kis kakák1* cimü filmjét, amely annakidején dijat nyert
Telencében a természeti tárgyú rövidfilmek versenyében. Karbán ugyanugy maga rendezte és fényképezte filmjeit mint Homoki Hagy
István*
• Ebben a gondolatkörben utoljára említem - bár értékét te
kintve legnagyobb a jelentősége - a filmelmélet! munka haladó ha
gyományainak. Hemcsak Balázs Béla és Hevesv Iván örökségére gon
dolok, hanem a magyar filmkritika jelentős haladó hagyományaira
is. /!». Kortárs 1959.november./
A filmelmélet! munka lebecsülésének antimarxista gyakorlata
azért is okozott károkat, mert rendezőink körében éppen a prakticista-konfoxmsta szellemnek voltak erős hagyományai a tőkés
filmiparból. Ott a rendező általában arra kényszerült, hogy ki
szolgálja a producer üzleti érdekeit. Az uj helyzetet egyesek
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- tévesen - úgy fogták fel, hogy ezután az állami és pártfunkciónáriusok határozzák meg, hogy mikor, mit kell csinálni. Ennek a
problémának a vizsgálatánál tisztázni kell a népművelés és film
művészet, a tömegszórakoztatás és "magasrendü" művészet viszo
nyát, arányait. A színházak és az irodalom rétegeződésének megfe
lelően elvileg és gyakorlatilag ki kell dolgozni a film művészi
és szórakoztató feladatait.
1953 júniusa után, amikor az állami és pártvezetés igyeke
zett hasznosítani a szocializmus építése közben elkövetett hibák
tanulságait,uj helyzet, kedvezőbb alkotói légkör honosodott meg a
filmszakmában is. A 'filmrendezők nagyobb önállóságból fakadó na
gyobb felelősséggel, a filmterület vezetői pedig nagyobb bizalom
mal fordultak a munkához. így azután - az ellentmondásos politi
kai légkör ellenére - az 1954-55-ös évben szocialista filmművé
szetünk színvonalas alkotások egész sorát hozta létre; Körhinta,
Budapesti tavasz. Szakadék« Egy pikkoló világos. 9-es kórterem.
Bemcsak filmtörténetünk, de filmesztétikai munkánk elmara
dottságát is mutatja, hogy sem ezeknek, a filmrealizmus szocia
lista szemléletével készült filmeknek keletkezési körülményeit és
okait nem tártuk fel, sem egyes filmek részletes esztétikai elem
zését nem végeztük el. /A Talpalatnyi földről a 10 éves jubileum
ra irta Biró Tvette filmesztétikai tanulmányát!/ A falu szocia
lista átalakulásának, a mai paraszti élet drámaiságának mélységét
ez ideig a legszínvonalasabb módon ábrázoló "Körhinta" sokkal
több elemzést és szakszerű elismerést kapott külföldön, mint a
hazai sajtóban. /A Bakaruhában eddigi legjobb birálata francia
szaklapban jelent meg./ Meg kell állapítani annak okait is, hogy
a történeti és esztétikai munka miért nem segítette kellően biz
tatni, bátorítani rendezőinket abban, amit jól és meggyőzni őket
arról, amit rosszul csináltak? Ez az általános filmélméléti elma
radottság - az egyéb okok mellett - szintén hátráltatta filmművé
szeink szocialista világnézetének megszilárdulását. Ennek súlyos
következményei különösen az ellenforradalom leverése utáni idők
ben mutatkoztak meg*
A felszabadulás utáni magyar filmtörténet egyes szakaszai
nak megállapítását ugyancsak gondos vizsgálat alapján lehet meg
határozni* Az a törés, amely 1956 októbere után bekövetkezett, egyes vonásaiban már az 1954-55-ös felfutás után kimutatható *A le
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felé húzó9 részben dogmatikus, részben revizionista tendenciák
már ettől az időtől kezdve éreztették hatásukat, amelyek az el
lenforradalmi zűrzavar időszakában jutottak mélypontra.
A Filmfőigazgatóság és a Hunnia vezetésének megerősítése után megszűnt a realista filmművészetről vallott nézetek bizonyta
lansága, de az eszmei zűrzavar még továbbra is hatott. Legalább
is erre mutatnak az 1957-58-ban készült filmek tendenciái. Mivel
magyarázhatnánk különben, hogy legbátortalanabbul éppen a film
realizmus szocialista szellemű megújhodása haladt előre.A szo
cialista-realizmus módszeréről az irodalomban lefolyt viták ha
tottak a filmművészeti alkotó-munkára is. Meg kell nézni köze
lebbről azt is, hogyan módosult a realizmus filmművészeti felfo
gása? Miért féltek egyesek a régi hibák újraéledésétől és hogyan
terjedt ki a realizmus alkotó módszere a filmdrámáról a többi mű
faj területére? Mit jelent számunkra az, hogy az utóbbi évek leg
jelentősebb filmjei mégis ezen az utón haladva keletkeztek? /Ba
karuhában, Tasvirág, Édes Anna, 39-es dandár, Álmatlan évek. Teg
nap stb./
Melyek voltak az okai a filmszakma körében eluralkodó kis
polgári világszemléletnek és a kommersz filmek részbeni ujraélesztéséhek? Hogyan jutottak el egyesek odáig, hogy a sematiku
san - és ezért rosszul - politizáló filmek tapasztalatából azt a
tanulságot vonták le, hogy a filmek ne politizáljanak. /Se jól,
se rosszul!/ Filmművészetünk a realizmus módszerének elmélyítése
helyett, miért inkább annak kiszélesítésére törekedett? Hogyan
honosodtak meg uj, eddig kiaknázatlan műfajok és mi a további te
endő? /Szocialista kalandfilm; Pár lépés a határ; szocialista 1gényü bűnügyi films Merénylet és a filmszatíra2 Megfelelő ember./
xxx
Filmművészetünk már indulásakor a magyar nép életének őszinte bemutatását vállalta. Filmtörténetírásunknak kell felmérni
a Talpalatnyi föld-del vállalt Ígéret teljesítését. Jóllehet leg
újabb filmjeink azt mutatják, hogy műfajilag szélesedett a munká
sok életével foglalkozó filmek száma, filmművészetünk ennek elle
nére adós a munkásosztály életének a szocializmus építése közben
formálódó színes, sokrétű és mélyreható feltárásával. Mi lehet az
oka annak, hogy a munkások életéről máig sincs olyan szenvedélyes
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izzásu és művészi színvonalú filmünk, mint a parasztság életéről
készült Talpalatnyi föld és Körhinta? De ugyanezt mondhatjuk el a
fiatalok mai életével foglalkozó (filmekről is*
Ezeknek a feladatoknak részleteiben való vizsgálata, az eredmények és a módszertani tapasztalatok sokban elősegítik a rea
lista magyar filmművészet összefüggő történetének megírására vo
natkozó munkát.
A felszabadulás után megszűnt filmrendezőink anyagi gondok
ból származó hajszája és tág lehetőség nyílott műveltségük kiszé
lesítésére, a társmüvészetekkel való szoros kapcsolat megteremté
sére. Bár a műveltségi helyset sokat javult, az eredmények mégsem
kiélégitőek mindenben. Mivel magyarázható filmjeink egy részében
a provincializmus. a stilus elmaradottsága? Mi az oka bizonyos
dramaturgiai sablonok többszöri ismétlődésének, a sok magyaráhkodó szövegnek stb.? Mit jelent a szocialista-realizmus fogalma &
filmművészetben? Mit értsünk filmjeink nemzeti jellegén? Van-e
nálunk a rendezők egyéniségét tükröző stilus és miben áll? Fog
lalkozni kell a legjobb filmrendezők pályafutásának monografikas
feldolgozásával, hogy a filmtörténet és filmesztétika segítségé
vel kapjanak biztatást további művészi fejlődésükhöz.
Külön, nagyarányú kutatómunkát igényel annak a fejlődésnek
feldolgozása is3 amely elsősorban a népszerű-tudományos. továbbá
a dokumentum- és a híradó filmek készítése terén bekövetkezett.
Ezekre a vázlatosan érintett problémákra a Pilmtudományi
Intézet által szervesett‘és irányított filmtörténeti kutatómunká
nak kell válaszolnia. Ez a munka - szerény keretek között - 1960ban kezdődik, de as első eredmények csak később várhatók.
Befejezésül még néhány szót a munka körülményeiről. A Film
tudományi Intézet és a magyar filmtörténetirás még nem rendelke
zik nagy elődök nyomdokain haladó, kellően képzett és megfelelő
gyakorlattal rendelkező filmtörténeti kutatókkal. A filmtörténeti
és általában a filmtudományi munkában ezért nagy feladat vár
filmszakembereihkre, fiatal, marxista művészet- ás irodalomtörté
nészeinkre. Filmművészeink Írásos tevékenysége, visszaemlékezése,
elméleti cikke fontos része, értékes forrása a történetírásnak.
De a magyar filmtörténet megírását nem lehet csupán a filmek al
kotóitól várni.
Az újkori művészetek fejlődése ugyan bőven szolgáltat pél
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dát arra nézve is, hogy az igazán nagy művészek az elmélet terén
is kiemelkedtek. A magyar müve lödéstörténetben nemcsak olyan óriásókra hivatkozhatunk s mint Bartók Béla és Kodály Zoltán, hanem
folytathatjuk; a sort az irodalmi! élet területéről Babits Mihálylyal,József Attilával, Németh Lászlóval. De erre ösztönöz a film
művészet legnagyobb jajnak példája is, gondoljunk Eisenstein,Chap
lin, Pudovkin, fíené Clair és mások munkásságára.
De amiként az irodalomtörténetet és irodalomtudományt, a
zenetörténetet és zenetudományt stb. sem egyedül az alkotóművé
szek, hanem a műtörténészekkel közösen teremtették meg, ugyanúgy
a magyar filmtörténet megírása és a fiImtii&omány művelése sem
képzelhető el fllmra.ion&é művészettörténészek segítsége nélkül*
Sőt az a meggyőződésem, hogy szakembereink mellett főleg irodal
már és műtörténész tanárok, esztéták bekapcsolódása viszi előre a
magyar filatörténetirás ügyét.
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Dóm i István :
Á m a g y a r film külföldön

Bisuké Honda, egyszerű. tokiói lakos látta a moziban a
"Szánkó” c. rövid játékfilműnket és utána a kővetkezőket irta le
velében: "Lehet sok különbség nyelvek és szokások között a vilá
gon 9 de ez a mélységes , emberi történet mindenkit megragadott
ebben-az országban...» A film olyan meleg szeretetét kelt bennems
mit még sokasam éreztem. Hagyon irigylem Magyarországot ?ahol nagy
számban készül és kerül előadásra ilyen szép film.”
íme a rövid, de csattanóé válasz a régi vitára: ván-e hí
rünk a világban?
Süsüké Honda és más 3apán. mozilátogató, akik a "Szánkó” to
kiói bemutatása alkalmával ragadtak tollat és az a sokmillió em
ber, akik magyar filmeket látnak szerte a világon, 15-20 évvel
ezelőtt nem sokat és nem igen 3ót Hallottak Magyarországról* Az
óta a felszabadult magyar film világszerte nagyobb tömegekre hat,
mint bármilyen más híradás hazánkból*
A magyar film története hosszú útra tekinthet vissza és azt
igazán nem lehet állítani, hogy a felszabadulás előtt nem készült
néhány5 külföldön is feltűnést keltő terméke. Bem tulzás-e azt
mondani shogy filmjeink külföldi elterjedését igazában csak a felszabadulástól számíthatjuk? Adatok és tények tömege bizonyltja,
hogy a magyar filmek a mai eredményeknek még a töredékét sem ér
ték el a felszabadulás előtt. Csak egy jellemző példa: a régebbi
magyar filmek közül általában az "Emberek a havason" a legjelen
tősebb- A film annakidején, a velencei fesztiválon nagydijat is
nyert. Mindez a második világháború idején történt, amikor az eu
rópai mozik műsoraiból kiszorult amerikai, angol és francia fil
meket másokkal kellett pótolni. Bős, ebben a helyzetben az "Embe
rek a havason"-t mindössze hat országba sikerült eladni. Ma éven
te legalább féltucat magyar film ér el annyi, vagy jóval több
külföldi eladást.
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Vegyünk egy másik példát: 1930-41-ben3a két év alatt kb. 70
filmet gyártottak Magyarországon* Erre a 70 filmre összesen 85
külföldi eladás jutott* 1959-ben pedig - amikor lényegesen keve
sebb filmet gyártottunk - játékfilmjeinkkel 155 külföldi eladást
Sikerült eléírni* Az idézett, 2940-41~es években gyártott filmekre
átlagosan 1*2, az utóbbi 5 évben gyártott filmekre pedig ?«S kül
földi eladás esik*
Mi lehet a titka ennek az óriási változásnak? Egyik, hogy a
mai magyar filmek összehasonlíthatatlanul értékesebbek a felsza
badulás előtt készülteknél* Önmagában azonban ez- még kevés lenne,
mert a kapitalista országok filmpiacán ma is az "erősebb győz"
farkastörvénye uralkodik* Néhány nagy filmgyártó ország - első
sorban az Egyesült Államok - filmjei szinte teljesen kiszorítják
a kisebb filmgyártó országok termékeit* Ha egy filmben nem ját
szik egy-két agyonreklámozott sztár, alig van remény arra, hogy
bemutatják, bármilyen művészi értékű is legyen egyébként. Nyugatnómetországban pl* a legutóbbi öt évben az összes bemutatott fil
mek 92,3%-a amerikai, francia, olasz, angol és természetesen né
met film volt és nem több, mint 7,7% jutott a világ összes többi
filmgyártó országára* Ilyen körülmények között nyilván ritkaság
számba megy, ha például egy-egy spanyol, vagy japán film nagynéha
bemutatásra kerül. Nem könnyebb az útja a kapitalista világban a
szocialista országok, köztük Magyarország filmjeinek sem. A mi
filmjeink előtt azonban kitárult a baráti, szocialista országok
Óriási “világpiaca”* ahol szeretik, várják filmjeinket, ahol nem
kell az amerikai filmek által kialakított “Ízléssel” megküzdeniökg ahol a film eszmei és művészi értéke az egyetlen mérce.
Ha idehaza egy-egy magyar filmet 2-3 millióan néztek meg,
nyugodtan mondhatjuk: a filmnek sikere van. Egyedül a Szovjet
unióban nem egy filmünket több mint ezer kópiával játsszák és a
sikerültebb filmnek 20-50 millió nézője is van! Milyen boldogok
lennének a kisebb tőkés országokban dolgozó filmművészek, ha ilyen lehetőségekkel rendelkeznének. Álmodhatott-e ilyen sikerről
magyar filmművész a felszabadulás előtt?
' Akad má is magyar filmművész elég, aki - külföldről beszél
ve - nyugati országokra gondol elsősorban. Ezért nem árt elidőz
nünk annál a kérdésnél, mit jelent filmjeink számára a szocialis
ta országok tábora?! A filmgyártás sok pénzbe kerül és ezért nem
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érdektelen, honnan térülnek meg esek a költségek? Ha egy-egy ma
gyar filmet valamennyi szocialista ország átvess 9 ez filmenként
több, mint két és fél millió ,Ft bevételt jelent és ez fedezi a
film gyártási költségeinek tekintélyes részét- Kapitalista orszá
gokból még legjobb filmjeinkért sem számíttatnak ilyen bevételek
re. Közismerten a körhinta” a legsikeresebb magyar film. Eddig
8 szocialista és 20 tőkés országba sikerült eladni. A film bevé
tele a 8 szocialista országból háromszor annyi, mint a 20 tőkés
országból, - köztük olyan országból, mint az USA vagy Japán* Pon
tos adatok nem állnak rendelkezésre, de nem kétséges, hogy a 20
tőkés országban nem harmadannyi, de még tizedannyi nézője se®
volt a filmnek, mint a baráti országokban. Ha tőkések lennénk és
filmjeinket csak árucikknek tekintenénk, akkor is egyértelmű és
világos lenne, hogy filmművészetünk legfőbb tere külföldön a ba
ráti országok tábora.
Hímjeink elsősorban természetesen hasai igényt elégítenek
ki9 a mi' kérdéseinkről szólnak, a mi közönségünknek. Ez az igény
szabja meg filmjeink mondanivalóját is. El akar azonban országunk
szűk határai közé rekedni és kit nem érdekel, hogy mi as igény a
világban filmjeinkkel szemben? Azt hisszük, elég világossá vált,'
hogy "külföld** alatt elsősorban a szocialista országokat érthet
jük. Kos, a legutóbb elkészült filmek közül például az "Édes An
náit 8, a "39-es dandár”-t és az “Álmatlan évek"-et 6-6, - vi
szont a "Kard és kocka", &”Don Juan legutolsó kalandja", a "Szom
battól hétfőig" és a "Szerelem csütörtök" c. filmeket mindössze
2-2, a "Pelfelé a lejtőn"-t és a "Harangok Hómába mentek^-et pe
dig csak 1-1 baráti ország vette át. Nyilvánvaló, hogy a számunk
ra legfontosabb baráti országok ugyanazokat a filméket értékelik
jónak, amelyeket mi magunk is jobbaknak tekintünk. Itt nincs sem
miféle külön export-igény. Mellékesen megjegyezve, a szocialista
országokban át nem vett, idézett filmeket egyetlen tőkés ország
sem vette át!
Ha 'a szocialista országokat tekintjük is filmjeink legfőbb
külföldi "piacának", nem lehet kézlegyintéssel elintézni a tőkés
országokat sem. Nem lehet lemondani arról, hogy filmjeink a vi
lágnak ebben a felében is hassanak. Hosszú időn keresztül uralko
dott az a nézet, hogy a tőkés országokba való "betörés" érdeké
ben valamifajta különleges "export-filmeket** kell gyártanunk, a- loo -

hogy a Ganz luxus kivitelű exportvonatokat szállít Argentínába*
Gyártottunk Is nem egy ilyen filmet. E sorok Írója például nem
vonhatja ki magát a "Fekete szem éjszakája’* c. film elkészültének
felelőssége alól. 1959 végéig - e nyilvánvalóan exportcélra ké
szült film - Összes nyugati bevételei nem érik el a "Szánkó” c®
kisfilm nyugati bevételeit, a **&Örh!ntá”-nak pedig még a 40%-át
sem. Ugyanakkor egyetlen szocialista ország sem vette át a fil
met. Azt .lehetne mondámig hogy a "Fekete szem éjszakája" rosszul
sikerült. Hasonlóan export célra készült tánefilmjeinks például
az "Ecseri lakodalmas" és a "Cigánytánc" viszont kitünően sike
rültek., mégsem közelitik meg a már többször idézett "Szánkó" be
vételeit sem a szocialista, sem tőkés viszonylatban. Szinte sema
tikusan, egyszerűen hat a képleti nemcsak a szocialista országok
ban, de még a tőkés országokban sem külön exportra gyártott fil
mekkel kell keresnünk a sikereket. A "hollywoodi" filmekkel, - és
ezalatt most, nemcsak a Hollywoodban készült filmek értendők - a
maguk súlycsoportjában, ha akarnánk sem tudnánk felvenni a ver
senyt. Valami mást, sajátosat, egyedit, művészit kell nyújtanunk.
A "Körhinta” athéni bemutatása alkalmából irta az "Athinaiky" c.
újság? "Egy olyan korszakban, amelyben a filmművészet egyre koz
mopolitábbá válik, a sajátos, helyi jellegű film a legsikerül
tebb, amelyet egy ország nyújtani tud. És a "Körhinta" sok népi
szint ad és megmutatja a magyar nép lelkét." Nemcsak Athénben,
másutt is bebizonyosodott, hogy külföldön - Nyugaton és Keleten
egyaránt — csak az a film jó. amelyik idehaza is jó' íme, a felszabadulást követő évek legsikeresebb: filmjei?
eladva 28 országba
« 24
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"Körhinta”
"Talpalatnyi föld"
"Vasvirág"
"Rákóczi hadnagya"
"Valahol Európában"
"Bakaruhában"

E filmek közül a legnagyobb művészi sikert kétségtelenül
Fábri Zoltán "KÖrhintá"-ja aratta. Ha a világban valahol a magyar
filmművészet értekeiről beszélnek, mindig a "Körhinta” a példa. A
"Körhintádhoz mérik uj filmjeinket is.
Szembetűnő, hogy a felsorolásban a "Rákóczi hadnagya" kivé
telével csupa nehéz film-iramát találunk. Hiba lenne olyan követ
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keztetést levonni ebből,amelyik elvenné a vígjáték vagy a kalandfilm becsületét. Ezeket a műfajokat igényli a közönség itthon is,
külföldön- is. Keleti Márton és Gertler Viktor vígjátékai megne—
vettették éveken át a szocialista országokat. Igaz, hogy színvo
nalas, külföldön is érthető vígjátékot talán nehezebb alkotni,
mint filmdrámát s de nem mondhatunk le a kísérletekről.
gyakran felvetődik a kérdés: filmjeink eszmei mondanivalója
elismerésre talál a szocialista országokban, de nem neheziti-e
bemutatásukat a kapitalista országokban? Nincs mitől félni ezen a
téren sem. Ha egy film megfelelő művészi színvonalon fejezi ki
eszméit - megértésre talál. A ,,Bakaruhában’,-ról irta a párisi
“Télé-Ciné”: "Kétségtelenül van ennek a filmnek a mélyén
té
zis: az osztályellentét, amelyet a szocialista, realizmus gyakran
feldolgozott, de itt átszellemiti a feldalgezás minősége.” Egy
kritikus véleményénél még többet bizonyít az, hegy az adenaueri
Nyugatnémetországban nagy sikerrel repriselték a "Patyomkin pán
célos"-^ sés még a hivatalos német szervek is “bescaáers Wértvoll*
predikátumot adtak a filmnek. "Patyomkin páncélos” csak egy van,
az igaz * de a “Csendes Don**, az "Emberi sors’% vagy a “Negyvenegyedik” is óriási sikert aratott Nyugaton - közönségsikert isi
A “Szállnak a darvak” sikere pedig egyenesem példátiám: Hyugatné—
metországi bevételei már eddig meghaladták a hatmillió márkát,
azaz- másfélmillió dollárt •
Amennyire igaz, hogy legjobb filmjeink szocialista mondani
valójuk miatt nem válnak “szalonképtelenné” a nyugati világban,
annyira igaz ennek a tételnek a másik oldala is: nem akadt még
tőkés, aki valamelyik zavarosabbra sikerült filmünk eszmei vagy
politikai hibáiért egyetlen centet akart volna fizetni.
Van azonban valami, ami gátolja a nyugati világban filmje
ink nagyobb sikerét. Kevés - évenként alig akad egy-kettő - az i—
gazán nemzetközi klasszisa filmalkotás• És még ezek legtöbbjének
is van egy közös hibája: "A magyar filmek jellegzetes hibáját az
egyébként igen rutinos rendező sem tudta elkerülni, mégpedig azt,
hogy vontatottan bomlik ki a történet, nehézkes az expozíció, hi
hetetlenül lassú az üteme magának az egész filmnek” - inja az egyik külföldi kritika. A ”Bakaruhábann-ról irta a “Le Ffaare Dimanche** egyébként elismerő kritikájában: “Az elbeszélés egykori
lassúsága egyébként jellegzetessége a közép-és keleteurópai filmművészetnek. Ilyen lassúság szokatlan a mi számunkra.”
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A magyar filmek külföldi sikereiről nem lehet rövidfilmje~
ink és természettudományos filmjeink említése nélkül szólni, Ter
meszetfilmjelükkel - ha már ma le is maradtunk némileg - évekkel

ezelőtt úgynevezett

"magyar iskolát'* teremtettünk• Nemzetközi
és természetfilmjeinkkel legalább
háromszor annyi dijat nyertünk,mint játékfilmjeinkkel. Olyan fil
mek, mint a "Gyöngyvirágtól lombhullásig1', a "Vadvíz ország", a
"Kati és a vadmaoska", az "Akvárium", as "Ecseri lakodalmas",vagy
a "Cigánytánc" a számos nemzetközi dij mellett állandó müsorssáma
ma is sok ország mozijainak, és ami egyre fontosabbá válikí a te
levíziós állomásoknak • Ne hasson ünneprontásként, de uj&bb rövidfilmjeink és természetiilmjeink elkészülte után bizony egyre fogy
az elismerés - még pedig olyan mértékben, amilyen mértékben fogy
nák az ötletek és egyre ismételjük régebbi önmagunkat.
■Mindjobban kiütközik e filmek jellegzetes hibája, a kisérőszöveg bőbeszédűsége, iskolás szeliemtelensége. "Az igen szép ál
latiéÍvételek sem tudják feledtetni a fecsegő kommentátort" - Ír
ja a "Kati és a vadm&cská"~ról egyébként dicsérő bírálatában a
bécsi "Bie Presse".
Mindent, a hibákat és a kudarcokat is egybevetve, filmjeink
M re a világban olyan szintet - egyszer-kétszer olyan csúcsot ért el, amelyre filmalkotóink büszkeséggel tekinthetnek. Kis or
szág vagyunk, a nyelvünk is idegen. Az elmúlt lp év alatt mégis
növelni tudtuk hírünket filmjeink nemzetközi nyelvén. A legkülön
bözőbb földrészek 30 országában játszották magyar filmet és még
egyik ellenséges kritikus is kénytelep volt megállapítani: "A ma
gyar filmművészet megérdemli állandó figyelmünket."
fesztiválokon kisfrímjeinkkel
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Kai társzóéi ©gráfiai vizsgálatunk
anyagából

A Központi Statisztikai Hivatal, . a Művelődésügyi Miniszté
rium különböző szervei, kulturális életűiket irányító testületek:
és hivatalok *szabályos időközökben, tényeket és adatokat közölnek,
büszkélkedve számolnak be kulturális fejlődésünkről*
Az évente egy főre eső könyvolvasás * színház- és mozilátogatás stb. számai növekednek olyannyira , hogy nemzetközi viszony
latban is seregliajtókból as első csoportokba kerültünk®
Megszidtuk és talán 'már őaeBi is figyeljük, meg az egyre daga
dó számokat *Ennek is megvan, a maga- jé oka. Tapasztalatból minden™
ki tudja, hogy ma, többen járunk moziba, színházba, több könyvet
és lapot olvassunk, mist valaha* Jónéhány ezerére! növekedett a mo—
siSs komvtárak, kulturotthoxiok száma stb* Hnde:an.ek bizonyitásáiios nem kell segítségül M,.vs± a. statisztikát*
Falsai, máshoz, as országos adatok belső arányainak'vizsga™
latéhoz* az egyes kulturális ágazatok teívsserü* arár^yoe fejlesz
téséhez azonban jó elővenni a számokat* Például még mindig elég
keveset tudunk Imitur’szociogiííifiánkról* Írré1, hogy Jmltarrális
tényezőink igénybevétele hogyan alakul? foglalkozási csoportok,
jövedelemkategóriák, települések /város és falu/, korosztályok,
nemek, társadalmi, osztályok szerint* Hol vannak: stég üres, Illetve
kevésbé intenzív foltok? Merre esnek kaLt^irális terjeszkedésünk
jövő Irányai? A jelentkező uj tényezős pl* a. televízió, hol he
lyezkedjék el? Á könyv, a lap^ a szinhás és mindenekelőtt s. moid
által már megszállt területekből hódithat-e el? A globálisan., nö
vekvő számok belsőleg egészséges arányuak-e ? Nem Mjtatkomiuglc-e
egyes rétegekben a fejlődésnek csökkenő vagy éppen, visszaeső ten
denciái? Ha igen, mi ennek az oka? Például a filmnél az elmúlt években éppen vidéki viszonylatban, felismerhető volt ilyen irány£5£L"w&
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Ezeknek és ilyenféle kérdéseknek tannlmányozására az egyéb
ként jól szervezett és kifogástalanul működő statisztikai rend
szerünk nem ad elegendő tájékoztatást. Szükségünk van az úgyneve
zett rétegkutatásra, a kulturális szociográfiára.
A Filmtudományi Intézet gazdaságkutató /működéstudómányi/
csoportjában ilyen kérdésekkel is foglalkozunk, immár harmadik é«~
ve. Az első hazai vizsgálatok megszervezése előtt, főleg módszer
tani szempontból, tanulmányoztunk néhány nevezetesebb film- és
kulturszociográfiai vizsgálatot. így:
A Dourdin Intézetnek a francia Nemzeti Filmközpont támoga
tásával s■a francia filmpiacról készített jelentését.
Az olasz Filmipari Kísérleti Központnak Scarperiában, 1958.
februárjában végzett adatgyűjtését. E munkában az amerikai michigani egyetemnek a művészetek tömeghatásait kutató intézete, a
College ef Commurn cation Árts is közreműködött •
A lengyel1•Tudományos Akadémia /FAN/ szociológiai intézeténéíh$957-ben a varsói mozik nézőterén végzett vizsgálódásairól
készített anyagot.
A Szovjetunió Film- és Fotótudományi Intézete /NIKFI/ gaz-Saságkutatói laboratóriumának publikációit.
Elméleti Megfontolások, de külföldi tapasztalatok is arról
győztek meg, hogy - éppen, a tervszerű arányosság miatt - pusztán
a film területén végzett vizsgálatok, nem alkalmasak következte
tésekre. Az egyes kulturális ágazatokat, igy a filmet és a mozit
is, - ha valóban számot akarunk vetni jövőjével, nem vizsgálhat
juk pusztán, önmagában, hanem csak az összes kulturális tényezők
kel együttes■összképben.
Ezért már első vizsgálatunkat a mozin kivül, a könyvolva
sás, a könyvvásárlás, a'saját, könyvállomány, színház, opera-,
hangverseny-, cirkusz előadások, műsoros est, ismeretterjesztő
előadás, sportszurkolás,.egyéb kulturális rendezvénye^, napilap,
folyóirat előfizetés és vásárlás, rádió, lemezjátszó, televíziós
ellátottság szempontjából íe egyszerre végeztük.
A vizsgálatokat a Központi Statisztikai Hivatal kulturális,
közgazdasági és területi osztályai tették lehetővé. Külön kérdő
ívvel keresték fel 1 9 5 9 *junius havában a háztartás-statisztikai
alapján kiválasztott családokat. Előzetesen tanulmányoztuk a ház
tartásstatisztika kulturális kiadásait és arra a megállapításra
-

1q5

-

Jutottlink:* hogy as országos reprezentációnak nagyjában megfelelő.
teljes lakosságára átszámítva* többé-kevésbé
megkapjuk az országosan nyilvántartott kulturális számokat.A ház
tartásstatisztika alanyai tehát vizsgálódásunknak megfelelhetnek.
Kulturális helyzetének as eddiginél részletesebb ismeretére és
differenciáltabb feldolgozására volt csupán szükség. A vizsgálat
eredményeit Hollerith-rendszerü gépek dolgozták fel.
A vizsgálat kitérj edt:
Adatait as ország

1493 munkás és alkalmazott családra 5006 főre
2385 paraszt családra__________
9548w
UQCÍ71PQpri
38?8 családra
XV 554- főre
A megvizsgált lélekszám területi és kor megoszlása a követ
kező s

Terület
Budapesten
Megyei Jogú
városokban
Egyéb város
Községekben

Ebből %-ban
15-22 éves
15 éven aluli

Fő
1831

20,3

9*4-

596
2658
'9629

28j;2
2?,6
24,8

13,4
15,4
13,5

A megvizsgált létszám kétharmad része falusi« mintegy 40%-a
22 éven aluli, tehát fiatal. Ez azért volt szükséges, mert a kul
turálisan még mindig kevésbé ellátott községeket akartuk elsősor
ban vizsgálni • A 22 éven aluliak 40%~os aránya pedig a további
fejlődés igazi dinamikájának felismerése szempontjából Jellemző.
E korosztályoknak a kulturális tényezőkhöz való ragaszkodása, ma
gatartása Jelzi leginkább a Jövő igényeit.
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Családnagyság szerint %-ban

Foglalkozási kategória
Munkás és alkalmazott
Paraszt
Mindössze:

Egyedül
2 ' 1 5-4
5 és an
állók .
nál több
tagú családok megoszlása %-ban
5,6

1,6

21,7
18,5

5,2

19,7

J

55,7
47,9

1?
32

50,9

26,2

A 3-4 tagú család a jellemző* Az 5 vagy ennél nagyobb lét
számú család még mindig gyakoribb , mint a gyermektelen házaspáré
Az egyedülálló, különösen paraszti kategóriákban, ritkaság- Pa
raszti rétegeinket általában jellemzi a nagyobb családi létszám
még ma is. Az értelmiségi és tisztviselő családok lélékszáma el
éri vagy meghaladja a munkáscsalá&okét* Kisebb családlétszám jel
lemző a kereskedelmi és egyéb alkalmazottakra. Itt az egyedülál
lók és á gyermektelen házaspárok lélékszáma is magasi 16,illetve
30%»
A .megvizsgált családok jövedelmi megoszlása;
Munkás
Egy családtagra jutó
havi bruttó
600 Ft-nál kevesebb
601—800 Ft
' •
801—1000 Pt
1001-1200 Ft
1201 Ft-nál több

Paraszt
Egy családtagra jutó
évi nettó

%
22,5
27,8
23,1
12,1
14,5

5000 Ft-nál kevesebb
5001-7000 Ft
7001-10000 Ft
X00Ö0 Ft felett

%
20,0

32,3
30,5
17,2
...

A jövedelemkategóriába sorolásnál munkásoknál egy havi
bruttó, parasztoknál egy évi nettó jövedelmet vettünk figyelembe*
A jövedelemkategóriák egységesítése a paraszti jövedelem szezoná
lis és egyéb jellege miatt nem lehetséges*
Foglalkozás szerint ugyancsak a háztartásstatisztika szo
kott felosztását követtük:
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..
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Szak- és betanított munkás
ISegédmunkás
Munkás együtt:
Értelmiségi és vezetőállása
tisztviselő
Beosztott tisztviselő
tisztviselő együtt
Kereskedelmi5 közlekedési,
egészségügyi alkalmazott
Egyéb alkalmazott
Alkalmazott együtt
Munkás és alkalmazott együtt

44,1
9,5

Egyénileg gazdálkodó paraszt
Termelőszövetkezeti paraszt

86,1
15,9

55,6
11,9
22,5
54,4
7,9
4,1
12,100,-

100,-

|

A foglalkozás és az egy főre jutó jövedelem szerinti beso
rolás a Központi Statisztikai Hivatal rendszere szerint még 1958«
évi adatok alapján történt. Erre a bázis rögzítése miatt volt
szükség. 1958 óta következett be a termelőszövetkezeti létszám
jelentős szaporodása. A további adatfelvételek igy a bázisra jel
lemzőbben lesznek összehasonlíthatók.

A vizsgálódás fő irányáig
1* Az egyes kulturális ágazatok egymáshoz mért tényleges aránya.
2. A kulturális tényezők és az egyes foglalkozásig jövedelemkategóriák, korcsoportoks társadalmi osztályok viszonya.
3« A kulturális monopólium /társadalmi osztályok, város és falu/
felszámolásának pillanatnyi helyzete.
Az elvégzett adatgyűjtés és feldolgozás ezekre a kérdésekre
általában kielégítő választ adott, olyat, amilyet az országos adatbk birtokában várhattunk• A 15-22 évesek korcsoportjában azon
ban a vártnál is sokkal kedvezőbb eredmények mutatkoztak.
Már az 1957*évi adatok alapján számításokat végeztünk a la
kosság művelődésre fordított kiadásainak megoszlása tekintetében.
Az akkori adatok alapján
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A mozi ....
.......... .
könyv •.•••................ 25%
újság és folyóirat .......... 22%
színház, opera, hangverseny.. 8%
rádióelőfizetés ......
7%
sportszurkolás .••••»•......
6%
cirkusz, varieté
....... 3%
könyvtár, muzeum stb. ....... 1% szerint osztozkodott.
Bár 1959 *Júniusában csupán egyetlen hónap adatait vizsgál
tuk meg, mégpedig egy kánikulai nyári hónapot, mégis nagyjából azonos rangsort kaptunk. Csupán néhány olyan jellegzetesen szezo
nális tényező, mint a sport vagy a színházi látogatottságok ke
rülhettek hátrányba. Ezek adatai azonban 1960-ban, más évszakok
ban megismétlődő hasonló vizsgálataink számadataiból majd korri
gálhatok*
V i z s g á l a t unk adatanyagáról a közeli jövőben publikálandó
tanulmányban részletesen beszámolunk, a felsorolt valamennyi té
nyezőt illetően. Ks alkalommal közelebbi témánkról, a filmről e—
mólunk ki bővebben adatokat. Legfeljebb összehasonlításul számo
kat közlünk a könyvolvasásról és más kulturális tényezőkről.
Mozielőadásokon való részvétel %-ban, foglalkozási
csoportok szerint
Egyszersem

Munkás
Értelmiségi és tiszt
viselő
iAlkalmazott
Munkás és alkalmazót t
Egyénileg gazdálkodó
paraszt
ítermelősz©vetkezeti
[jgamszt
Paraszt együtt
!Mindössze

A megvizsgált hónapban
egyszer kétszer háromszor
vagy annál is
többször

26,4

17,9

17,5

38,2

20 ,8
-26,5
24,5

17,2
2 1 ,1

41,7
ize, o

H
00

foglalkozási csoport

20,3
16,2
18,3

43,6

14,9

15

26,5

31,8
42,1
35,3

9,4
14,1
15,7

16,4
15,2
16,4

42,4
28,6
32,6
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39,1

Parasztok
A megvizsgált hónapban moziban volt
Egysser- Egyszer Kétszer Háromszor vagy
sem
annál is több
ször

Jovedelemesöpört

Egy családtagra ju
tó évi nettó
5000 Ft-nál kevesebb
5001-7000 Ft
7001-10000 Ft
10001 Ft fölött

39,6
38,6
41,4
49,1

14,9
15,9
13
13

18
15,3
15,6
12,7

27,5
30,2
30
25,2

A mozilátogatás tehát a legalacsonyabb jövedelemkategóriá
ban igen kedvezően alakul# Különösen a munkás-alkalmazotti kate
góriában* A mozilátogatás a jövedelemkategóriával - bár jelenték
telenül - de emelkedik mind a munkásoknál s mind a parasztoknál. Á
legmagasabb jövedelemkategóriákban azonban a mutató visszaesik.
Családnagyság szerint %-ban
1

"

'

Családnagyság s

Egyedülállók
Kéttagú
3-4 tagú
5 és annál is
nagyobb

A megvizsgált hónapóban moziban volt
EgyszerEgyszer
Kétszer Háromszor vagy
sem
annál is több
ször
39,8
55,1
29,9

17,9
13,8
16,9

■ 17,1
10,7
17,6

30,3

14,5

18,2

25,2
20,4
35,6
37

A nagyiétszámú családok a mozi leggyakoribb látogatói* Leg
kevésbé a kéttagú, tehát gyermeknélküli házaspárok és utánuk az
egyedülállók járnak moziba,
A száz családtagra jutó mozilátogatást a film mellett leg
jelentősebb kulturtényezóvel pl, a könyvolvasással hasonlítsuk
össze. Vizsgáljuk meg a korosztályok szerinti részletezést is.
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A munkásság a filmkultúrában mái* nagyobb részt kér az al
kalmasotti kategóriánál s csaknem egyenlő tényezővé vált az ér
telmiségi és tisztviselő csoporttal. Parasztságunk egésze azonban
sajnos 5, még nem zárkózott fel erre a színvonalra* A perspektivi
kus tervekben tékát t a tervszerű arányos fejlesztés teendői a
filmszakmán belül itt lesznek csopor-tositandók. A táblázatban
szembetűnőbb az egyénileg gazdálkodó és'a termelőszövetkezeti pa
rasztok közötti különbségi amely a termelőszövetkezeti parasztság
javára áll fenn* Ez a mutató az azóta bekövetkezett változások az
egyénileg gazdálkodó parasztok tömegeinek a termelőszövetkezetben
való megjelenése miatt csökkent. Ezért inkább a paraszt együtt
sor adatai a reálisak* A fejlesztés feladata itt az lesz, hogy
ezt a mutatót a régi termelőszövetkezeti parasztság színvonalára
emelje fel, amelynek értéke egyik-másik csoportban már igy is
meghökkentően jó volt. Például; a termelőszövetkezeti parasztság
42 «4%-a .iárt háromszor vagy annál is többször moziba meghaladja a
beosztott tisztviselők 40,1%-os arányszámát és alig marad alatta
az értelmiségi és vezetőállásu tisztviselők 45»l^-os mutatószámá
nak *
Jövedelemcsoportok szerint %-ban
Munkások és alkalmazottak

Jövedelemcsoport

Egy családtagra jutó
havi bruttó
600 Ft-nál kevesebb
601- 800 Ft
801-1000 Ft
1001-1200 Ft
1201 Ft-nál több

A megvizsgált hónapban moziban volt
Egyszele Egyszer Kétszer Háromszor
sem
vagy annál
is többször

22
25,8
24,1
26,5
24,9

18
17,1
18,9
14,9
21,2
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20,8
17,5
16,9
17,1
19,3

39
39,8
40,1
41,5
34,6

Foglalkozási csoportok szerint

Foglalkoznál csoport

f Könyvé1vasás
|
Mozilátogatás
ebből
OSZebből
őszI
sse—
sse—
1515-22
15
15
sen
sen
■éven
éves
éven ;22
aluli
aluli éves

Szak- és tanított munkás 98
Segédmunkás
! 79
94Munkás együtt:
Értelmiségi és vezető
154
állása tisztviselő
Beosztott tisztviselő
127
'tisztviselő együtt
136
Kereskedelmi, közleke
dési, egészségügyi al
kalmazott
95
Egyéb alkalmazott
120
104
Alkalmazott együtt:
Munkás és alkalma
110
zott együtt:
Egyénileg gazdálkodó
paraszt
31
termelőszövetkezeti
46
paraszt
Paraszt együtt:
35
60
Mindösszes

60
75
63

195
119
181

133
128
132

80
61
77

226
261
232

94
69
78

216
217
21?

139
143
142

90
84
86

225
227
226

59
43
54

185
183
184

123
136
128

94
57
82

19o
.255
214

67

194

135

80

228

31

80

69

50

193

34
32
45

96
82
11 ?

116
■?6
96

73
54
64

227
198
20?
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Jövedelemkategóriák szerint
Munkás és alkalmazottaknál:
Jövedelemcsoport

Egy családtagra jutó
havi bruttó
600 Ft-nál kevesebb
601- 800 Ft
801-1000 Ft
1001-1200 Ft
1201 Ft-nál több

Mozilátogatás
Könyvólvasás
ebből
ebből
Ősz—
öszszesze15-22
15- ■ sen
15
sen ^5
éves
éven
22 ,
even
aluli
aluli évés

96
99
122
120
14?

63
71
67
65
72

206
169
197
228
219

110
135
146
149
169

73
85
93
81
67

207
236
234
211
315

68
72
82
82

47
49
85
69

185
188
2X0
215

Parasztoknál
Egy családtagra jutó
évi nettó
5000 Ft-nál kevesebb
5001- 7000 Ft
7001-10000 Ft
10000 Ft fölött

28
32
36
34

27
29
37
44

62
80
93
97

Adatfelvételünk tapasztalata tékát az volt, hogy minden 100
főre töhb mozilátogatás esik, mint könyvolvasás- Ez általános
szabályszerűségnek tűnik mind a foglalkozási csoportok, mind a
jövedelemcsoportok szerint. Es a törvényszerűség a 15-22 éves
korcsoportot nézve még erősebben jelentkezik. Az idősebb korosz
tály igényei azonban elmaradtak. A 15—22 éves korosztály elemzési
egyébként azt is mutatja, hogy a film-szórakozás terén a munkásifjuság már mindenki máét maga mögött hagyott. A termelőszövetke
zeti fiatalság
meghaladta a tisztviselői és
alkalmazotti
kategóriát. Könytilvasárnál ez m^g nem következett be, bár ott is
jelentősen felzárkózott.
A jövedelemcsoportok szerinti elemzés szerint a könyvolva
sás és a mozilátogatás egyformán függvénye a jövedelemnek.
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települését szerint

Könyvolvasás
ebből
öszsze- 15
15sen
éven 22
aluli éves
Budapesten
Megyei jogú városokban
Egyéb városokban
Községekben,

90
65
54
35

125
111
89
35

öszszesen

21?
225
170
61

Mozilátogatás
ebből
15—
15
éven 22
aluli éves
112
92
56
56

152
154
107
79

259
243
195
201

A területi bontás is a film iránci nagyobb érdeklődésre mu
tat. A megyei ~iogu városok beértéks hellyel-közzel meghaladták a
budapesti mutatószámokat. Az egyéb városok és különösen a közsé
gek tekintetében azonban még sok a tennivaló. A film tekintetében
a 15-22 éves korosztály helyzete igen biztató. A községek fiatal
jai 201%-kal megelőzik az egyéb városok 195%-át.
Fontosabb kulturális lehetőségek igénybevétele 100 csa-

Sportesemény

a

t
Vi
I
A
u
•H
O

194 228 28
82 198 8

8
3

10
4

10
8

2

19
10

21? ^259 55
?2? 243 21
1?0 195 16
81 201
8

7
11
8

8 14
10 10
8
10
9
4

1
5
1
-

15 10
6
41
6
16
10
5

:0
M
Munkás alkalmazott
Paraszt
Települések szerint
Budapesten
Megyei jogú város
Egyéb város
Község

k

Műsoros est

Dl
'm&
Hí
r>H
O

1 Színház és
opera

Foglalkozási csoport
15 - 22 éves kategó
riában

Mozilátogatás

Főbb mutatószámok:
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A 15-22 éves korosztályt, mint 1egfculturintenzivebb csopor
tot választottuk JdU Szembeötlő a film és a többi kulturális té
nyező aránya. Bár a júniusi hónap miatt a sport és az ismeretter
jesztő előadás tényezője nyilváávalóan diszkvalifikált /szezoná
lis jelleg/. A tábla felső részének legkiemelkedőbb száma a pa
raszti rétegek átlagának 198-as mozilátogatása, amely még ilyen
kánikulai hónapban is, havi kétszeri filmnézést jelent.
A falu elmaradottságáról már nem nagyon beszélhetünk. Ebben
a legjellemzőbb korcsoportban a város és a főváros kulturális mo
nopóliuma lényegében megszűnt. Ez a következtetés vizsgálatunk
szerint egyelőre csupán a film tekintetében fogalmazható meg.
Összefoglalva első kulturszociográfiai adatfelvételünk eredményeit, megállapíthatják;
Hégy megyei jogú városunk általában a főváros színvonalán
mozog. -%yik-másik kulturális tényezőnél meg is haladják azt. A
többi város erősen felzárkózott.
A községekben a kulturális tényezők igénybevétele globáli
san statisztikailag még mindig alacsonynak tűnik. Mindenesetre alacsonyabbnak, mint a városokban. Sorosztályokra bontva azonban
kitűnik, hogy a kulturális munka falvainkban is hatalmas eredmé
nyeket mondhat magáénak* Síből a szempontból a 15-22 éves kategó
ria kulturális érdeklődése különösen figyelemreméltó. a film,mint
legszélesebb-bázis, kulturális és szórakozási tényező a falun ma
már erősebb, legalább is ebben a korosztályban, mint az egyéb vá
rosokban*
A film tekintetében a kisebb jövedelmű, valamint a nagylétszámu családok igénye viszonylag jellemzőbb.
A kulturális szolgáltatások igénybevétele általában kapcso
latos a jövedelemkategóriával. Ezért a kulturális szolgáltatások
önköltségét és árát a lehetőséghez képest csökkenteni kellene.
A tervszerű arányosságot nemesek egyes kulturális ágazaton
belül kell figyelésibe venni, hanem a kulturális ágazatok között
is. Ennek megfelelően figyelni kell, hogy az egyes kulturális té
nyezőknél nem jelentkezik-e a telítettség. Amennyiben igen, az adott területen más, még nem telitett kulturágak fejlesztése in
dokolt*
A televizió "veszélyéről” szólva, megállapítható, hogy az
50 000 vevőkészülék, amely ez idő szerint nálunk üzemben van, a
televíziós napokon néggyel szorozva, legalább 200 000 nézőt je
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lent* Igen gyakran színházi, még sűrűbben filnközvetitésekkel *En
nek ellenére a mozilátogatók száma éppen 1959-ben kulminált* A
csúcsot az ország 4424 mozijában megjelent 154,8 millió látogató
jelenti. Ezzel gyakorlatilag hazánkban havonta egy főre, a teljes
lakosságot számítva, majdnem 14 mozilátogató esik. Ma huszas ér
téknél nagyobbat a világon sehol sem találunk*
Ennek ellenére fel kell készülnünk a mozi és a televízió
egymásmellettiségének időszakára, figyelembevéve, hogy végső cél
az ember s rajta keresztül a társadalom művelődése. Ebben az egyes kulturális ágazatoknak egy elképzelt optimális arány szerint
keli közreműködnie. Ezt az optimális arányt kell
tervszerűvé
tennünk* A tervszerű optimális arány azonban mindenkor az adott
viszonyokhoz alkalmazkodó,tehát rugalmas,de a perspektivikus ter
vekben mégis meghatározandó számban fejezendő ki*
A legsürgősebb teendő a falu idősebb korosztályainak abba a
filmkulturális nevelőmunkába való bekapcsolása, amelyben fiaik
máris résztvesznek.
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ANYAG ÉS ADAT

Főbb számok a fejlődésről
1945-től hatalmas kulturális fejlődésen mentünk keresztül.
A művelődés, a kultúra minden ága, közöttük a film, különösen je
lentős eredményeket mondhat magáénak.
A film terén, ha a fejlődésről beszélünk, leginkább a gyár
tott filmek száma, művészi színvonala jut eszünkbe, s kevésbé
gondolunk, vagy gondolnak legalábbis sokan, e szakma más, - pél
dául a forgalmazási és a mozik - területén beállott eddig isme
retlen méretű fejlődésére. Pedig a mozik számának megsokszorozó
dása, vagy az, hogy az egész ország mintegy tízmilliós lakosságá
nak 97%-a olyan helyen lakik, ahol már van mozi, olyan fontos
tény, amelyet jobban kellene tudatunkban rögzíteni*
1959 a mozilátogatás szempontjából is rekord év volt, mert.
134,774*061 látogatója volt az állami és társadalmi mozielőadá
soknak. Ez azt jelenti, hogy nálunk évente egy főre /a gyermeke
ket és öregeket is beleszámítva/ mintegy 14-szeri mozilátogatás
esik. Tehát a teljes lakosságot számítva, egy fő havonta többször
volt moziban, mint egyszer..
De nézzük a számokat közelebbről s
F i l m g y á r t ás
A felszabadulástól 1959 év végéig 117 .játékfilmet gyártottunk.
Iáig az első években 5-6 játékfilm volt sokszor a termés,
addig 1959-ben már 18 játékfilmet gyártottunk. A filmgyártásba a
Hunnia Filmstúdió mellett, évi 4—5 filmmel, a Budapest Filmstúdió
bázisa is bekapcsolódott.
Mozik
1948
922

száma
-
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...1959
4424

Nemcsak a mozik száma hatványozódott meg, hanem az ülőhe
lyek száma is rendkívüli mértékben megszaporodott.
Ül őhelyek
1948
260 451

száma

1959
705 220

A mozik túlnyomó részét közvetlenül az állam tartja üzem
ben. Legutóbbi adataink szerint 1959-ben a 4424 moziból 5402 volt
az állami. Az állami mozik ülőhelyeinek száma 522 957* & társa
dalmiak 184 963-ával szemben. A mozik és ülőhelyek számának meg
bánom-, illetőleg négyszereződése nem csupán mennyiségi fejlődést
jelentett, hanem óriási minőségi eredmények megvalósulását is. Ma
Magyarországon gyakorlatilag minden lakott településen mozi is
van. Jegyezzük meg azt is, hogy a szélesvásznú mozik száma 1959ben elérte a 100-at, 1960-ban a 150-et meg fogja haladni.
L á t o g a t ó k
1949
42,300.000

-

száma
„1959
154,774.061

A film ügyét legjóbban persze a látogatók számával lehet
lemérni. 1927-től a látogatók száma fokozatosan csökkent a gazda
sági válságnak megfelelően, s 1930-ban már csak 19 millió látoga
tó volt az országban az 1927•évi 25 millióval szemben*
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Filmrendezőink 15 éve

Apáthi Imre
1. 'Tűz
2. Forró mezők
3* Játék a szerelemmel

/1948/
/1948/
/1957/

Bán. Frigyes
1* Mezei próféta
2. Talpalatnyi föld
3* Úri muri
4* Felszabadult föld
5. Tűzkeresztség
6. Semmelweis
7« Első fecskék
8* Bákóczi hadnagya
9* Á császár parancsára
10. Zsebek és emberek /rövid játékfilm/
11. Csendes otthon
12. Csigalépcső
13* Szent Péter esernyője
14. Szegény gazdagok

/194?/
/19W
/1949/
/1950/
/1951/
/1952/
/1952/
/1955/
/1956/
/1956/
/1957/
/1957/
/1958/
/1959/

Boglár András
1. Költözik a hivatal /rövid játékfilm/

/1955/

Fábri Zoltán
1. Gyarmata föld alatt /társrendező/
2. Vihar
3* Életjel

/1951/
/1952/
/1954/
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Fábrl Zoltán /2/
4. Körhinta
5. Hannibál tanár ur
6 . Bolond április
7. Édes Anna
8. önvád

/1955/
/1956/
/1957/
/I958/
A 959/

Farkas Zoltán
1. Gerolsteini kaland

/1957/

Fehér Imre.
1. Bakaruhában
2 . Égi madár
3* Gyalog a mennyországba
4. Kard és kocka

/1957/
/1957/
/1959/
/1959/

Fe.iér Tamás
1. Nem igaz /rövid játékfilm/
2. Bogáncs
3* Szerelem csütörtök

/1956/
A958/
/1959/

Gertier Piktor
1® Hazugság nélkül
2. Diszmagyar
3. Becsület és dicsőség
4. ütközet békében
5* Állami Áruház
6. A bűvös szék /rövid játékfilm/
7. Én és a nagyapám '
8. Ami megérthetetlen /rövid játékfilm/
9- Dollárpapa
IC Láz _
11. Gázolás
12. Felfelé a lejtőn
1'3. Vörös tinta

/1945/
/194a/
/I351/
/X95X/
/1952/
/1954/
/1954/
7X954/
/1956/
/1957/
/1955/
/1958/
/1959/

.

-György István
Gebék és paripák /rövid játékfilm/
- 12c -

/1959/

Herskó János
1. A város alatt
2 . Vasvirág
3. Káteiaelet boldogság
Jenei Imre
1. Egy asszony elindul
2. Gyarmat a fold alatt/társrendező/
Jancsó Miklós
1* A harangok Hómába mentek
Kalmár László
1. Déryné
2. Gábor diák
3« Nagyrozsdási eset
Keleti Márton
1* Tanítónő
2* Beszterce ostroma
3- Mágnás Miska
4* Janika
5« Dalolva szép az élet
6. Különös házasság
7* Civil a pályán
8* A selejt bosszúja /rövid játékfilm/
9* Erkel
10. Ifjú sziwel
11. Péntek 13 /rövid játékfilm/
12. Kiskrajcár
13 * Pixi és Mixi a cirkuszban /rövid játékfilm/
14. Fel a fejjel
15- Az élet hidja
16. Díszelőadás
17* A csodacsatár
18. Két vallomás
19. Don Juan legutolsó kalandja
20. Fekete szem éjszakája
21. Pár lépés a határ
22. Tegnap
23. Virrad
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/1953/
/1957/
/1960/
/1949/
/1951/
/1958/
/1951/
/1955/
/1957/

/1945/
/1948/
/1948/
/1949/
/195C/
/1951/
/1951/
/1951/
/1952/
/1953/
/1953/
/1953/
/X954/
/1954/
/1955/
/1955/
/1956/
/1957/
/1958/
/1958/
/1959/
/1959/
/1960/

£erényi Zoltán
1. Könnyű múzsa

/1947/

Kis József
1. Égrenyiló ablak

/1959/

Lázár Iaire
1. Hortobágy /rövid játékfilm/
A film befejezetlen

/1957/

Magyar József
1. A mi földünk

/1959/

Makk Károly
1. Képzett beteg /rövid játékfilm/
2. Idliomfi
3. 9-es kórterem
4. Mese a 12 találatról
5» Ház a sziklák alatt
6* 39-es dandár

/1952/
/1954-/
/1955/
/1956/
/1958/
/1959/

Mamcserov Frigyes
1* Tanár ur kérem

/1956/

Máriássy Félix
1. Szabóné
2* Kis Katalin házassága
3« Teljes gőzzel
4. Rokonok
"*
5* Egy pikoló világos
6. Budapesti tavasz
7* Külvárosi legenda
8. Csempészek
9. Álmatlan évek
10. Fapados szerelem
11. Hosszú az ut házéig

/1949/
/195>0/
/1951/
/1954/
/1955/
/1955/
/1957/
/1958/
/1959/
/1999/
/1960/
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Markos Miklós
1. Böske /rövid játékfilm/
2. Aranyhalta
"
3. Májusi dal
"

,

Mészáros Gyula
1 • Szombattól hétfőig
2. Kálvária

/1955/
/1958/
/1959/

/1959/

Kádasdy Kálmán
1* Ludas Matyi
2. Föltámadott a tenger

/1949/
71953/

Kádast László
1* A tettes ismeretlen /társrendező/
2. Razzia

71957/
#958/

Pánezél La.ios
1. Mesél a film

/1946/

Badvánvi Géza
1. Valahol Európában

A947/

Ranódv László dr.
1* Ludas Matyi /társrendező/
2. Csillagosok /befejezetlen/
3• Hintónjáró szerelem
4. Szakadék
5* A tettes ismeretlen
6U Akiket a pacsirta elkísér

/1949/
/1950/
/1954/
/1956/
71957/
/1959/

Ráthonvi Ákos
1* Aranyóra

/1945/

R égyi (Barnás

Paprikajancsi /rövid játékfilm/

- 123 -

/1958/

Révész György
1. 2 x 2 néha 5
2. Ünnepi vacsora
3« Éjfélkor
4* Micsoda éjszaka
5* A megfelelő ember

A954/
/195>6/
A937/
A958/
A 959/

Szemes Mihály
1. Csapj az asztalra /rövid játékfilm/
2. Szánkó
,f
3„ Páni
4. Kölyök

A953/
A955/
A957/
A959/

SzŐts István
1. Ének a búzamezőkről
2. Melyiket a kilenc közül? /rövid játékfilm/

A 9^-7/
A957/

Tóth János
1® A szökevény /rövid játékfilm/

/1958/

Nehéz kesztyűk

A 957/

Várkonyi Zoltán
Nyugati Övezet
2. Harag napja
3. Simon Menyhért születése
4® Különös ismertetőjel
5• Bandin György
6. Keserű igazság
7- A sóbálvány
8. Merénylet
9. Három csillag
Zolnay Pál
1. Eljegyzés /rövid játékfilm/
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/1931/
/1953/
/1934/
A955/
/1955/
/1956/
A958/
A959/

A959/

Kossuth-díjas filmművészek

3JSUL2

Balázs Béla

Színművészeti
főiskola tanára

Hont Ferenc

főigazgató

Kadványi Géza

filmrendező

A filmművészet terén
elért kiváló eredmé
nyeiért
A filmművészet terén
elért kiváló eredmé
nyeiért
A filmművészet terén
elért kiváló eredmé
nyeiért

1 9 50
Nádasdy Kálmán
Bán Frigyes

filmrendező
filmrendező

Illés György
Hegyi Barnabás

filmoperatőr
filmoperatőr

A filmművészet terén
elért kiváló eredmé
nyeikért.
A filmművészet terén
elért kiváló eredmé
nyeikért

Pécsi Sándor
Balázs Samu
Keleti Márton
Pán József

színművész
színművész
filmrendező
díszlettervező

A "Különös házasság'*
eimü film megalkotá
sában kifejtett mun
kásságuk elismerése
ként

Tolnay Klári

szinmüvészno

Kalmár László

filmrendező

A filmművészet terén
elért kiváló eredmé
nyeiért
n
r»
n
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Homoki Hagy István filmrendező
Bán Frigyes

filmrendező

Fabri Zoltán

filmrendező

Keleti Márton

filmrendező

A filmművészet terén
eléírt kiváló eredmé
nyeiért
Tí
9t
tí

A filmművészet terén
elért kiváló eredmé
nyeiért
A filmművészet terén
elért kiváló eredmé
nyeiért

19 5 4

Bán Frigyes
Keleti Márton

filmrendező
filmrendező
JJL

Fábri Zoltán

filmrendező

Eiben István

operatőr

Solti Bertalan

színművész

Az”Életjel” cimü film
kiváló rendezéséért
Az elmúlt évek során
kifejtett sikeres
peratőri működéséért
Az"Életjel” és a "Si
mon Menyhért születé
se" cimü
filmekben
nyújtott alakításaiéit

i „9 i á
Darvas József

iró

Varga Mátyás
Nagyajtay Teréz

díszlettervező
jelmeztervezŐ

-
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Irodalmi munkásságá
ért./"Egy parasztcsa
lád története”# ”Vizkereszttől szilvesz
terig”, "Törökverő”»
"Város az ingoványon”
a“Szakadék” cimü film
forg&tókönyve * stb «/
A Nemzeti Színház és
Filmgyár részére ké
szített művészi dísz
lettervekért és a Nem
zeti Színház részére
készített
művészi
színvonalú jelmezter
vekért.

Máriássy Félix

filmrendező

Hanódy László

filmrendező

Várkonyi Zoltán

rendező

Gertler Yiktor

filmrendező

Kiss Manyi

szinmüvésznő

2ajz János

színművész

Kollányi Ágoston

filmrendező

Dobozy Imre

iró

A szocialista építést
támogató,
jelentős
publicisztikai tevé
kenységéért, valamint
a "Szélvihar"
cimü
színdarabjáért és a
"Tegnap" cimü
film
forgatókönyvéért #

Somogyi Erzsi

szinmüvésznő

Áldozatos művészi mun
kájáért és az utóbbi
években nyújtott ki
emelkedő film és szín
házi alakításaiért.
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A “Budapesti tavasz"
cimü film rendezésé
ért
Eddigi rendezői tevé
kenységéért, különö
sen a "Szakadék" ciaii
film rendezéséért#
A "Különös ismertető
jel" cimü film rende
zéséért

A "Gázolás"és a "Dol
lárpapa" cimü filmek
rendezéséért.
Gorkij "Éjjeli mene
dékhely" Násztya, Mó
ricz Zsigmond "Sári
biró" Yeroni, Bartha
Lajos "Szerelem" Szalayné szerepének, va
lamint a "Körhinta"
cimü film egyik sze
repének alakításáért.

Kiváló
színházi és
filmalakitásaiért•
Több nagysikerű ter
mészettudományos , is
meretterjesztő és nép
szerű-tudományos film
alkotásáért.

Balázs Béla d±,1

Kis József rendező
/Pannónia Filmstúdió/
Pásztor István operatőr /Hunnia Filmstúdió/
Makk: Károly rendező
"
M
Töröcsik Mari filmszinésznő
19 6 0

Szirtes Ádám filmszínész
Szécsényi Ferenc operatőr /Hunnia Filstudió/
Hildebrand István operatőr /Budapest Filstudió/
Knoll István híradó-operátőr /Budapest Filstudió/
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Magyar játék- és természetfilmek exportja
1 9 4 8 — 1 9 5 9 -ig

AKIKET A PACSIRTA BIKISÉR
Csehszlovákia

Lengyelország
ÁUiAMT ÁRUHÁZ

Albánia
Bulgária
Csehszlovákia

Izrael
Kina
Lengyelország

Mongólia
Románia
Szovjetunió

Almatlah évek
Bulgária
Csehszlovákia

Kina
KIK

Románia
Szovjetunió

BAKAKOHÁBAH
Anglia
Ausztrália
Belgium
Bolívia
Bulgária
Csehszlovákia

NSZK
Peru
HM
Románia
Szovjetunió
USA

Ecuador
Finnország
Franciaország
Jugoszlávia
Kanada
Lengyelország
BECSÜLET ÉS DICSŐSÉG

Bulgária
Csehszlovákia
Korea

Lengyelország
HDK

Románia
Szovjetunió

BESZTERCE OSTROMA
Izrael
Románia

Bulgária
Csehszlovákia
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BOGÁNCS
Bulgária

Románia

Szovjetunió

BOLOND ÁPRILIS
BUDAPESTI TAVASZ
Bulgária
Csehszlovákia
Jugoszlávia
Kína

Korea
nengyelország
NDK

Románia
Szovjetunió
Vietnam

CIMBORÁK
Ausztrália
Bulgária
Csehszlovákia

Franciaország
Kanada
Lengyelország

Románia
Szovjetunió
USA

CIVIL A PÁLYÁN
Albánia
Ausztria
Bulgária
Csehszlovákia
Finnország

India
Indonézia
Izrael
Japán
Kina

Lengyelország
Románia
Szíria
Szovjetunió

A CSÁSZÁR PARANCSÁRA
Csehszlovákia
CSEMPÉSZEK
Belgium
Csehszlovákia
NDK

Románia
Szovjetunió

CSENDES OTTHON
Albánia
Bulgária

Csehszlovákia
NDK

Románia
Szovjetunió

CSIGALÉPCSŐ
Bulgária
Csehszlovákia

Jugoszlávia
NDK
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Románia
Szovjetunió

■
CSODACSATÁR
Izrael

Kanada
DALOLJA SZÉP AZ ELET

Albánia
Bulgária

Csehszlovákia
Izrael

Lengyelország
Románia

DAKDIN GYÖRGY
Bulgária
Csehszlovákia

Irak
Kina
DANI

Bulgária
Csehszlovákia
Irak

Izrael
Kina
Lengyelország

NDK
Románia
Szovjetunió

DÉRYNÉ
Anglia
Argentína
Ausztrália
Belgium
Bulgária
Csehszlovákia
Finnország

Franciaország
Görögország
Hollandia
Izrael
Kanada
Korea
Lengyelország

NDK
Olaszország
Románia
Svájc
Szovjetunió
Törökország

DÍSZELŐADÁS
Lengyelország

Románia

Szovjetunió

DISZMAGYAR
Bulgária
Kanada

Románia
Lengyelország
DOLLÁRPAPA

Albánia
Ausztrália
Bulgária

Csehszlovákia
Irak
Kina

Olaszország
Románia
Szovjetunió

EGY ASSZONY ELINDUL :
Bulgária

Lengyelország
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Románia

ÉGY PIKOLÓ VILÁGOS

Argentina
Belgium
Bulgária

Csehszlovákia
Jugoszlávia
Lengyelország

KIK
Románia
Szovjetunió

BRITÉI,
Albánia
Anglia
Ausztrália
Bulgária
Csehszlovákia

Egyiptom
Kanárié
Izrael
Kire
Korea
Lengyelország

NDK
Norvégia
Szovj etunió
Törökország
Uruguay

ÉDES AKNA
Bulgária
Csehszlovákia
Irak

NDK
Románia
Szóvjetunió

Jugoszlávia
Kina
Lengyelország
ÉGI MADÁR

Bulgária

Csehszlovákia

Szovjetunió

ÉJFÉLKOR
Belgium .
Csehszlovákia

Franciaország
Szovjetunió

Uruguay

AZ ELET HÍDJA
Korea

Szovjetunió
ELETJEL

Albánia
Argentina
Ausztria
Bolívia
Bulgária

Csehszlovákia
Irak
Izrael
Jugoszlávia
Kina

Korea
Lengyelország
Románia
Szovjetunió

EK ÉS A NAGYAPÁM
Bulgária
Csehszlovákia
Izrael

Jugoszlávia
Lengyelország
Ki na
Mongólia

NDKj
Románia
Szovjetunió

FEKETE SZEM ÉJSZAKÁJA
Görögország
Irak

Irán
Jugoszlávia

Venezuela

FEL A FEJJEL
Bulgária
Columbia
Indonézia

Izrael
Jugoszlávia
Kanada,

Kina
Románia
Szovjetunió

FELFELE A LEJTŐK
Csehszlovákia
FELSZABADULT FÖLD
Albánia
Anglia
Bulgária

Csehszlovákia
Izrael
Eina
Korea

Lengyelország
MIK
Románia

FELTÁMADOTT A TENGER
Bulgária
Csehszlovákia
Görögország

Irak
Korea
Lengyelország

NDK
Románia
Szovjetunió

FORRÓ MEZŐK
Csehszlovákia

Románia

KIK
gabor 'diák

Bolívia
Bulgária
Costa-üLca
Csehszlovákia

Görögország
Irak
Irán
Izrael
Kina

KDE
Románia
Szíria
Szovjetunió

GÁZOLÁS
Albánia
Argentína
Bulgária
Csehszlovákia

Izrael
Kina
Lengyelország
NDK

- 133 -

Románia
Szovjetunió
USA

GEROLSTBINI KALAND
Csehszlovákia
Hollandia'

Izrael
Kanada
Lengyelország

Románia

S zovjetu n ió

GYALOG A MENNYORSZÁGBA
NDK
GYARMAT A FÖLD ALATT
Albánia
Bulgária
Csehszlovákia

Kina
Korea
Lengyelország
Mongólia

NDK
Románia
Szovjetunió

GYÖNGYTIRAGTÓL-LOMBHXJILÁSIG
Anglia
Argentína
Ausztria
Belgium
Bulgária

Csehszlovákia
Egyiptom
Franciaország
Lengyelország
Mexico
HX3K

HSSK
Románia
Svájc
Svédország
'Ü3Á

Anglia
Ausztria
Belgium
Bulgária

Csehszlovákia
Franciaország
Kanada
Kina

Lengyelország
NDK
NSZK
Uruguay

A HARAG NAPJA
Bulgária
Csehszlovákia

Lengyelország
NDK

Románia.
Szovjetunió

A HARANGOK RÓMÁBA MENTEK
Csehszlovákia
59-ES DANDÁR
Bulgária
Csehszlovákia

Kina
Lengyelország
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Szovjetunió

HAZ A SZIKLAK ALATT

Leagyelőrs zág

Csehszlovákia

Szovjetunió

HÉTTCNJÁRÓ SZERELEM
Bulgária
0 sehssíovákia

NBK^
Románia
IFJÚ SZÍVVEL

Lengyelország
Románia

Bulgária
Csehszlovákia

Szovjetunió

MIKA
Bulgária
Finnország

Románia
Szovjetunió
JÁTÉK A SZERELEMMEL

KARD ES KOCKA
Csehszlovákia

Románia

KATI ÉS A VADMACSKA
Anglia
Ausztria
Belga-Kongo
Belgium
Bulgária
Guba
Csehszlovákia

Hollandia
Izrael
Japán
Kanada
Kina
Lengyelország
HK

NSZK
Porto-Rico
Románia
Szovjetunió
Uruguay
USA

2x2 NÉHA ÜT
Argentína
Csehszlovákia
Kina

Lengyelország
NDK

Románia
Törökország

KÉT VALLOMÁS
Belgium
Bulgária
Csehszlovákia

Izrael
Jugoszlávia
Kina

-

135 “

Lengyelország
Románia
Szovjetunió

9-BS KÓRTEREM

Bulgária
Csehszlovákia
Kina

Lengyelország
NDK

Románia .
S zovjetu n ió

KIS KATALIN HÁZASSÁGA
Bulgária
Csehszlovákia

Kina
Lengyelország
NDK

Románia
Szovjetunió

KISKRAJCÁH
Albánia
Bulgária
Csehszlovákia

Lengyelország
Mongólia

NDK
Románia

KÖRHINTA
Anglia
Argentína
Belgium
Brazília
Bulgária
Chile
Csehszlovákia
Ecuador
Egyiptom
Finnország

Franciaország
Görögország
Irán
Izrael
Japán
Jugoszlávia
Kanada
Kina
Lengye1őrszág
STEK

Peru
Románia
Svájc
Szíria
Szovjetunió
Uruguay
USA
Venezuela

KÜLÖNÖS HÁZASSÁG
Bulgária
Csehszlovákia

Finnország
Kina

Románia
Szovjetunió

KÜLÖNÖS ISMERTETŐJEL
Albánia
Bulgária
Csehsslovákia

Kina
Lengyelország
E IK
KÜLVÁROSI LEGENDA
Belgium
kíűk
Irak
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Románia
Szovjetunió

LILIOMÉI
Albánia
Anglia
Belgium
Bulgária
Csehszlovákia

Indonézia
Jugoszlávia
Kina
Lengyelország
Mongólia

Románia
Szovjetunió
Törökország
USA

LUDAS MATTI
Albánia
Ausztria
Bulgária
Csehszlovákia
Finnország

Mongólia

Franciaország
Izrael
Kanada
Kina
Lengyelország

Románia
Szovjetunió
USA

MÁGNÁS MISKA
Ausztrália
Bulgária
Dánia

Finnország
Görögország
Kanada
Románia

Szovjetunió
Uj-Zeeland
USA

MESE A 12 TALÁLATRÓL
Bulgária

Románia

Seov jetuni6

MICSODA ÉJSZAKA
Csehszlovákia
NEHÉZ KESTYÜK
Albánia
Bulgária

Kanada
Szovjetunió
NYUGATI ÖVEZET

Bulgária
Csehszlovákia

Kina
LengyeXország
Mongólia

Románia
Szovjetunió

PÍR LÉPÉS A HATÁR
NDK

Szovjetunió
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RAZZIA

Szovjetunió

NDK

Csehszlovákia
Kina

Románia
RÁKÓCZI HADNAGYA
Paraguay
Peru
Románia
Svájc
Szíria
Szovjetunió
Törökország

Franc i&ország
India
Kanada
Lengyelország
Mexico
Mongólia
NDK

Albánia
Argentína
Belgium
Bulgária
Csehszlovákia
Dánia
Egyiptom

SOKOKOK
Lengyelország
Románia

Csehszlovákia
Kxna
SEMMIL ’/EXS

Lengye1őrszág
Paraguay
Románia
Uj—Zeeland

Franciaország
Kanada
Kina
Korea
Kuba

Anglia
Argentína
Ausztrália
Bulgária
Csehszlovákia

" S Í M :v- HIHiAiT SZÜLÉTÉ3IS
Csehszlovákia
Izrael

Lengyelország
Románia
SÓBÁLVÁNY

Csehszlovákia

Románia

Szovjetunió

■SZABOHÉ
Albánia
Bulgária
Csehszlovákia

Hollandia
Kina
Lengyelország

NDK
Románia.
Szovjetunió

SZAKADÉK
Bulgária
Gsehszlovákia
Eina

DDK
Románia

Szovjetunió
Vietnam

SZENT PEO!EH ESERNYŐJE
Bulgária

Kina

Románia

SZERELEM GSÜ1ÖHTOK
Csehszlovákia

NDK

SZÓMBATBÖL-HATFÖIG
HEK

Szovjetunió
BALPALÁTNY1 FÖLD

Albánia
Anglia
Argentina
Ausztria
Bolívia
Bulgária
Chile

Finnország
Franciaorszag
Hollandia
Irán
Kanada

Románra
Szovjetunió
Uruguay
USA
Venezuela

r-?Trtmn*ál■
?^

NEK
■
M A E UH K É M
!zrael
TEGNAP

Bulgária
Csehszlovák!,

Kina
NDK

Szovjetunió

’ELJES GŐZZEL

Lengyelország
Románia

Bulgária
Csehszlovákia

BBTBES ISMERETIEK.

Anglia
Csehszíovákia

Finnország
Irak

Lengyelország

BŰZ.
Bulgária
Izrael

Kina
Olaszország
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Románia
Szovjetunió

TŰZKERESZTSÉG
Albánia
Bulgária
0sehszlovákia

NDK
Románia
Szovjetunió

Kina
Lengyelország
Mongólia
URI-MURI
Bulgária
Csehszlovákia

Izrael
Lengyelország

ÜNNEPI VACSORA
Csehszlovákia

NDK

ÜTKÖZET BÉKÉBEN
Bulgária
Csehszlovákia

Lengyelország
HDE

Románia

VALAHOL EURÓPÁBAN
Anglia
Argentína
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehszlovákia
Dánia

Finnország
Franciaország
Hollandia
Indonézia
Izrael
Lengyelország
NSZK

Norvégia
Olaszország
Románia
Svájc
Svédország
USA

VADVIZORSZÁG
Anglia
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehszlovákia

Franciaország
Indonézia
Japán
Mexico
NDK

NSZK
Olaszország
Svájc
Uruguay
USA

VASVIRÁG'
Anglia
Ausztrália
Belgium
Bolívia
Brazília
Chile
Csehszlovákia
Ecuador

Guatemala
Honduras
Irak
Jugoszlávia
Kanada
Lengyelország
Mexico
Nicaragua

” 1^0 ™

NSZK
Panama
Peru
San-^alvadcr
Szovjetunió
Uruguay
USA
Venezuela

A VÁROS ALATT
Csehszlovákia

NDK

Románia

VIDÁM VERSENY
Bulgária

Románia

Szovjetunió

VIHAR
Albánia
Anglia
Bulgária

Csehszlovákia
Kina
Lengyelország
Mongólia

NDK
Románia
Szovjetunió

MEGJEGYZÉS: Az Összeállítás Kálmán-Perégi: A film és a mozi Ma
gyarországon c. könyve alapján készült. A legutóbbi idők filmjei
viszonylag alacsony eladási számmal szerepelnek, mert exportjuk
csak nemrégen indult meg.
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Á magyar játék és egész estét betöltő természetőrnek
nemzetközi művészeti díjai

Év

Fesztivál

Film elme

1949 Marienske-Lazne
1950 Karlovy-Vary

Talpalatnyi föld
Szabóné

1951 Kariovy-Vary

Gyarmat a föld
alatt
Ludas Matyi

Karlovy-Vary
Karlovy Vary
1952 Karlovy-Vary
Karlovy-Vary
Karlovy-Vary
Karlovy-Vary
1953 Velence
1954 Karlovy-Vary
1956 Karlovy-Vary
1957 Kariovy-Vary
1958 Kar1ovy-Vary
San Francisco
1959 Moszkva

Dij
Munkadij
A legjobb forgatókönyv dija
Elismerő oklevél

Sós Imre alakításá
ért elismerő oklevél
Különös házasság
fíomlay Artúr alakítá
sáért elismerő okle
vél
Munkadij
Tűzkeresztség
Semmelweiss
A legjobb életrajzfilm /megosztott dij/
Erkel
A legjobb zenei film
Dokumentumfí Írnek
Vadvizország
legjobb operatőri
munkáért
Népszeriitud ományos
Gyöngyvirágtóllombhullásig
filmek, I.dija
Életj el
Munkadij
Egy pikoló világos Födij megosztva
és Szakadék
Hannibál tanár m* Fődij
Sóbálvány
III. Fődij ,megosztva
Ház a sziklák alatt A legjobb film dija
Tegnap
A Szovjet Újságírók
és Kritikusok Szövet
ségének dija
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A magyar kisfilmek nemzetközi művészeti díjai

Ev

Fesztivál

1950

Karlovy-Vary

Világ ifjúsága

1951

Karlovy-Vary
Karlovy-Vary

Futóhomok
Az anyag szerke
zete

1952

Karlovy-Vary

H6s ifjúság

1954

Kékvércsék erde
jében
Párizsi Gyermek Nekik béke kell
fesztivál
Párizsi Gyermek Erdei sportverseny
fesztivál
Erdei sportverseny
Edinburgh
Karlovy-Vary
Dicsőséges Tanács
köztársaság
Kari0vy~Vary
Akvárium
Cannes

Karlovy-Vary
1956 Velence
Velence
Montevideo
1957

Film elme

Sóma
Sóma
Hóma

Kékvércsék erde
jében
Kövek, várak, em
berek
Szánkó
Két bors Ökröcske
Cigánytánc
Az első kanáltól
az Önálló evésig
2000 éves Fécs
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Dij
A legjobb dokumentum
film
Elismerő oklevél
A legjobb népszerűtudományos film
A legjobb oktató
film
Filmtechnikusok dija
I.dij
I.dij
Elismerő oklevél
A legjobb történel
mi film
A legjobb oktató
film
Elismerő oklevél
I.dij
Il.dij
Elismerő oklevél
Arany-dij
Dicsérő oklevél
Ezüst-dij

ÉV

1957

F e s z tiv á l

Velence
Velence

Bukarest
Cannes
Cannes
Amsterdam! Or
vostudományi
Filmfesztivál
Amsterdam! Or
vostudományi
Filmfesztivál
Varsói Gyermekfesztivál
1958 Róma
Róma
Cannes
Róma
1959
Róma
Róma
Cannes
Cannes
BeXgrád
Közlekedési
filmek feszti
válja

Moszkva

Film elme

Dicsérő oklevél
Il.dij

Kiskunság
Melyiket a kilenc
közül?
Didergő király
Bölcsők
Idegéten
Agyműtét

Elismerő oklevél
Műszaki nagydij
hagyd!j
Dicsérő oklevél

Szívműtét

Dicsérő oklevél

Két bors ökröcske

I-dig

Szőnyi István
Egy másodperc tör
ténete
Idejében
Ahogyan az ember
születik
Földünk utiiársai
Esztergom kincsei
Melyik utón?
Epilepszia
Akik e halálból
jöttek vissza

Il.dij

Rejtett hibák
nyomában
Veszélyes időszak
Harcban születtek
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III.dij
I.dij
Elismerő oklevél
Elismerő oklevél
Elismerő oklevél
Hagy-dij
Hagy-dij
Serleg
Serleg
III9dij
Kísérleti filmek

FILMOGRÁFIA

M a g y a r Filmográfia 1 9 5 9

Rövidítések magyarázata;
is
rs
o%
z%
d:
ra:
dt:
gyv:

iro
rendező
operatőr
zeneszerző
dramaturg
rendezőasszisztens
díszlettervező
gyártásvezető

vs
va;
hs
m:
fv:
fővs
js
h:

vágó
vágóasszisztens
hangmérnök# hangmester
maszkmester
felvételvezető
fővilágositó
jelmezterveső
berendező

Összeállította: Kovács Ferenc és Pór Irén
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HUNNIA

F I L M S T Ú D I Ó

1959-ben a Hunnia Filmstúdióban 14 egész estét betöltő já
tékfilm és 1 rövid játékfilm készült.

Egész estét betöltő játékfilmek
AKIKET A PACSIRTA ELKÍSÉR

rencné, h: Rajky Tibor, m:Pásztory Tibor, Kamer Károly, fv:
Oláh Lajos, j: lázár Zsazsa, b;
Sáfár Emilné-, főv.: Kocsenda
László.

I: Darvas József,
r: Hanódy László dr.s
o: Pásztor István,
a: Szervánszky Endre,
d és ra: Mamcserov Frigyes,dt:
Romváry József, gyv:Bajusz Jó
zsef, v: Morell Mihály, vas
Vigh Edit, h: Pintér György,
msPásstory Tibor, fv: Oláh La
jos, fov: Borsi Imre, j: Köl
csey Alice, b: Sáfár Emilné.
Szereplők? Pap Éva f«h., TorŐy
Géza, Tolnay Klári,. Agárdy Gá
bor, Somogyi Erzsi, Bihary Jó
zsef, Dayka Margit, Páger An
tal, Bánhidy László, Somogyi
Husi.
/254S méter, fekete-fehér./
ÁI&lATT.áW EVEK
Is
r:
o:
z:

Máriássy Judit,
Máriássy Félix,
Illés György,
Vincze Imre,

d: Bacsó Péter, ra: Mészáros
Gyula, dt:Vasáry Melinda, gyv:
Bajusz József, v?Szócsényi Fe-

Szereplők: Suttkai Éva, Tordy
Géza, Avar,István, Lengyel Er
zsi,Bakos Gyula, Majláth Mária*
Barsi Béla, Mádi Szabó Gábor,
Bodrogi Gyula, Peéry Piri, Fonyó József, Petczkai Endre,
Gobbi Hilda, Baksányi Gellért,
Hlatky László, Tompa Sándor,Ke
lemen Éva, Tamay Margit, Makláry Zoltán, Ascher Oszkár sHorkay János, Kautzky József, Len
kei Vali, Markó Iván, Siménfalvi Sándor, Temessy Hédi, Téry
Árpád, Tőrőcsik Mari, Zenthe
Ferenc, Boray Lajos, Rajz Já
nos,Gera Zoltán, Rozsos István,
Gylmesy Pálma, Sitkey Irén, Ke™
resztessy Mária,
Sugár Lajos,
Márkus László, Solti Bertalan,
Misoga László,Tassy András, Pe
ti Sándor, Vándor József, Péchy
Blanka, Vass Éva, Agárdy Gábor,
Deák Sándor, Horváth József,
Makláry János, Pásztor János,
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Szabó Érno, Bulla Elraa, Bagó
László, Orbán Viola, Deák B.
Ferenc, Pethes Sándor, Gonda
György, Selényi Etelka, Gosztonyi János, Szekeres Ilona,
Inke László, Zsolnai Judit,
Lelkes Ágnes, Vidor Ferike.
/2Ö07 méter, fekete-fehér./

bi, id.Szabó Gyula,Ujváry Vik
tória, Zoltay Miklós.
/2789 méter, fekete-fehér./
GYALOG A MMYOBSZÁGBA
I:
r:
o:
z:

DWAD
I: Sarkad! Imre novellá
jából Fábri Zoltán
r: Fábri Zoltán,
o: Szécsenyi Ferenc,
z: Bánki György,
dsBacsó Péter, ra: Zolnay Pál,
dts Duba László, gyv: Föld Ot
tó, v: Szécsenyi Ferencné, h:
Arató János , építész: Kopp Fe
renc, vas Mészáros Mária, ra
IIs Bácskai István, o II: Herczenik Miklós, jsLázár Zsazsa,
b: Gáti Tilda, m; Ivanicza Pé
ter, fovs Bojkovszky Béla, fv:
Gulyás Lajos.
Szereplők: Bessenyei Ferenc,
Bitskey Tibor, Medgyesi Mária,
Barsi Béla, Siménfalvi Sándor,
Györffy György, Bodrogi Gyula,
Mdai Pál, Farkas Antal, Báró
Anna, Börondy Kati, Géczy Do
rottya, Gyenge Árpád, Hindy
Sándor, Horváth József, Kálmán
György, Koletár Kálmán, Makláry János, Misoga László, Peté
nyi Ilona f.h., Sándor Böske,
Sólyom Ildikó f.h., Szabó Ga

Bacsó Péter,
Fehér Imre,
Herczenik Miklós,
Petrovics Emil,

d5 Thurzó Gábor, ra: Zolnay
Pál, dt: Duba László, gyv: Elek Ottó, v: Zákonyi Sándor,
h: Bónay Gyula, va: Tormássy
Éva, j: Kölcsey Alice, ruhaki
vitelező: Békési Lajosné, b:
Gáti Tilda, msIvanicza György,
fov: Bojkovszky Béla, fv: F.
Kiss Lajos, Ónodi György.
Szereplők: Töröcsik Mari, La
tinovits Zoltán, Avar István,
Krencsey Marxaimé, Bihary Jó
zsef, Básti lajós, Benedek Ti
bor, Fónay Márta, Garas Dezső,
Géczy .Dorottya,
Keresztessy
Mária, Kőmivés Sándor, Makláry
János, Peéry Piri, Soós Edit,
Somogyi Husi, Téry Árpád, Amb
rus András, Balogh Emese, Bod
rogi Gyula, Csűrös Karola, Lé
gi István, Felföldi Anikó, Inke László, lázár Tihamér, Pádua Ildikó, Péchy Blanka, Hoss
József, Szilágyi István, Ván
dor József, Vámosi Böske, Vik
tor Gedeon.
/266S méter, fekete-fehér./
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A 39-BS DANDÁR

Is Karikás Frigyes növelIáinak: felhasználásá
val Darvas József, ..
rí Makk Károly,
os Pásztor István,
z% Szabó Ferenc,
ds Kovács András, Mamcserov
Frigyes, ras Sivó György, dt:
Varga Mátyás, gyvs Szirtes
László, vs■Serényi Zoltán, h:
Arató János, js H» Weingruber
Éva, 'bs Gáti Tilda, m: Had&i
Károly, fÖvi Borsi Imre, fvtF*
EIss Lajos ,Ónodi György, kato
nai szakértői Csillag Ferenc
ár.ezredes , pirotechnikus iPét—
rácai Gyula, közreműködtek; a
budapesti forradalmi karhatal
mi ezred, a Néphadsereg egysé
gei, a IX, és XIII„ kerületi
munkásőrség, a B*M. lovasisko
la, a határőrség lovasalakula—
ta*

KAPD BS KOCKA
I: Reményik Zsigmond
r: Fehér Imre,
ot Forgács Ottó,
z: Petrovics Emil,
dl Thurzó Gábor, Búzás Pál,ra:
Zolnay Pál, konzultáns: Hubay
Miklós, dti Zeichán Béla, gyvs
Föld Ottó, V 8 Zákonyi Sándor,
h: Lehmann Mihály, 31 H.tfeingruber ■Éva, b: Bauer József,
m t. Ivanicza Péter, főv: Bojkovszky Béla, fiKardos István,
vivó-szakértő : Kárpáti Rudolf •

Szereplők! Gábor Miklós * Rutt™
kai Éva s Balázs Sajóm, Törőcsik
.Mari, Sentbe Ferenc, Bánhidy
László, Pécsi SándoTsSzabó Er
nő, Rajz János, Makay Margits
Pethes Ferenc, Kovács Károly,
Bárdi György, Makláry János,
Deák Sándor, Barsi Béla, Bay
Gyula, Bömsodi János, Farkas
Szereplők? Bihary József,Szir
Antal, Felföldi Anikó, Garas
tes ÁdLám,BenkŐ Gyula, Kiss Ma
Dezső, Gera Zoltán, Inke Lász
nyi , Ladányi Ferenc, Barsi Bé-''
ló, Kibédi Ervin, Konrád Jó
la, Pásztor János, Pethes Sán
zsef, Márkus László, Miklósy
dor, Gárday Lajos. Makláry Já
György, Pásztor Erzsi f«h«,
nos , Bánhidy László, Deák Sán
Romhányi Rudolf, Sólymosi Im
dor,Komivés Sándor, Polgár Gé- ■ re, Szénás! Ernő,Varga András,
za f®h*, id.Szabó Gyula, BasiVidor Ferike, Viktor Gedeon *
lides Zoltán, Farkas Antal,Ka
Bodrogi Gyula,
Dárday Andor,
marás Gyula, Sivó Mária, B&ra- . /2104 méter, fekete-fehér./
esi Ferenc, Xnke László, Siménfalvi Sándor, Orbán Fiola,
= o ^
Almás! Albert, Koletár Kálmán,
Garics János*
/2807 méter, fekete-fehér*/
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KÖLYÖK
I: Palásthy György,
Markos Miklós,
r: Szemes Mihály,
os Pásztor István,
z: Petrovics Emil,
d: Létai Vera, tr: Markos Mik
lós, dt: Buba László, gyv; Ba
jusz József, v: MoreXl Mihály,
h: Pintér György, va: Vigh Bdit, ra Is Palásthy György, ra
III Rényi Tamás, o II: Hyakas
István, jsLázár Zsazsa, b: Gá
ti Tilda, m: Hermann Istvánné,
főv; Bojkovszky Béla, fv: Oláh
Lajos.
Szereplők: TörÖcsik Mari,Szabó
Gyula,Zenthe Ferenc, Bessenyei
Ferenc, Rajz János, Suka Sán
dor, Szirtes Ádám, Váradi Hé
di, Almás! Albert, Békés Ita
la, Faragó Vera, Garas Dezső,
Gera Zoltán,Horváth József ,Kibédi Ervin, Kopetti Lia, Örké
nyi Éva, Peti Sándor, Schubert
Sva.
/26$2 méter, fekete-fehér./

építész: Kopp Ferenc, va: Tor
mássy Éva, ra I: Sivó György,
ra II: Tóth János, o II: Ré
meth György, j: H. .veingruber
Éva, b: Bauer József, ms Hadai
Károly, főv: örsi Béla, fv: ónodi György, karikatúrák: He
gedűs István, dalszövegíró: G.
Dénes György.
Szereplők: Feleki Kamill, Ba
lázs Samu, Mezey Mária, Komlós
Juci,Barsi Béla, Tompa Sándor,
Békés Itala, Greguss Zoltán,
Garas Dezső, Simon Zsuzsa, Bó
rán Lenke, Szendrő József, Pe
ti Sándor, Solti Bertalan, Misoga László, Makláry János,Be
nedek Tibor, Lengyel Erzsi,
Márkus László, Ascher Oszkár,
Psota Irén, Apáthi Imre, Sárday Lajos, Szirtes Ádám, Agár
dy Gábor, Csonka Endre, Fónay
Márta, Rozsos István, Zách Já
nos.
/23&0 méter, fekete-fehér./
PÁR LÉPÉS A HATÁR
I: Mesterházi Lajos re
gényéből Hubay Miklós
r: Keleti Márton,
o: Hegyi Barnabás
zz Ráhki György,

A MEGFELELŐ EMBER
I: Kállai István,
Révész György,
r: Révész György,
o: Hegyi Barnabás,
z: Bégya András,
d: lukács Antal, dt:Vasáry Me
linda, gyv:Óvári Lajos, v: Zákonyi sándor, h: Winkler Jenő,

d: Kovács András, ra: Kovács
András, Köő Sándor, dt;Zeichán
Béla, gyv: Golda József, v:Boronkay Sándor, h; Pinkler Je
nő, vasDaróczy Mária, js lázár
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Zsazsa, b: Losonczy Béla, m:
Hadai Károly, főv; Örsi Béla,
fv; Forgács Lajos.

ló, fv: F.Kiss Lajos, Eranitzky Tibor*

Szereplők: Szirtes Ádám, Szabó
Gyula, Várkonyi Zoltán, Kiss
Ferenc , Agárdy Gábor, Aseber
Oszkár, Bara .Margit, Barsi Bé
la,Bárdbiáy László,Bárdy György,
Gobbi Hilda, Góson Gyula, Kiss
Manyi, Ladányi Ferenc, Maklány
Zoltán, Solti Bertalan, Hajz
János, Somló István, Szabó Er
nő ,Tompa Sándor, Csonka Endre,
Dárday Andor,Farkas Antal,Gáráay Lajos.
Gyorffy György,
Kautzky .József, Makláry János,
Mádi Szabó Gábor,Pap Éva f.h.,
Peti Sándor, Szigeti Géza, Téry Árpád.
/2 6 1 9 méter, fekete-fehér./

Szereplők: Benkő Gyula, Krencsey Mariamé,Bara Margit,Láng
József, Mádi Szabó Gábor, Deák
Sándor, Egri István,Faragó Ve
ra, Lóth Ila,
Horváth Jenő,
Csorba László, Fejes Sándor,
Hlatky László, Kelemen Lajos,
Kemény László, Keresztessy Mária, Kovács Károly, Kősives
Sándor, Téry Árpád, Beésy Alf
réd, Gyenge Árpád, Konrád Jó
zsef, Lázár Tihamér, Magyar!
Tibor, Márki Géza, Nársy Teri,
Orbán Viola, Pásztor János,
Pethes Ferenc, Selényi Stelka,
Seres Erzsi,Surányi Imre, Szé
nás! Exnő, Torday Ottó.
/2632 méter, szines .7

SZBGMT GAZDAGOK

S2EBELEM-CSÜTÖRTÖK

Is Jókai Mór regényéből
Bán Frigyes
r: Bán Frigyes,
os Illés György,
z: Eókal Rezső,
d: Tímár Katalin, dt: Zeichán
Béla, koreográfus: Babai Mik
lós, gyv: Elek Ottó, v: Keré—
nyi Zoltán, h: Lehmaxm. Mihály,
építész: Neli Tibor, va: Elek
Józsefné, ra I: Bánk László,
ra II: Luttor Mária, o II: Vá
gyóézky Tibor, jiMárk Tivadar,
jeimezkivifelezo:Békési Lajosné9 biLosonczy Béla, m: Ivaricza György, lővgkocsenda Lász
- 15o

I: Moldova György Ötle
téből Moldova György,
Gantner János,
r: Fejér Tamás,
01 Forgács Ottó,
z í
Fényes Szabolcs,
d: Túli József, ra:Koza Dezső,
dt: Vasáry Melinda, gyv: Óvári
Lajos, v: Kerényi Zoltán, h;
Eajky Tibor, va: Elek Józsefné, o II: Nyakas István, j:Katona Piroska, b: Bauer József,
m: Ivanicza Péter, főv:Dienert
István, fv: Kardos István.
Szereplők: Pécsi Sándor, Somo
gyi Erzsi, Zenthe Ferenc, Ta

kács Mária, Komlós Juci, Bihary József, Szabó Ernő, Peti
Sándor,Rajz János, Salamon Bé
la, Benedek Tibor, Kibédi Er
vin, Garas Dezső, Keleti Lász
ló, Ascber Oszkár, Fónay Már
ta, Hlatky László,Misoga Lász
ló, Tompa Sándor, %rsi Béla,
Gera Soltén, Eomives Sándor,
Solti Bertalan, Zách János,Ba
logh Emese, Basilides Zoltán,
Bánya János, Békés Itala, Csű
rös Karola f.h. ,Dégi István f.
h., Egri László, Forgács Lász
ló glera Zoltán, Gönczöl János,
Gyenge Árpád,Horkay János, Ké
ny Gyula, Lázár Tihamér, Lórán
Lenke, Madaras Vilma, Makláry
János, Orsolya Erzsébet, Paláncz Ferenc f.h«, Raksányi
Gallért, Sárosi Andor, Siménfálvi Sándor, Solymosi Xmr;e,
Somogyi Husi, Sűka Sándor, Bu
rányi Imre, Szabó Gyula id«,
Vándor József, Zsudi József.
/22.02 méter, színes./
SZÓMRAypÓL-HÉTFŐIG
I:
rs
o;
z:

Hegedűs Zoltán,
Mészáros Gyula,
Tóth János,
Gyulai Gaál János,

ds Tkurzó Gábor, ras Szűcs Já
nos, Bácskai István, dt: Rom
vári József, gyv: Föld Ottó,v;
Szécsenyi Ferencné, h: *rató
János, var Mészáros Mária, j:
fí«Weingruber Éva, b; Sáfár E
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miIné, m: Pásztory Tibor, főv:
Bursi Imre, fvs Gulyás Lajos.
Szereplők: Vass Éva, Láng Jó
zsef, Kiss Manyi, Bihary Jó
zsef, Bulla Blma, Pásztor Er
zsi, Hlatky László, Fónay Már
ta, Barsi Béla, Magda Gabi,
Bruck AndrássMoór Mariann® Milop Zsigmond, Sütő Irén, SSárkus László, Garice János, Inke
László, Kollár Béla, László
Gabi, Lóth Ila, Misoga László,
Paláncz Ferenc, 'fiaksányi Gel
lert ,Sándor Géza, Somogyi Mik
lós »
/ 2 1 1 5 méter, fekete-fehér./
TBGHAP
Is Dobozy Imre,
rs Keleti Márton,
o: ^gyi Barnabás
d; Kovács András, ras Bánk
László, dt: Romvári József,
gyv: Golda József, vs Boronksy
Sándor, h: Winkler Jenő, épí
tész: Kovács István, b: Losonczy Béla, m: Ivanicza György,
főv: Örsi Béla, fvi Gulyás Lajós.
Szereplők: Makláry Zoltán, La
dányi Ferenc,Pécsi Sándor, Pá™
ger Antal, Ungvéry László,Gör
be János, Bitskey Tibor, ifj.
Szabó Gyula, Barsi Béla, Bán
hidy László, Gobbi Hilda, Gá
zon Gyula, Kiss Manyi, Makláry
János, Mádi Szabó Gábor, Pálos

György, Rajz János, Solti Ber
talan,
Ambrus András, Dárday
Andor,
Farkas Antal, Hadics
László,
Kozák László, Misoga
László,3ivó Mária, Surányi Im
re, Bakos Gyula, Deák Sándor,
Gárday Lajos,Holl István f *h*,
Euoik Béla, Orsolya Erzsébet,
tomogyl Husi, Tarsoly Elemér,
Csonka
Endre, Bömsődi János,
Gonda György, Kautzky József,
Miklósy György, Palóncz Ferenc
f«lx., Suita Sándor*
/2á5S méter, fekete-fehér*/

Hilda, Makay Margits Apáthi
Imre, Horváth Ferenc, Kozák
László, Gyenge Árpádf Schubert
Éva, Peéry Piri, Somogyi Nusi,
Bőd Teréz, Havadi Nagy Ilona,
Mohácsi Irén,
Balázs István,
Seres Erzsi*

VÖRÖS TINTA

Rövid játékfilm:

I;
r:
os
z:

Szabó Magda
Gertler Viktor
Tóth János
Polgár 'Tibor

Nyolcadikosok:
Fali Zsuzsa,
Földessy Margit, Kriegsau Ág
nes, Szlávik Cecília, Tóth Ilona*
/ 2 5 2 8 méter, fekete-fehér./

5UEGYZES
I:
r:
o:
zz

Fejes Endre,
Zolnay Pál,
Tóth János,
Petrovics Emil,

d: Thux*zó Gábor, Lukács Antal,
dt: Romvári József, gyv; Golda
József, vs Boronkay Sándqr, h:
Rajky Tibor, építész: Siskó
Vilmos, va: Daróczy Mária, ra:
K.oza Dezső, j; Katona Piroska,
b: Sáfár Bmilné, m: Pásztory
Tibor, fovíBursi Imre, fv:For
gács Lajos.

dt: Duba László, gyv: Elek Ot
tó, v: Zákonyi Sándor, h: Ró
nay Gyula, va: Tormássy Éva,
ra: Szabó Zsolt, Novák Márk,
j: Békési Lajosné, m: Ivanicza
György, főv: Bojkovszky Béla,
fvsF.Kiss Lajos, Ónodi György*

Szereplők:
Vass Éva,
Pálos
György, Tábori Nóra,
Nádas!
fjyrtill, Timár József, Gobbi

Szereplők: Bodrogi Gyűla,Berek
Kati*.
/710 méter, fekete-fehér./

-oOo-
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BUDAPEST

F I L MS TÚ DIÓ

1959—ben a Budapest Filmstúdióban 4 egész estét betöltő já
tékfilm, 3 rövid játékfilm, 4 táncfilm, 18 népszerű-tudományosés dökumentumfilm, 1 1 riportfilm, 2 snittfilm, 52 heti hiradó, 12
sporthíradó, 26 világhiradó, 1 0 rendkívüli hiradó készült.

Egész estét betöltő játékfilmek:
ÉGBEHTILÓ ABLAK
I: Gerencsér Miklós renyomán Vadász
rs Kis József,
o: Hildebrand István,
z: Petrovies Emil,
d; Karai1 Luca, ra: Hintsch
György,Rémiás Gyula, dt: Ruttka Ferenc, gyv: Németh András,
v: Herényi Zoltán, h: Lohr Fe
renc, építész: Kocsis Károly,
vas Elek Józsefné, bs Szebeni
József, ms Kozár János, főv:
Meltsók József, fv: Daubner
István, Götz Jenő*
Szereplők: Bayka Margit,Németh
Lajos f*h*, Sztankay István f•
h*, Soka Sándor, Lőte Attila,
Dégi István,
Szilágyi István
f«h», Csákányi László, Bánkidy
László, Szabó Ernő, Inke Lász
ló ,Kőmives Sándor, György Ist
ván, Füri Jenő, Farkas Antal,
Baksányi Gél1ért, Dajbukát Ilona, Tarsoly Elemér, Zách Já
nos,Kiss Manyi, Gordon Zsuzsa,
Pap Éva f.h.,Máthé Erzsi, Sze

mes Mari, Rajz János, Misoga
László, Márkus László, Horváth
Jenő, Kemény László, Dömsödi
János, Setényi Etelka, Böröndy
Kati, Ferenc László*
/2424 méter, fekete-fehér*/
FAPADOS SZERELEM
I: Máriássy Judit,
rs Máriássy Félix,
o: Hegyi Barnabás,
Bodrossy Félix,
z% Bágya András,
d: Tburzó Gábor, ra: Banovich
Tamás, Lestár János, dt: Vajó
András, gyvi Jutási Dezső, vs
Selmeci Vera, h: Novák Gyula,
va: Sihkovits Károlyné, j: H*
Weingruber Éva, b; Schartner
Zsuzsa, m: Kotlán László, fŐv*
Paksi István, fv: Pásztor Jó
zsef, Áldor György*
Szereplők: Krencsey Marianne,
Senthe Ferenc,Beszterezei Pál,
Bodrogi Gyula, Böröndy Kati,
Dajbukát Ilona, Endrődy Marietta,Fónay Márta, György Lász
ló, Horkay János, Kautzky Jé-
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zsef, Kállay Ferenc , Kállai Ilona, Kelemen Éva, Kérésztessy
Mária, Kovács llargit, Koletár
Kálmán, Létay Klára, Makláry
János, Márkus László,Miller Anikó, Orsolya Erzsébet, ■ Orbán
Viola, Péchy Blanka, Pethes
Sándor, Mezey Mária, Somogyi
Erzsi, Rozsos István, tíallay
Kornélia, Sivó Mária, Siménf&lvi Sándor,Soós ILiit,3chreibér Zsuzsa, Székely Marta,Tordy Géza, Titkos Ilona, Váradi
Hédi, Zakariás Klára, Zách, Já
nos, Zsolnay Judit*
/25é4 méter, £ekete-fehér./
MKEKHT1ET
I: Bakura László ötleté
ből Thurzó Gábor, Ba
csó Péter,
r: Várkonyi Zoltán,
o: Hildebrand István,
z: Farkas Ferenc,
d: Kovács András,Fakan Balázs,
ra I: Hintseb György, ra II:
Hue sárik Zoltán, dt: Básthy
István, gyv: Győrffy József,
v: Farkas Zoltán, h: Lohr Fe
renc, építész: Kocsis Károly,
j:Laczkovich Piroska,b:Schartner Zsuzsa, m: Kotlár László,
főv: Meltsók József, fv: líaubner István.
Szereplők: Básti Lajos, Páger
Antal,Major Tamás, Ascher Osz
kár, Basilides Zoltán, Bánhidy
László,
Báró Anna,
Bikád!
-

15*'

György, Balogh Emese, Csonka
Bndre, Gerber Éva,
Győrffy
György, György László, Hlatky
László, Horváth Gyula, Járay
Ferenc, Kamarás Gyula, Kálmán
György,Komivés Sándor, Kautzky
József, Kéresztessy Mária,Kol
lár Béla,Lázár Tihamér, Lelkes
Ágnes, Lengyel Erzsi, Makláry
Zoltán, Márki Géza, Orsolya
Erzsébet, Peti Sándor, Psota
Irén, Sugár Lajos,Suka Sándor,
Solti Bertalan, Soltész .Anni.©,
Sz.Szabó István, Tábori Hóra,
Téry Árpád, Zakariás Klára,
Zách János,Bngel Gyuri,Győrffy
Anikó, Szilés Antónia.
/26Ö5 méter, fekete-fehér./
A MI FÖLDÜKÉ
I:
r:
o:
z:

Magyar József
Magyar József
Magyar József
Sárközi István

dt: Ruttka Ferenc, dm: Szalók
István, gyv: Sike István, v:
Farkas Zoltán, h: Preisz Kál
mán, építész: Kocsis Károly,
va: Sinkovits Károlyné, ra I:
Horváth Ferenc, ra IIsGÖtz Je
nő, o I: Tüskés László, o II:
Borbély János, j: Heltai Kor
nélné , m: Kotlár László, Kosár
János, főv:Widuchowski Márton,
fv: Végh Lajósné, Krupa Lta.
Szereplők: Ács Rózsi,Bagyxnszki János, Baráth Éva, Báró An—

na, Dömsödx János, Felföldi
László, Fenyvesi Balázs, Föl
des Szilveszter, Gaál János,
Garamszegi Mária,
Gárdonyi
László, Horváth Gyula, Joó
László,Kelemen Éva, Kis Bazsa,
Kosztolányi Eázmér,Kun Vilmos,
Lelkes Dalma, Léka Géza,Létal
Klári,Madaras József,Magda Ga
bi ,Mesterházi Lajos,Nagy Emil,
Orbán Viola, Pacsai Gyula, Fadányi Mónika,Petbő Endre,Sánbha
Géza, Somlai István, Szakáts
Márton, Szilassy Ibolya, Tóth
Mihály, Vörös Ferenc.
/2463 méter, fekete-fehér./

Rövid játékfilmek és táncfilmek

Hoffman Vladimír,
z: Patachieh Iván

oí

dí Faken Balázs, dt? Vajó And
rás, gyv:Barabás Tibor, v:Far
kas Zoltán, h; Novak Gyula, j;
Heltai Koraélné, főv; Meltsók
József.
Szereplők: Kiss Manyi, Bánhidy
László, Rajz János, Szirtes Ádám, Szekeres Ilona f.h.,Orso
lya Erzsébet, Fex*eacz László.
/4?1 méter, fekete-fehér./
MÁJUSI BAL
I; Békés József,
Markos Miklós,
r; Markos Miklós,
o: Hildebrand István,
z: Patachieh Iván,

BUSÓJÁRÁSKOR
Szájhagyomány alapján fel
dolgozta; Eaffay Anna,
rs Raffay Anna,
Lestár János
os Sára Sándor,
' zs dr.Sárosi Albert,
dt; Bertalan Tivadar, gyv: Né
meth András, vs Farkas Zoltán,
h; Lohr Ferenc, o II: Simon
György,Horváth Ferenc, jc Hol
tai Komélné 9fővsPaksy István,
fvs GÖtz Jenő.
/465 méter, színes./
GEBÉK ÉS PARIPÁK
I: Csurka István
r: György István
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d: Búzás Pál, dt; Vajó András,
gyv; Németh András, v; Morell
Mihály, h: Sárdi Nándor? ra:
Rényi Tamás, fovs Meltsók Jó
zsef, fvs Dévényi László*
Szereplők; Király Levente, Pap
Éva f.h., Rajz János, Makláry
János, Fotiyó József, Deák B.
Ferenc, Vándor József, Rozsos
István, Benedek Tibor, Farkas
Antal, Keleti László, Kozák
László, Holl István,Torma Ist
ván, Horváth Gyula, Vass Irma,
Kállai Ilona, Faragó Vera,Vetró Margit, Balogh Emese, Lórán
Lenke, Csűrös Karola, Hacser
Józsa, Lovas Ágnes, Timár Éva,

Loeonszky Aranka, Kocziha Zsu—
zsika.
/618 méter, szines./

MADÁRIJBSZTŐ
I,r: Banovich Tamás
os Bodrossy Félix,
z: Gulyás László

Táncfilmek:
BALLADA EGY LÁNYRÓL
I,r: Banovich Tamás
0 1 'Bodrossy Félix
zí Vujicsics Tihamér
dt; Bertalan Tivadar, koreo
gráfus : Rábai Miklós, gyv:
Győrffy József, v: Farkas Zol
tán, h: Lohr Ferenc, színes
technika e Dobrányi Géza.
Szereplők: Csűrös Karola, Er
délyi Tibor, i'arczi Zoltán,
Molnár Lajos, Létai Dezső.

dt: Bertalan Tivadar, koreo
gráfus:
Fejes Sándor,
gyv:
Győrffy József, vs Farkas Zöl
téin, h: Lohr Ferenc, j: Heltai
Kornél, m: Kotlár László, főv:
Meltsók József, szines techni
ka: Dobrányi Géza.
Szereplők:
Sándor.

Fejes

TAVASZ
I,r: Banovich Tamás
o: Bodrossy Félix,
sí Hraskó Támás

CSATA UTAK
I,r: Banovich Tamás
o: Bodrossy Félix,
z: Vujicsics Tihamér,
dt: Bertalan Tivadar, koreo
gráfus: Létai Dezső,gyv:CfcrŐrffy
József, v: Farkas Zoltán, h:
Lohr Ferenc#
Heltai Kornél,
m: Kotlán László, főv: Meltsók
József, szin.es technika: Dob
rányi Géza.
Szereplők: Tarczi Zoltán,
tyás Zoltán.

Varga Vera,

Má

dt: ' .Bertalan Tivadar, koreo
gráfus: Rábai Miklós,
gyv;
Győrffy József, v: Farkas Zol
tán, h:Lohr Ferenc, karmester:
Baross Gábor, szines technika:
Dobrányi Géza.
Szereplő: Varga Erzsébet.
Közreműködik a Magyar Állami
Népi Együttes tánckara.
/Mind a 4 film szines, hossza
960 méter./

—oOo—
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R Ö v i d f i 1 m e k

Dokumentrumfiimek i

Riportfilmek:

CSILLAG A HOLDON

DICSŐ MÚLTRA .EMLEKEZÜHK

R: Kollányi Ágoston, o: Vancsa. La,jos, so: Borbély János,
Horváth Ferenc, gyv: Dévényi
László, fv: Kiss István.
/280 méter, fekete-fehér./

R: MÖnich László, o: Szabó Ár
pád, gyv: Breier György.
/488 méter, fekete-iehér./

AZ

R: Csőke József, o: BInoll Ist
ván, gyv: Breier György.
/p49 méter, színes./

'ZÁROSOM

Is Ruffy Péter, r:Mönich Lász
ló, o: Szabó Árpád, so: Halom
József, gyv: Berek Oszkár, fv:
Breier György.
/560 méter, színes./

AZ EZ5H5GYÉJSZAKA FÖLDJÜK

ÉLETBE OSZÜXLBE

HALHATATMHSÁG '

S: Fellegi Tamás, o: Sziklay
Kornél, gyv: Breier György«
/422 méter, fekete-fehér*/

R: Jancsó Miklós, ra: Eémiás
Gyula, o:Somló Tamás, gyv: Ki
rály Ottó, Jutási Dezső, fv:
Vértezel Alice«
/57^ méter, fekete-fehér./

HA SOKAIT ÖSSZEFOGNAK

HAROBAH SZÜLETTEK
R: Wiedermann Károly, o: Hildebrand István, so: Mellen Ot
tó, gyv: Dévényi László, fv:
Erupa Eta.
/475 méter, színes./

R: Csőke József, o: Fehéri Iámás, so: Drahos Kálmán, gyv:
Raubner István.
/472 méter, fekete-fehér./
KÖZÖS ERŐVEL
R: Borsodi i%vin, o: Sziklay
Kornél,Megyer Tibor, so:Frie&~
bauer István, gyv: Öreg György
/465 méter, fekete-fehér*/

BÉQSEEEf TÁLÁIKOZTUKK
S: Kolonits Ilona, o: Szabó
Árpád, Fifilina József, gyv:
Breier György.
/52Ö méter, szines./

MESÉL A NÍLUS
Rs Bokor László, osFarkas Eálmán, gyv: Breier György.
/460 méter, szines./
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A MUNKA ÜHHEPEET /1959/

HELYÜNK A VÉGTSLSNBKN/Csillag/

K: Fellegi Tamás, o: Kifliim
József, gyv: Breier György,fv:
Berek Oszkár.
/427 méter, színes./

H: György István, o: Bodrossy
Félix, gyv: Németh András.
/428 méter, fekete-fehér•/
ÍGY JUTUNK A CSILLAGOKHOZ

TÁVOLKELETI BARÁTAIMNÁL
E. és 01 Fehéri Tamás,
Breier György.
/435 méter f szines./

gyv:

UJ LEGENDA SZÜLETIK
Hí Bokor László, o: Fehér! Ta
más, so: Tóth Dezső, gyv: Sza
bó Nándor.
/350 méter, fekete-fehér./
TITO VILÁGBAJNOKSÁG
R: Soproni János, o: Fehéri
Tamás,Drahos Kálmán, gyvs Brei
er György.
/510 méter, fekete-fehér./

H: Janovics János, o: Széplaky
Gyula, so: Skrapits Antal,gyv:
Sohnltzler Miklós, fv: Láng É~
va.
/59S méter, fekete-fehér./
KINCSKERESŐK
R: Wiedermann Károly, o: Purczell Miklós, so: Skrapits An
tal, gyv: Dévényi László, fv:
Kiss István.
/475 méter, fekete-fehér./
KŐEMIÉnVC NYOMÁBAN
H: Varasdy Dezső, 0: Szabó
László, gyv: Sike István, fv:
Varga Ágnes.
/444 méter, fekete-fehér./
MADÁKDAL A gÖHBSgGBTEGBSET

V:T.WTHONTír A

Rí Préda Tibor, oiHoffman Vla
dimír, sós Skrapits Antal,gyv:
Barabás Tibor, fvsVenczel All
éé.
/477 méter, fekete-fehér./

Hs Kollányi Ágoston,Lestár Já
nos, o: Vancsa Lajos, Szabó
László, gyv: öreg György, fv:
Busás Antal®
/446 méter, színes./
MÜVEK ÉS ALKOTÓK

ESZTB5HÁZA MUZSIKUSA
H:Takács Gábor, osSomló Tamás,
gyvs Göxgényi Mária, fv: Klauz
Júlia.
/733 méter, fekete-fehér*/

Hs Kollányi Ágoston, os Vancsa
Lajos, so: Simon György, gyv:
Gorgényi Jánosné, fv: Klauz
Júlia.
/483 méter, fekete-fehér./
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A HAP JÁTSZOTT A BÁLÁTOKNÁL

ÜSTÖKÖSÖK

Rs lakatos Vince * osBarcs Sán
dor s sós Ábonyi Antal, gyv:
Scimitzler Miklós, fv: Láng
Sva,
/521 méter, fekete-fehér./

Rs Hárs Mihály, os Tiefbnmner
László, gyv: öreg György, IV:
Mátai Lászlóné•
/389 méter, fekete-fehér./
Dévényi László, fvsMátai Lász
lóné.
/494 méter, fekete-fehér./

RAGADOZÓ NÖVÉNYEK
Rs Kellényi Ágoston, oí Vancsa
Lajos, gyv: Dévényi László,fv:
Kiss István,*
/494 méter, szines./

Snittfilmeks

A TELEVÍZIÓ

UJ SIKEREK ÉVE

R í Janovics János, osSára Sán
dor, gyv: Winkler Júlia.
/401 méter, fekete-fehér./

R: Csőke
György«

József,

gyv: Breier

/505 méter, fekete-fehér/
A TERV BS AZ EMBEREK
R: Borsodi Ervin, 01 Megyer
Tibor, gyv: Berek Oszkár.
/6J4 méter, szines./

UTOLSÓ FELVONÁS
Ii Pintér István, Nemes János,
Szabó László, Horváth József,
r: Kolonits Ilona, 01 Fifilina
József, gyv: Breier György.

ULTRAHANG
R: Wiedermann Károly, 01 Barcs
Sándor, so: Király Ottó, gyv:

/2221 méter, fekete-fehér./

-GQO-

-

159 “

PANNÓNIA

FILMSTÚDIÓ

A Pannónia Filmstúdióban 1959-ben egy rajzfilm és egy báb
film készült.

Rajzfilm:

Bábfilm:

NE HAGYD -MAGAD EMBERKE

Ml LSNNB HA...

Forgatókönyviró: Bokor
Péter, Teknős Péter,
r , tervező: Darday At
tila
o: Harsány! István,
z: Kincses József,
sós Heményi Mária, kulcsrajzo
lók: Oselle Magda,Máday Grété,
Jlauchy Ferenc, Hagy Pál, Sza
bó Szabolcsúé, fázisrajzolók:
Nagy Attila, Szabó Albert, Re
menyik Sándor,Matta János,Szemenyei András, Szálas Gabi,
László Andor,Kiss Bea, Spitzer
Katalin, háttérrajzolók: Hepp
József, Soti Klára,Dlauchy Fe
renc , v: Czippauer János, h:
Beiai István, gyv:Bártfai Mik
lós, szines technika: Dobrányi
Géza.
/534- méter, szines./

I: Újhelyi József Ötle
téből Imre István,Jávorszky László,
r: Imre István,
os Jávorszky László,
z: Ilosvay Gusztáv dr*
bábtervező: Foky Ottó, háttér
terv készítő /díszlettervező/;
Magyarkúti Béla, hs Bélái Ist
ván, gyv: Bártfai Miklós, v:
Czippauer János, makett: Gatytyán György, technikai munka
társak: Papp László, Mészáros
Sándor, szines technika: Dob
rányi Géza.
/29Á méter, szines./

A külföldi anyagokat fordították:
Földi Katalin,
B.Nagy László,
Szekeres gsussa.
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