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Grigorij CSÜHRAJ;
AZ EGYÉN PROBLÉMÁJA A MŰVÉSZETBEN
A Nyugat háború utáni filmgyártásét a haladó Irányzatok győzelme
jellemzi* Ezek ae irányzatok Pranoiaorsság, Anglia, Amerika és más ka
pitalista országok filmművészetében jelentkeztek! de legjobban az olasz
filmgyártásban, az olasz neorealizatusmk: nevezett realista irányzatban
jutottak kifejezésre.
Az olasz neorealisték filmjeit a művészek igazi emberi érzése ás
népük életén való töprengése hatja át.A neorealisték hőseiket nem a pa
lotákban és a szalonokban, hanem a városok utcáin, a munkásnegyedekben
és a mezőkőn keresték, E hősök nyomorával ás szegénységével lelki gaz
dagságukat állították szembe, Olaszországban a neorealista művészet a
társadalmi igazságtalanság ellen lépett fel,s a z ember, az emberi test,
az emberi érzések szépségeit magasztalta, A neorealista filmek hősei
tudtak ábrándozni, önzetlenül cselekedni,s ezekben a filmekben talán az
egészséges emberi szerelem ábrázolása volt a legszebb.
+
A Nyugat filmkritikusai ma a neőrealiamist a "filmgyártás tegnap
jának” nyilvánítják. A nyugati filmszínházakban, ma a legkülönbözőbb
borzalmakat, gyilkosságokat, kegyetlenkedéseket, nemi természeteHeves
ségeket, erkölosi és pszichikai anomáliákat bemutató filmek uralkodnak.
Prostituáltak, "elfőneók” /selyemfiuk/ ás homoezekaBuélisok fog
lalták el ezekben a filmekben a hősök helyét. A szerelmet, az emberek
egymás iránti tiszta, természetes érzéseit e filmekben elavult valami
nek, "régimódinak" tartják. Az emberi,de különösen a női testet szépsé
gétől, poézisától, a nézők ssemeláttára történő képtelen lemeztelenitéssel fosztják meg s a legkülönbözőbb módon csúfolják ki. Ezekben a
filmekben a halálsikolyok, a vér, az összetört osontok ropogása a nemi
erőszak ás egyéb ocsmányságok váltak az esztétikai élvezet tárgyává,
" Az ilyen filmek ragasztál ésa és sikere divattal magyarázható* mert
a divat e filmeket a ^müvészét uj szavának" nyilvánította, de magyaráz
ható a fillsaterek egészségtelen érdeklődésével az "erős benyomások"
iránt, magyarázható a burzsoá filmgyártás üzleti jellegével, a befolyá
sos burzsoá körök politikai érdekeltségével az Ilyenfajta filmekben. Ez
a magyarázat azonban nem lenne teljes.
A nyugati filmgyártásnak sok őszinte és becsületes művésze van,
akik nem azzal a céllal beszélnek az élet szörnyűségeiről és ocsmányaá-
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gairól, hogy olcsó szenzációt keltsenek, vagy a burzsoázia társadalmi
magrende1éasinak tegyenek eleget, hanem mert él bennük a művész termé
szetes igénye, az az igény, hogy kifejezésre Juttassa a valósághoz való
viszonyát. Filmjeik semmiképpen, sem a burzsoá rendet védelmezik. Ma,
amikor például a burzsoá Olaszországban gazdasági fellendülés és lát
szólagos Jólét van,legkiválóbb művészei a burzsoá társadalom súlyos be
tegségéről, az egyén és a tárnadalom kóros viszályáról, az egyén válsá
gáról, magányosságáról és de gradálás ár61 tanúskodó filmeket készítenek.
Federioo FELLINI ÉDES ÜIuEf cimii filmje kétségtelenül esemény volt
a nyugati filmművészetben. Az említett film nagy közönségsikert ara
tott, a kritika nagyra értékelt©, győzelmet vívott ki nemzetközi fesz
tiválokon s heves viták követték - ami mind arról tanúskodik, hogy az
élet fontos problémáit érintette. Véleményünk magoszalhat róla, de kö
zömbösek nem maradhatunk iránta.
Az ÉDES ÉLET-ről ma is vitáznak még. Vannak, akik elismerik, hogy
alkotója, bár rendkívül tehetséges, mégis a filmet hamisnak tartják,
mondván, rágalmazza a mai Olaszországot.Mások kitartanak amellett, hogy
a film igaz, leleplezi a burzsoá felső tízezrek erkölcstelenségét. Fő
érvként azt a közismert tényt hangoztatják,hogy a filmben ábrázolt ese
mények hitelesek, mert a római újságok is közölték már Őket, a botrány
krónikában.
Nem az önmagukban vett tények hitelességében rejlik a művészet
ereje. A nézők hisznek Romeo és dúlla igazságában, függetlenül attól,
hogy a művész modellről másolta-e vagy fantáziájának szüleménye, A mű
vészi alkotás lényege és igazsága mindig attól függ, mit fejez ki a mű
vész. FELLINI filmjének 'igazsága a művész világszemléletében van, ame
lyet tehetségének hatalmas erejével juttat kifejezésre az ÉDES ÉLET ci~
mü filmben.
A film rendkívül kifejező, ragyogó epizóddal kezdődik, Róma felett
áldást osztó, kinyújtott karú Krisztus repül. De mégsem Krisztus ez,ha
nem helikopterre függesztett szobor, amely átrepül Róma munkásnegyedei
felett, a gazdag villák felett, melyek tetején fürdőruhás lányok napoz
nak, elrepül Róma szentélye, a Szent Péter bazilika felett. Egyszerre
csak FELLINI a filmkockák szembeállításával az egyik éjszakai mulatóba
visz el bennünket, ahol az előkelő világ unatkozik. Erre vadásznak a
botránykrónika riporterei.
A film középpontjában Mareello, az újságíró áll. Elválaszthatatlan
része ennek a ragyogó, jóllakott társaságnak. Be nemcsak kenyéren él az
ember.Mareello magányosnak érzi magát, balsejtelmek gyötrik ebben a za
jos és rohanó világban. Csinos menyasszonya van, akit szeret. A szere
lem azonban sem őt, sem a lányt nem teszi boldoggá, mert az újságíró
életformájában a házasság teher, kölönc,korlátozza szabadságát. Mareel
lo ezért a szabadszerelmet keresi s hiszi, hogy meg is találja. Mindez
önámitásí nincs szerelem, csak kéj és ledérség.
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Talán vissza kellen© hozni a régi jó időket, azok régimódi szoká
saival és régi jó erkölcseivel? Nem! Mareello apja megérkezésének ra
gyogó és finoman megrajzolt epizódja bizonyltja, a régihez nem lehet
visszatérni.
Mi hát a megoldás? Mi az, ami megmentheti az élethajazában éltévélyedett embert? Talán valamilyen csoda?
Az egyik olasz kisvárosban a gyermekek előtt megjelent a Madonna
képe, Mareello is elmegy az esemény színhelyére s hamar megállapítja,
semmiféle csoda nem történt, az egész csak szélhámosok kitalálása, azt
felkapta a sajtó, a film, a televízió és az egyház, a "szent gyermekek"
pedig kis gazemberek, akiket szüleik megtanítottak hazudni. Csoda nincs
tehát, csak hazugság, kapzsiság, csak az elkeseredett, magányos és bol
dogtalan emberek tudatlan tömege, akik mindenáron hinni akarnak a cso
dában. Elkeseredésük vad hisztériában tör ki s ez sokak életébe kerül.
A kivezető ut talán a felvilágositás és a művészet magasztos esz
ményeinek szolgálata, a kultúra lenne? FELLINI feltárja Mareello és a
kulturált emberek találkozásénak szomorú, tragikus epizódját. Maroello
örül ennek a találkozásnak, mert abban bizik, hogy egy müveit családos
ember segítségére lesz a helyes ut megtalálásában. Ennek az embernek
azonban sokkal borzalmasabb zűrzavar uralkodik a lelkében, mint amilyen
az ujságirót kínozza. Maroello barátját nagy félelemmel töltik el a tu
dományos felfedezések, fél a katasztrófától, amelyet szerinte e felfe
dezések magukkal hoznak s ezért meggyilkolja gyermekeit s maga is ön
gyilkos lesz.
Ez is zsákutoa. Erre slnos menekvés.
A magányos s az élet zajától kábult Mareello nem találja lelkének
nyugalmát s feneketlen, kilátástalan fertőbe merül. A film utolsóelőtti
epizódja feltárja az édes élettől megcaömörlött, eltompult embereket,
akik elvesztették lelkiismeretüket, emberi méltóságukat, beOBÜletérzésüket, tehát mindazt, ami az embert az állattól megkülönbözteti.
FELLINI ezt az epizódot a halászok által partravonszolt csúf ten
geri szörnyeteggel állítja szembe. A szörnyeteg merev szemmel mered
szárazföldi másaira.
A filmkocka kétségbeejtő reménytelensége csaknem megfojtja a né
zőt, s FELLINX úgy érzi, hogy az emberek előtt némi kis reménysugarat
meg kell csillantania. Ezután megjelenik a tülsó parton a hitet és a
tisztaságot jelképező kisleány, aki Marcallót hivja* Mareello részegsé
gében és kicsapongástól eltompultam nem hallja meg a leány hangját.
A
néző sem hallja, mert a hang gyenge, valószerűtlen s azt sem tudni, mi
re hiv.
Federico FELLDfl nagy tehetséggel és őszintén szól e filmjében ar
ról, hogy az egyén nagyon magárahagyatott a mai Olaszországban, haszta
lan keresi az élettel való kapcsolatot, elsekélyesedik, elzüllik és el
pusztul.
+
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A jelenlegi tökéé ideológusok sokat irnak és beszélnek az egyén
szabadságáról, amely szerintük a nyugati világ kiváltsága. Hangoztat
ják, ez a szabadság biztosítja az egyén igazi felvirágzását és boldogu
lását.
A nyugati művészek nagyra tartott alkotásai azonban az egyén és a
társadalom közötti viszály komor képét, az egyén mélységes válságának,
elnyomorodásának és hanyatlásának képét ábrázolják.
E válság okai a sajátos társadalmi viszonyokban keresendők,amelyek
az egyént szakadatlan harora kényszerítik mindenki ellen. E harc pedig
kimeríti az egyén erejét, szembeállítja a közösséggel, a társadalommal.
Az egyén az embereket egyesitő nagy eszme hiányát, a társadalommal
való kapcsolat elvesztését sokszor függetlenségnek, szabadságnak tartja
s ez gyakorta Önelégült büszkeséggel tölti el. Az egyén azonban éppen
úgy nem lehet független a társadalomtól, mint a növény a talajától - ez
csak katasztrófát jelenthet.
A társadalom teremtette,a társadalmi tapasztalatok gazdagította és
a társadalom akaratában osztozó egyén a mai korban alkotó erejének és
energiájának tetőfokára lépett. Az egyén a társadalomhoz, az emberi
nemhez való tartozása révén megnőtt önmaga szemében. A társadalom szol
gálatának szükségessége ráébresztette saját értékére s arra is, hogy
fontos szerepe van az életben. Az egyén az emberek szolgálatában min
denkor, amikor ereje legjavát a társadalomnak adta, nemcsak boldogság
ra talált, hanem halhatatlanná is vált, "Szeretlek benneteket, emberek.
Legyetek éberek"! - irta kivégzése előtt Julius FUOIE. "Ne airjatok, ne
sajnáljatok engem"! - kiáltott fel kivetésekor Zoja KOZMOGYEMJANSZKAJA.
- "Boldogság meghalni népemért!"
Ma sincs hiány nagyszerű és erős egyéniségekben. Az ilyenek azon
ban kivül állnak a burzsoá művészet látóhatárán, mert ők arra a beteges
és gyötrő folyamatra összpontositjék figyelmüket, amelyben az egyén el
szakad a társadalomtól. Be mint társadalmunknak részel, Ők is kutatják,
tükrözik és ábrázolják ezt a folyamatot, annak minden borzalmával. Az
olyan müvek hőseire, akik elveszítették kapcsolatukat a társadalommal,
nyomasztó magány és az elkerülhetetlen pusztulás érzése szakadt rá.Ezek
csak hányódnak az életben, menedéket keresnek, s mert nem találják, el
keseredetten hol segítségül hívják az istent, hol pedig dühödten leta
szítják a trónjáról, hol mindent el akarnak pusztítani, amit maguk kö
rül találnak,hol pedig sóhajtoznak és magányosságukat világgá kiáltják.
Az egyik kiváló olasz rendező, ANTONIONI egyik filmjének oima:
KIÁLTÁS. Valóban, AETTONIŰNI egész életműve az elkeseredés nagy kiáltása
b ezt a magányosság és a lelki sivárság tragikus érzése okozza.
+
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Araikor az egyén elsekélyesedésórőX beszélünk a burzsoá társadalom
ban., nem gondolunk természetesen minden egyes emberre, aki a tőkés or
szágokban él, hanem arra a folyamatra, amely témája lett az "uj" nyuga
ti filmgyártás kutatásának*
A közelmúltban találkoztam a francia "uj hullám" egyik képviselő
jével, Claude CHABROL filmrendezővel* filmjeit már ismertem és bár az
azokban érintett problémák számomra nem voltak időszerűek, tudtam, hogy
őszinte művésszel van dolgom, aki sajátos módon gondolkozik az életről
és a filmgyártáshoz jó érzéke van. Ezért örültem annak, hogy megismer
kedhettem vele.
Egy Párizs-kömyéki kisvárosban találkoztunk,ahol CHABROL uj film
jét, az ÖJPHELIA-t forgatta. Itt módunkban volt megismerni egymást, be
szélgetni, vitázni, művészetünk alapelveiröl. CHABROL az antiheroizmust
védelmezte, mert véleménye szerint hősök nincsenek, egyszerűen csak em
berek vannak, akik élni akarnak, CHABROL képmutató hazugságnak tartja a
hősiességre irányuló felhívásokat. Nem a hőstett szelleme érdekli őt,
hanem amint mondotta, a hőstett "mechanizmusa". Nem értettem egyet vele
b elmondottam a hősiesség védelmében érveimet.
- Nincsen hősiesség? - kérdeztem. - Hét mi volt Raymonde DIEN, aki
a sínekre feküdt, hogy megakadályozza a fegyvert szállító vonat útját?
Mik akkor a tüntetők, akik életük kockáztatásával vonultak ki jogaik
védelmében!?
- Mi a biztosítók arra,hogy valóban igazuk volt? Hátha nem is volt
érdemes megtenni? - felelte.
- Ez más kérdés - mondottam. - Még létezhet a hősiesség, ha mi ké
telkedünk is a hős cselekedetének helyességében. Bn voltam a háborúban,
ahol láttam igazi hősiességet és igazi hősöket. A mai világ is nekik
köszönheti létét. E hősök emléke szent számomra.
CHABROL elgondolkozott.
- Franciaországban is volt talán hősiesség az ellenállás idején,«•
Be ma...
Megértettem, hogy CRABROLnak az antiheroizmus, amelyet szomorú bi
zonytalansággal védelmez, nem a saját véleménye, ő ugyanis semmit sem
akar elhinni bizonyíték nélkül. Tanulmányozza a hősiességet, törekszik
a hősiesség mechanizmusának megértésére s biztos vagyok benne, hogy meg
is fogja érteni.
Az antiheroizmus igen széles körben elterjedt, divatos elmélet,
amelynek gyökerei sokkal mélyebbre húzódnak. Az emberi léleknek a hő
siesség volt mindig egyik legnagyszerűbb megnyilvánulása. Jeanne d’ARC,
Zoja KOZMOGYEMJANSZKAJA, SAVONAROLA, Giordano BHÜNO, Frederic JÖLIOTOURXE, Julius FEJŐIK - mind olyan hős, akinek hőstettei minden egyéb kö
rülménytől függetlenül mindenkor nagy etikai értelemmel és jelentőség
gel bimak.
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A hősiesség természetében a leglényegesebb kétségtelenül az, hogy
az egyén jól megértse, a társadalomhoz, az emberiséghez, az emberek kö
zé tartozik s tudatosan törekedjék minden erejét az emberek boldogságá
ért folytatott harc szolgálatába állítani.
Akkor azonban, ha az egyén elveszti a társadalommal való kapcsola
tát, a hősiesség értelmetlenné, megmagyarázhatatlanné válik. Az indivi
dualista ma a társadalmi eszményeket eltévelyedésnek, osalásnak tartja,
az embereket pedig hitványaknak, egymás ellenségeinek véli. Az indivi
dualisták mindazokat, akik hajlandók a hősiességre, egyszerűen
ostoba
embereknek, magát a hősiességet pedig kilátástalannak tartják. Pedig a
társadalom szolgálaténak igénye az egyénnek normális megnyilvánulása.
Súlyos megrázkódtatást és tragédiát okoz, ha az embert megakadályozzák
abban, hogy embertársainak szolgálatot tegyen.
William WYLER neves amerikai rendező közvetlenül a második világ
háború után ÉLETÜNK LEGSZEBB ÉVEI címmel filmet készített. Ez a film
csodálatos finomsággal és liraisággal mutatja be azoknak az embereknek
a tragédiáját, akik a fronton felismerték, milyen nagy boldogság hazá
juk polgárainak lenni és fegyverrel védelmezni nemcsak saját hazájukat,
hanem az egész emberiség érdekeit, s hazaérkezésük után ismét olyan
helyzetbe kerülnek, hogy az említett ideálokat lerombolják,ők pedig nem
látják, nem tudják, hogy védelmezzék meg azokat. Tevékeny
honpolgá
rokból egyszerűen adófizetőkké válnak, visszatérnek az önmagukért való
harc légkörébe, az egyéni érdekeknek, a társadalomtól független törek
véseknek szférájába.A volt katonákat keserű érzés kínozza, mert azt hi
szik, elvesztettek valami értékeset, nélkülözhetetlent. Egyikük, a volt
pilóta kimegy a városból a repülőgépek temetőjébe s egy összetört gépen
siratja életének soha vissza nem térő legszebb éveit...
A TISZTA ÉGBOLT cimü film is egy ember tragédiájáról szól, aki
felismerte, minő boldogság hazája polgárának lenni, de akit megfosztott
ettől a boldogságtól az a kegyetlen és ostoba gyanakvás, amely a szemé
lyi kultusz idején uralkodott országunkban,
A személyi kultusz tragédiája az egyén és a kollektíva közötti
kaposolatok zavaroséágában rejlik, A kollektívával összeforrott egyén,
aki kifejezője a kollektíva akaratának és törekvéseinek, alany, aki is
meri a kollektíva tapasztalatait s ezt az akaratot és tapasztalatot el
képzelések és eszmék formájában megfogalmazza és kljegecesitl - az
ilyen egyén hatalmas alkotóerőre tesz szert. Ezzel szemben a társada
lomtól elszakadt, félrevonult vagy erőszakkal a társadalom fölé emelke
dett egyén sok embert tesz boldogtalanná, Önmagával együtt*
A burzsoá társadalomban az egyén úgynevezett szabadságának a tra
gédiája olyan betegség, amelynek oka a burzsoá társadalmi rendben rej
lik; a személyi kultusz tragédiája pedig egy epizód csupán hazánk tör
ténelmi fejlődésében. A személyi kultusz ellensége a szocializmusnak.
Okait nem a szocialista társadalmi rend sajátosságaiban, hanem a kon-
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krót történelmi feltételekben kell keresni. A szerváét kommunisták* akik
szilárdan hittek a kommunizmusban, lelkűk és erejük legjavát állították
a kommunizmus szolgálatába a legbeosületesebb törekvéseiket kapcsolták
össze a kommunizmus ügyével, joggal feltételezhették, hogy a harcukat
vezető ember még náluk is elvhübb és Önzetlenebb, Hittünk ennek az em
bernek minden szavában, de nem tudtuk akkor még, hogy az igazság mono
póliuma igazságtalansághoz vezet,
A személyi kultusz súlyos hatással volt a szellemi életre s Így a
filmművészetre is. E korszak dogmatikus normái és követelményei követ
keztében a szovjet filmgyártás, amely a FATYOMKINt, a CSAPAJSV-et, a
NAGY HAZAFI-1- alkotta, fokozatosan kezdte elveszíteni ujitói,később pe
dig bizonyos fokig eszmei minőségét is.
A szovjet filmművészet újjászületésének időszaka a XX. pártkong
resszus után kezdődött. Újból megjelentek az egyszerű embert, az egy
szerű ember belső világát, hősi haroét bemutató filmek. Az olyan alko
tások, mint az EMBERI SORS, a SZAldNAK A DARVAK, az ÚTKÖZBEN, a MESSZI
UTCA, az ÉLETEM ÜRÁN, az
EGY ÉV KIIENO NAPJA, az IVáN GYERMEKKORA és
más filmek társadalmunk humanizmusáról, egészséges szelleméről tanús
kodnak.

A lelkileg sivár, elsekélyesedett individualista egyén nem talál
menedéket, maga körül sem lát semmiféle értéket és ezért az álmok vi
lágéban próbál vigaszra találni.E törekvésnek egyik legnagyszerűbb meg
nyilvánulása Alain EESNAIS francia rendező "TAVALY MARIENBAUBAN" oimü,
nagy feltűnést keltett s különböző módon értelmezett filmje.
Vajon mivel vonta magára a figyelmet ez a film?
Először is formailag szokatlant különössége, befejezetlensóge meg
döbbenti a nézőt. RESNAIS hősei irreális életet élnek,a reális álét te
her számukra. Semmi sem maradt belőle a megszokott pózon, gesztusokon,
rítusokon kívül. A Marienbad szállóban csupa unatkozó maneken lakik,
semmivel sem foglalkoznak, nem érdekli őket semmi, nehezen viselik ke
resztjüket, a halálos unalmat. Gallérokkal, szalagokkal, frizurákkal
takart üresség életük tartalma. De fennáll az ábrándvilág, ahová eljár
nak az unalmas életből. Az ábrándképek zavarosak ás értelmetlenek. Uta
lásokat tartalmaznak, kifejeznek valamit, amit sem a szerző, sem a sze
replők nem magyaráznak meg. E film tartalma az üresség. A nézők e külö
nös formában és értelmetlenségben keresnek valami tartalmat, a filmnek
azonban nincs tartalma.
Úgy tűnhet, mintha e film témája képzelgésekre, az eszményi szere
lemre épülne, ahol ninos test, csak az álmok és emlékezések szelleme
létezik. Ennek ellenére a film mondanivalója mégis nagyon szekszuális.
Testi szerelemről nincs benne szó, de az ábrázolt folyamat a testi sze
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relem kórosan kifinomult, raffinált előkészítésének tekinthető. A kri
tikusok közül sokan a művészet uj szavának tartják ezt a filmet. Elra
gadják a bírálókat a reális világból az ábrándvilágba való átmenetek
tehetségesen megoldott hatásos pillanatai.
Ezzel a müfogással kapcsolatban büszkén és szívesen emlékeztetek
Andrej TARKOVSZKIJ fiatal szovjet rendezőnek IVÍN GYERMEKKORA cimü köl
tői, bátor filmjére. A legutóbbi velencei fesztivál nagydiját nyert
IVÍN GYERMEKKORA egy kisgyermekről szól, aki eltévedt a második világ
háború forgatagában és akit megfosztottak a gyermekkorától...
... Ez a gyermekkor olyan volt, mint más gyermekeké: a meghittség,
az Öröm és a büszkeség érzése, a fűszálakon csillogó harmatcseppek, a
titokzatos erdő, a pillangók, a nap, a mosolygó anya ... de egy ütés,
kiáltás, robbanás után minden eltűnt ... Csak a háború maradt, a bom
batölcsérekkel elcsúfított föld és a kisfiú, aki elindul felfedező út
jára.
Ez a film is két világban játszódik, a reális világban, ahol ke
gyetlen, de dicsőséges haro folyik és az álmok világában, ahol a kisfiú
emlékei tárulnak elénk, a megfosztott és letlport drága, távoló gyer
mekkorról. E müfogásnak nagy eszmei súlya van s talán azért hat oly
erősen a nézőre. E film hősei nem unatkoznak, nem kínozza Őket saját
jelentéktelenségük. Tudatuk tiszta és világos. A háború mocska nem vál
toztatja őket állatokká, ellenkezőleg, tudatában vannak annak, hogy kö
telességük van az emberekkel szemben, s ez teljessé, nagyszerűvé teszi
a hősöket.
A háború borzalmai, a pusztulás, a szenny, a halál közepette olyan
egészséges egyén tárul elénk, aki nem vesztette el emberi báját, vagy
mondhatnám, emberi nagyságát. Ezekben az emberekben minden emberien
egyszerű. Ők tudják, mit ér a szerelem és a barátság* Nem filozófiai
elvként ismerik a hősiességet. Nem vitatkoznak a hősiességről, hanem
egyszerűen hősökként élnek.
Nem azért hasonlítottam össze ezt a két filmet, hogy csökkentsem
Alain RESNAIS jelentőségét, vagy hogy szembeállítsam vele a fiatal
TARKOVSZKIJt. Megértem, hogy azok az emberek, akik a művészet másik pó
lusán állnak, úgy ábrázolják az életet, ahogyan ismerik, érzik és ér
telmezik. Nem juttathatnak kifejezésre másfajta tapasztalatot, más vi
lágszemléletet, csupán a magukét. Tiszteletreméltó becsületességük.
Megemlíteném itt azt a tényt is, hogy az oly sok keserűséget látott és
sok tragédiát átélt hazámban sem a nép, sem a művészek nem vesztették
el kapcsolatukat az élettel, egyéniségük gazdagságát. Ez pontosan igy
van.
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Néhány szovjet művész nemrégiben Rómában kerékasztal melletti be
szélgetésen találkozott az olasz kultúra kiváló képviselőivel. E be
szélgetés alkalmával PÁSÖLINI, a nagy olasz művész, aki iró, dramaturg,
színész és rendező is, meleg hangon nyilatkozott filmjeinkről és
JEVTUSENKO verseiről. Megjegyezte azonban,hogy művészetünk nagyon naiv,
vagy ahogyan ő mondotta? "tragikum nélküli".
Est a "tragikum nélküliséget" a szemünkre is vetette. Válaszomban
elmondottam, hogy mind a három filmem formailag és tartalmilag a leg
szorosabb értelemben vett tragédia. A NBGTVENEííXEBIK cimü filmben Marjutkának, egy fehérgárdista tisztbe szerelmes partizánlánynak szerelmi
tragédiáját mutattam be. Ez a tragédia azzal oldódik meg, hogy Marjutka
agyonlövi szerelmesét. A BALLADA A KATQNÍRÖL cimü filmben egy egyszerű
és tiszta ifjú pusztulásáról beszélek. Ez az ifjú derék férj, állampol
gár lehetett volna, építhetett vagy kertekkel díszíthette volna a föl
det, de osak katona lehetett. Végül pedig a TISZTA ÉGBOLT cimü filmben
olyan ember tragédiájáról szólok, akit igaztalanul megfosztottak becsü
letétől.
Bár e filmek tragédiák, életszemléletem, világnézetem mégsem tra
gikus, Mindez nevelésemből, politikai tapasztalataimból és élettapasz
talatomból következik. PASOLINI szemében naivnak tűnhet mindez, sőt an
nak is kell tűnnie, mert PASOLINI világszemlélete és tudata rendkívül
tragikus.
Ez a tragikus életszemlélet hatja át nagyszerű és szomorú filmjét,
az AOCATTONE-t is. Ez a film PASOLINI első rendezése s bemutatkozása
ragyogó, ugyanúgy, mint egész alkotó útja ennek az igen tehetséges em
bernek.
Aocattone, vagyis Csavargó az egyik legénynek a osufneve, akit a
filmben senki sem szélit másként. Azt sem lehet tudni, van-e rendes ne
ve és emlékezik-e rá. Aocattone osak az első pillanatra rokonszenves,
mert később kiderül, hogy egy züllött egyéniség maradványa. Aocattone
nem dolgozik. Prostituáltak tartják el. Nem ostoba, van természetes
esze, néha egyfajta halvány emberi megnyilvánulással válaszol környeze
tének, az embereknek. Élete, cselekedetei mégis borzalommal töltik el a
nézőt. Ennek az embernek minden kapcsolata megszakadt a társadalommal,
családjával, gyermekeivel. Az egyik epizód arról szól, hogy ellopja
gyermeke nyakából az érmet. Nem azért teszi, hogy éhségét csillapítsa,
bár éhes, hanem hogy elcsábítsa és prostituálttá tegye az útjába került
leányt. Acoattonénak nincsenek erkölosi kategóriái, nincs becsülete,
sem emberi méltósága. Teljesen "szabad egyén". Ez pedig szörnyű, undo
rító, és tragikus,
PASOLINI filmje megmutatja az úgynevezett szabad, egyén felszabadu
lásénak logikus végklfejlését*
Acoatton© ... okot ad a kétségbeesésre.
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Fedarlco FEJÜLIliinek, Alain RBSKAISnek, OXaude CHABROLnak, Pierre
Paolo FASOLIHInak, tehát a legjobb nyugati rendezőknek a filmjei azt a
tárgyi folyamatot tükrözik, hogy az egyén a kapitalista társadalomban
elrothad. Vannak azonban más filmek, amelyek nem tükröződései, hanem
termékei ennek a kóros jelenségnek, vagyis az egyén elrothadásának.
Az említett filmek szerzői is áldozatai ennek a rothadási folya
matnak, Egyéniségük szürke, korlátozott, érdeklődési körük szűk, érzé
keik eltompultak, reflexeik gyengék és ezért erős ingereket igényelnek.
Ez fokozza annyira érdeklődésüket a beteges nemi hajlamok,az erőszak és
egyéb szekszuália ocsmányságok Iránt, A burzsoá individualista ma na
gyon kiegyensúlyozatlan és cinikus egyén, igen gyakran a huligánsághoz
jut el, A közelmúltban láttam agy ilyen filmet, kitüntetést is kapott.
Témája nem lép ki a nemi kapcsolatok kereteiből. Egy nemi aktust ábrá
zoló epizód a tetőfoka, A film szakmai büszkeséggel tölti el rendezőjét
és elragadtatja a művészet néhány raffinélt "becsüsét",
A nézők reagálása különböző. Egyesek megrökönyödnek,de hiszékenyen
azt gondolják, hogy talán ez a korszerű filmgyártás. Vannak, akik nyíl
tan felháborodtak. "Van ezeknek lelkiismeretük?" - "Ha önök annyira
lelkiismeretesek - válaszoltak nekik a
sötét nézőtérről, - akkor ne
járjanak moziba". A felhevült fiatalok hangosan kommentálták a vásznon
látottakat.
Amidőn elmondottam véleményemet e filmről, ellenfeleim megvetően
mosolyogtak,
- Hát igen - mondotta az egyik, - magát, aki szovjet nevelésben
részesült, megbotránkoztatja a bátorság ...
- Ham megbotránkoztatott, de elkeserített ez a film,Aki már talál
kozott huligánokkal, tudja, a huligán a bátorságot tartja legnagyobb
erényének, A huligán gyakran azért követ el gaztetteket, hogy bátor em
bernek érezhesse magát, a bátor ember benyomását keltse, Én azonban
mindig utáltam az ilyenfajta bátorságot,
A huligánéágig aljasait mai burzsoá individualista a szerelemben
sem hisz. Szerinte az ő nyomorúságos "énje" a világmindenség közepe. Ez
az "én" nem tudja megérteni, sem elhinni, hogy az egészséges egyénnek
vannak olyan természetes tulajdonságai, mint például a szerelem, a hő
siesség, a becsület, az emberi méltóság, a magasztos ideálok. Ezért az
individualista az említett tulajdonságokat agyrémeknek tulajdonítja,
hogy mindent a saját fogalmainak megfelelő szintre süllyesszen maga kö
rül.
Az emberi szerelem - kultúra. A szerelmet emberek teremtették. Az
egészséges egyén fejlődése kötelezi az embereket arra, hogy ebben a vo
natkozásban is felülemelkedjenek az éllatokon,
A szerelem kultúrájának megalkotásán művészek, költők, zenészek
nemzedékei fáradoztak.
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Az emberiség századokon vitte az érzéseknek ezt a stafétáját, s
beírna olyan óriások vettek részt, mint: SZOPHOKLÉSZ, TU FŰ, VERGILIUS,
SHAKESPEARE, HJSKIH, FIRDUSZI, GOETHE, PETŐFI... A törpék naiv kitalá
lásnak mondották a szerelmet s most lerombolják a palotákat, hogy bebi
zonyítsák* téglából épültek,.. Az a szomorú, hogy az ilyenfajta "bátor
ság" rekonssenvre talál.
Amidőn az említett filmekre gondolok, eszembe jut egy kép a háború,
idejéből* Fasiszta hóhér áll egy romhalmaz tetején szétvetett lábakkal
és vigyorog, önelégült képe mintha osak azt mondanál "Ez az én raüvemt"
Láthatóan hősnek érzi magát azért, mert mindent elpusztított,
Nem véletlenül szóltam a fasizmusról, A fasizmus érzelmi szférája
szoros kapcsolatban áll a hanyatló művészet esztétikájával,
A mai nyugati filmművészet kifejezésre juttatja a burzsoá társada
lomban végbemenő objektív folyamatokat s ebben rejlik haladó szerepe.
A divatos kritika pedig csak nyilvánítsa "uj" művészetnek a deka
denciát , nyilvánítsa elavultnak az olasz neőrealizmust és az egész ha
ladó filmgyártást, A jövő mégis a haladó filmgyártásé, A divatok éa a
szenvedélyek letűnnek* de megmarad a nagy élő éa örök, igazi emberi mű
vészet . /KUTOKESüSZTVO, 1965* ?.«»./
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Szergej EIZEi'TSTEIN:

NEM KÖZÖMBÖS TERMÉSZET
/Részietek/
S hol nyílik a sírbolt szája,
Fiatalon pezsg az élet.
Örök mosolyt villant raja
Közömbösen a természet.
HJSKIN
Az érzelemmel telitett tájképet, amely a képben zenei összetevő
ként hat, "nem közömbös természetnek" nevezem.
... A néma film önmaga irt magának zenét.
Plasztikus zenét.
A jelenet zenei menetét azokban a napokban az ábrázolás szerkeze
tével és vágásával oldották meg.
A montázs-darabkákból a jelenetnek nemcsak a menete, hanem a zené
je is kialakult.
Mint ahogy a néma arc "beszélt" a filmvászonról, az ábrázolás is
"megcsendült" a vásznon.
Leginkább a tájkép jutott hozzá, hogy megcsendüljön. A táj ugyanis
a film legkötetlenebb eleme,amelyet a legkevésbé terhelnek a mese szol
gálati feladatai, s amely a leghajlékonyabb a hangulatok, az érzelmi
állapotok, a lelki élmények visszaadásában. Egyszóval,mindazt a leghaj
lékonyabban tudja visszaadni, ami a maga zavarosan megfogható, kavargó
képiségében kimerítő teljességgel csak a zene számára hozzáférhető.
Itt most felmerülhet a kérdés: "De... általában tulajdonképpen mi
ért van szükség feltétlenül zenére? Miért beszélnek itt úgy a zenéről,
mint valami általában, a priori szükséges és magától értetődő dologról
a filmben?"
ügy vélem, a válasz eléggé világos. Nem annyira a ráhatás erősíté
séről van szó /bár,nagy mértékben ez is közrejátszik/, mint inkább ar
ról. hogy emocionálisan is sugallmazzuk azt, ami más eszközökkel klfejezhetetlen.
Ha meg akarjuk közelíteni a plasztika valamennyi eleme közül a
tiszta emocionalltásnak ezt a szféráját, az utón,mint már előbb elmond
tuk, a zenéhez legközelebb a táj áll.
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A néma film körülményei között az a feladat jutott osztályrészéül,
hogy emocionálisan sugallmazza azt, amit teljes tökéletességgel osak
a zene fejezhet ki.
Ezt úgy érték el, hogy a film általános menetébe "tájképi sequentiákat" illesztettek bele, s ezek ott pontosan ugyanúgy hatottak, mint
a premier plánok ajkmozgásai által leirt, állítólagos szöveget rögzítő
lnsertek hatottak némileg sürítettebb formában.
Ez ugyanaz a kísérlet volt, hogy közel vigyék a néma filmnél elke
rülhetetlen zenei átmenetek folyamatosságát a film többi részével fenn
álló szinkron egyidejűség érzésével.
Leggyakrabban ezt tájképi-zenei "elöjáték"-betétekkel érték el,
ezek előbb létrehozták a szükséges érzelmi állapotot és hangulatot, az
tán ritmikus elemeikkel átsiklottak magának a következő jelenetnek a
további menetébe, ez a jelenet pedig meseileg ugyanebben közegben moz
gott: a bevezető rész ezt a kicsengést tiszta állapotban hozta létre
és az azonos ritmikai ás vizuális-daliamszerkezetben felépített egész
jelenet folyamán ez a belső zene tovább zengett a néző érzéseiben.
Ebben az értelemben a PATTOMÉIN az egyik legpregnánsabb példája a
tájkép zenei megoldásának, hozzátéve még, hogy sorrendben egyike volt
az első filmeknek, amelyek plasztikusan tudták megoldani zenei felada
taikat B
A későbbiekben éppen elég visszaéléssel találkoztunk ebben az
irányban, mint akár csak az úgynevezett francia avant-garde mesterei
nél. CAVALCANTI például kivette a tájképi szimfóniákból az emóciók
konkrét irányzatosségát. ennek következtében elkerülhetetlenül szétosz
latta annak lehetőségét, hogy ezek a tájképi szimfóniák meghatározott
hatást gyakorolhassanak a tárgytalan, zavaros élmények tisztán impreszszionlsta játékára. Egészen más volt a tájkép sorsa a szovjet filmművé
szetben.
Ha a PATTOMÉIN bizonyos mértékig magelőzte a többi filmet az emócionália táj szerves bekapcsolásának módszerében, mégis alapvetően ál
talános irányzatot fejezett ki, amely 1925 körül jellemző volt filmmű
vészetünk egészének vezető részére.
Tökéletesen nyilvánvaló, hogy emóciót válthat ki nemcsak a zenei
leg felépített tájkép, hanem gyakran maga a tájkép tárgylsága.
Már nem is beszélek a lerombolt házakról vagy a füstölgő romokról,
amelyek ugyanolyan mély benyomást keltenek a filmhíradó kockáin vagy
DAUMXER litográfiáin /különösen a franoia-porosz háborúval kapcsolatos
sorozatban/, de minden "unalmas" táj, amely puszta földből és egy vi
hartépett magányos fából áll, mindig nagy eséllyel rendelkezik, hogy
önmagában - a tárgyak összeállítása következtében - komor hangulatot és
komor emóciókat váltson ki...
Kutatásunk mindenekelőtt éppen a zenei tájképre irányul.
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Ezért elemzésünk tárgyául válasszuk a hajnal jelenetét az odesszai
kikötőben.
Az Ilyen kompoziciós megoldások hagyománya egyáltalán nem marad
abba azzal, hogy letűnt a vetítővászonról a néma film: éppen ellenkező
leg, haladó kezdeményezéseiben a hangos film összehasonlíthatatlanul
kiszélesítette az ilyen stílusbeli és kifejezési lehetőségek körét,
szintetizálta valamennyi számára hozzáférhető kifejezési eszközt.
Az
"odesszai ködök" mintegy az összekötő láncszemet alkotja a
tiszta festészet és az uj filmművészet auditív-vizuális összetételeinek
zenéje között.
A köd-szvit még festészet, de sajátos festészet, amely a vágáson
keresztül már megismerte a reális időtartamok váltakozásának ritmusát
és az időbeli ismétlődések megismerési folyamatosságát, azaz annak ele
meit, ami tiszta formábem csak a zene számára hozzáférhető.
Ez bizonyos fajta "utófeatészet", amely sajátos "élőzenébe" megy
át.
Ezért törvényszerű és tökéletesen indokolt, hogy éppen itt vegyük
szemügyre az ilyesfajta stilisztikai modor, a szem zenéjének múlt ha
gyományait...
A zenei tájkép alapvonásait követni természetesen legérdekesebb a
műfaj forrásainál, ahol egyidejűleg elérte a tökéletesség legmagasabb
fokát.
Ett ifjúságának vonásaival természetesen került összhangba a film,
mint önálló művészet kialakulásának időszakában tapasztalt jelenségek
kel.
A szem zenéje8 különösen a távolkelet, Kina és Japán művészetében
virágzott fel.
Ott is különösen a tájképfestészetben volt igen gazdag.
A változatosságot maguknak a kompozioiós lépéseknek a keresettsé
gével érték el, nem pedig az objektumok számának kiszélesítése utján:
rendszerint nincs több tárgyról szó, mint folyóról, tóról, szikláról,
hegyláncokról, vízesésekről, meghatározott tipusu fákról, szalmakuny
hókról és kolostorrészletekről... Az emócionális hatást nemosak a ter
mészet ábrázolt elemeinek kiválasztásával, de mindenek előtt és főként
annak zenei kidolgozásával és kompozíciójával érték el, amit ábrázol
tak.
A kínaiak tájképi szvlttjei módszerükben egyébként különösen közel
állnak a tájképi filmkockák folyamatos sorából felépített szimfóniához,
amelyből annak idején a néma film épitette fel a maga "zenéjét".

*

A szem zenéje Fietro GONZAGOnak, a nagy díszlettervezőnek meghatáro
zása. Sz.B.

19

He felejtsük el, hogy a különálló tájképi filmkocka, amelyet úgy
ragasztottak rá a cselekményre, mint egy postabólyeget, sohasem ért el
ilyen hatást és elkerülhetetlenül csak a földrajzi tájékoztatás kerete
in belül maradt. Az ilyen "tájékoztatás” szinte mindig feladata is mind
a különállóan vett filmkockának, mind pedig különösen a folyamatos so
rozatban egymás után kővetkező filmkockák közül az elsőnek. Itt persze
nem a Patyomkin kezdetének hullámverés! filmkockájához hasonló tipusu
filmkockákról van szó.
Ami az odesszai ködök jelenetében megtalálta fejlődésének távolab
bi útját jelenti, ez már kívül esik a néma film határain.
Pontosan ebből a módszerből folyik a film további fejlődési foko
zataiban a zenei munkába való átnövés, és fennmaradt a munka egységes
hagyománya és módszere a némától a hangosig és audiovizuális filmig.
Ügy érzem,hogy helyes a filmművészetet erre a három időszakra fel
osztani.
Hangosfilmnek azt a filmet nevezem, amelyben nem szervesen van
egyidejűleg jelen a hang és a kéol ábrázolást
elméleti megfontolások alapján ilyen a korai hangosfilm, gyakorla
tilag azonban, sajnos, a mai filmek közül is nagyon sok. Ezekre a fil
mekre az jellemző, hogy túlnyomó szerepet játszik bennük a hang, külö
nösképpen a szöveges, a beszédhang.
Az audióvlzuálls film következő szakasza a szervesen egybeolvadt
hang és képi ábrázolás filmje. Ebben a hang és a kép összemérhető és
egyenrangú elemként épiti fel a filmet.

Mielőtt azonban az odesszai köd audiovizuális jövője felé fordul
nánk, tárjuk fel röviden, min ée hogyan épül fel tulajdonképpen be
nyomást keltő játéka.
A jelenet három elemből épül fel*
1#
d*
2, Víz.
3. Tárgyak /kikötői daruk, 1 ©horganyzott hajók, stb./ körvonalai,
Érdekes,hogy mindezek az elemek a természet "négy elemének" ugyan
ahhoz a rendszeréhez tartozik, amelyeknek felhasználását az Erzsébet
kor! költészet és Shakespeare színháza követelte megi
levegő, v í z , föld, tűz.
A gyásznak ebben a bevezető jelenetében a negyedik elem, a tűz
egyelőre még ninos jelen.
Ez azonban teljesen törvényszerűt itt még osak halál van, gyász,
passzív elem.
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A tűz később tör bet
a tiltakozó gyűlés tüzében /ez a tiltakozó gyűlés a Vakulincsukot
gyászoló gyűlésből nőtt ki/.
A három elem mindegyike filmkockáról filmkockára váltakozó módon
és sajátos körülmények között lép kapcsolatba a másik kettővel.
Itt van például az a filmkocka, amelyet teljesen elnyelt a szürke
köd. Alig-alig lehet kivenni az árbócok homályos körvonalait, amelyek
Így a ködben olyanok, mintha félig áttetsző gyászfátyollal borították
volna őket.
Vagy itt van a viz tiszta ezüstös felületét csillogtató képkocka
és csak valahol messze-messze, a láthatár szélén me rede zik a hajók mo
tívuma.
Egy nagy fekete agyagtömb a szárazföld súlyos akkordjával zuhan a
vízbe és ütemesen himbálódzik a tenger ezüstös felszínén.
Itt pedig a hajótestek fekete tömege foglalja ©1 a vetítővászon
egész terét és lassan kúszik el a készülék előtt...
A motívumok kapcsolata a köd levegősségétől, a tárgyak alig felis
merhető körvonalain keresztül - a viz ólmosan szürke felületéig és a
szürke vitorlákig - majd a hajó bársonyosan fekete testéig és a parti
szárazföld sötétségéig halad.
Az elemek egyes vonalainak dinamikus kapcsolata az utolsó statikus
akkordban csúcsosodik ki.
Mozdulatlan képkockába futnak össze ezek a vonalak, ahol a szürke
vitorla sátorrá lett; a hajók fekete teste gyászfátyolló; a viz lehaj
tott női fejek könnyeivé; a köd a gyújtópont nélküli felvett tárgyak
körvonalainak lágyságává; szárazfölddé pedig a holttest lesz, amelyet a
rakpart kövére terítettek.
Itt lép be - egyelőre alig hallhatóan - a tűz témája:
pislogó gyertyaként jelenik meg Vakulincsuk kezében, hogy aztán a
holttest fölött tartott gyűlés lángoló gyűlöletévé nőjjön és a lázadó
páncélos árbócán lengedező vörös zászló biborszin lángjaként lobbanjon
fel.
A mozgás a fájdalom és az általános gyász homályos, mintegy légies
hangulatától a reális áldozatig, '& szabadságharc elesettjéig megy, a
tenger fájdalmas felületétől az emberi keserűség óceánjáig; a megölt
harcos kezében remegő gyertyalángtól az egész várost magával ragadó
felkelés-tömegeinek lángolásáig*
A bevezető részben ilyen egybefonódásban mozognak ezeknek az "ele
meknek” egyes vonalai, hol az előtérbe nyomulva, hol átengedve helyüket
a többieknek és elveszve a háttér mélyében; hol egymást hangsúlyozva,
hol egymást kiszorítva, hol egymás ellentéteként.
Emellett még mindegyik vonal végigjárja a maga saját mozgási útját
is.
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filmkultúra

így ritkul képkockáról képkockára a köd: anyagi mivolta mindinkább
áttetszővé válik.
Ezzel szemben szemünk láttára sűrűsödik és súlyosbodik a föld, a
szilárd anyagi először csak fekete füst, amely egybefolyik a köddel.
Aztán már az árbocok csontváza vagy hatalmas rovarokra emlékeztető eme
lődaruk körvonala.
Később ezek a ködből előmeredezö ha;}óorrok és árbócok szemünk lát
tára nőnok egész bárkákká és hajókká.
.
És máris hatalmas hajók teste meredezik előttünk. Az ezüstös viz
témája a tenger sima szinén álmosan ringatózó fehér vitorlába megy
át...
Itt osak a tárgyi elemek kölcsönös játékát, azaz a viz, a leve
gő és a szárazföld kölcsönös játékát érintettem.
De mindezeket még szigorúan megismétli a tisztán tonális és faktú
ráiig kapcsolatok kölcsönös játéka: a homályosan szürke kod szakadozott
közege; a vízfelület ezüstös szürke tükrének csillogása; az alkatrészek
bársonyosan fekete oldala.
Mindezt ritmikusan megismétlik az egyes vágási darabok kimért idő
tartamai és a lefényképezett tárgyak alig észrevehető "dallamos” ringáea.
Sajátos rezgésként kapcsolódnak itt be a repülő sirályok.
Sirály a levegőben: mintegy a köd és az ég egy része.
A kerítésen sötét körvonalakkal megülö sirály: a szárazföld eleme.
Közöttük pedig - mint egy gigantikusra nőtt sirályszámy - a vizen
ringó jacht vitorlájának fehérsége...
És az az érzésünk, hogy az egyes elemek találkozásai, mint maguk
az elemak is egymás között ugyanolyan együttest alkotnak, mint amilyent
a zenekar, amely a cselekvés egyidejűségében és folyamatosságában egye
síti a fúvós és a huros, a fa és a réz hangszereket!

Most már szemünk előtt világosan kirajzolódik, a kifejezőeszközök
egységének és harmóniájának szakasza.
A vágás esztétikájában igy vagy úgy, nyilvánvalóan fejlődése har
madik szakaszának küszöbén állunk.
E fejlődés első szakasza a "történelem előtti" vágás amorf, diffe
renciálatlan stádiuma volt: az egy pontból készített felvételek filmje.
/Ezt a szakaszt teljes "fenségében" megismételte és mindmáig megismétli
a hangosfilm első szakasza./
Aztán következett az az időszak, amikor az egyes elemek mind na
gyobb és nagyobb szétbontására törekedtünk, olyan elemekről szólva,
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amelyek homlokukkal ütköztek össze a vágásban. /Szinte Anatole Franoe
jelszavával: "Rohanjatok neki homlokotokkal a feliratoknak!"/
A néma filmnek ebben az időszakában, amely közvetlenül megelőzte a
hangosfilmet, az "egyénités" elvének következetes keresztülvitele a vá
gási stílus olyan túlzásaiig vitt, mint összefüggéstelen vágási darabok
egymásmellé állítása. Ezek a darabok együttesükben összefüggő cselek
vés vagy mozgás illúzióját keltették. Ennek példáiban valósággal bő
velkedik az Október /1927./, de ebben az irányban az első kísérlet me
gint csak a Patyomkinhoz megy viasza, azokhoz a bizonyos talpraszökkenő
oroszlánokhoz., az alupkai Voroncov palota lépcsőháziban /1925/.
Itt a mozgás három önálló fázisát, amelyet a három márvány orosz
lán három önálló figurája képviselt, együvé vágtuk, s ezzel egyetlen
talpraszökkenő oroszlán illúzióját keltettük.
Ez a vágási forma, a vágási törekvések és a vágási keresések leg
közelebbi múltja.
Az audióvizuális vágás uj szakasza véleményem szerint a vágási po
lifónia mindinkább növekvő egybeolvadásának és harmóniájának jegyében
következik be.
Az uj "harmonikus" ellenpontnak ez a típusa fejezi ki véleményem
szerint a legteljesebben egyetlen egyén tevékenységének kópét egy
együttesen belül.
Amikor egységes közösségi feladat ragadja magával a különálló
egyének mindegyikét, akik ezt a közösséget alkotják;
amikor az együttesen belül minden egység ismeri a maga önálló
egyéni útját a közös feladat megoldása során;
amikor ezek az utak kereszteződnek és újra kereszteződnek, össze
futnak és egybefonódnak, az egész együtt pedig elválaszthatatlanul a
kijelölt oél megoldása felé halad előre.
Honnan jutottak eszembe az ilyen kép élő, tapintható képzetei? Hol
és mikor tűnt szemembe szemléletesen a cselekvés ilyen képe?
Mikor és hol született bennem meg ez az első ittasság, amelytől
egész életemre megkaptam az ellenpont és a Baoh iránti rajongás mániá
ját?
Filmjeim típusán szinte soha nem vehető észre az egyenrangúak két
oldalú haroának nyoma.
Sokkal inkább a növekvő egység, amely külső támadás csapásai alatt
alakul ki - legyen ez a cári katonák lépése az odesszai lépcsőn, a né
met "disznó-lovagok" rohama vagy a RETTEGETT IVÁN Ügye ellen feltámadó
bojár-ellenzék egybekovácsolódása.
Innen adódik aztán, hogy nem annyira a két erő harca érdekel, mint
ugyanazon témán belül egy ellentmondás lényegi konfliktusa.
Ezért nem annyira BEETHOVEN, mint inkább BAOH.
így vagy úgy nyilvánvalóvá válik,hogy kiinduló álláspontom nem két
belülről hamónikus együttes agresszív egymásratémadásának képe volt,
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hanem inkább egyetlen együttes egybekovácaolódása valamilyen egységes
teremtő feladat megoldása közben.
/Az itt következő részben. EI2SMSTEIN' alapvető élményéről beszél:
egy pontonhid veréséről 1917-ben a Névám. Ebben a munkában részt vett
közvetlenül a Toros Hadseregbe történt belépése előtt, EIZEHS’
fEINnek
ezt a visszaemlékezését már közöltük. Szerk,/
Nem,nem a klasszikus színielőadások legszebb példáin; nem ragyogó
előadások felvételein; nem bonyolult zenekari partitúrákon; nem a tánc
kar bonyolult felfejlődésein és raa a labdarugó-pályán - a testek moz
gásának gyönyörétől először a tervszerű munka által felosztott térben
különböző ütemben mozgó munkások látványa részegített meg; egymást ke
resztező pályájuk játéka; utaík szüntelenül változó dinamikus egymásra
találása és szétválása - ahogy bonyolult mintákba rendeződött, hogy
utána pillanatok múlva távoli, alig Összefüggő vonalakba rendeződjék.
Ezt a gyönyörűséget, ezt a műélvezetet, amely azóta soha egy pil
lanatra nem hagyott el, a Néva két homokos partjáról egyidőben kinövő
ponton-hid látványa szerezte meg nekem először.
Általában az ellenpontozásos stílus gyönyörűsége még abban is áll,
hogy szerkezetének formájában tükrözi és újra átólteti velük a gondol
kozás történetének legcsodálatosabb szakaszát.
Ez az a szakasz, amikor már magunk mögött hagytuk a tudat diffe
renciálatlanságának kezdeti időszakát.
Ez az a szakasz,amikor véghezvittük önmagunkban minden egyes élet
jelenség szétválasztásának és megkülönböztetésének folyamatát,
A vágási ellenpont, mint forma mintegy visszhangja a tudat kiala
kulása azon elragadó korszakának, amikor már túlhaladtuk mind a két
előző szakaszt, az elemzéssel szétbontott Mindensóget ismét egységes
egésszé raktuk össze, az egyes külön részletek kapcsolatai és egymásra
hatásai egységben tárultak fel előttünk, és bekövetkezett a szintetiku
san felfogott világ teljességének csodálatos megértése.
Mint ahogy a felnőtt ember különös melegséggel, különös gyönyörű
séggel és izgalommal Őrzi meg ólökként élete első felfedezéseit**: az
első leküzdött nyomtatott szöveget /tudok olvasni!/, az érzelmek első
fellobbanását /tudok szeretni!/, a filozófia első adatait, amelyek hoz
zásegítik, hogy megértse a világ rendszerét /meg tudok ismerni!/
- ugyanígy a művészetben is azok a szerkezetek izgatnak fel bennünket
leginkább, amelyek jegyeikben mintegy megismétlik tudatunk kialakulásá
nak különböző időszakait.
így vagy úgy, & felismert ellenpont elemében megőrződött annak az
időszaknak az élő érzete, amikor a tudat - mindegy,hogy a bizonyos fej
lettségi fokot elért népekó-e vagy a fejlődésében ugyanezeket a sza
kaszokat megismétlő gyermeké-e - először állított fel kapcsolatokat
a valóság egyes jelenségei között, egyidejűleg megérezve, hogy a való
ság egyetlen nagy egység.
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Ebben jelent meg számomra a polifónia és az ellenpont gyönyörűsége
és jellemző vonásai kiélezésének elkerülhetetlensége az ifjúság idősza
kában.
Mindenféle ifjúságra gondolok!
Egy társadalmi alakulat vagy osztály ifjúságára - egy meghatáro
zott korszak stílusának ilyenkor lesznek az alapjai*
Bgy művészeti ág Ifjúságának - ennek jegyében alakítja ki a művé
szeti ág kiinduló pontjait a jövő időkre szóló módszertanéhoz.
Sgy szerző ifjúságára - ilyenkor elkerülhetetlenül me^mutatkozik
és modorában és stílusában, s ez uralkodik művészi alkotó munkájában.
A PATTOMÉIN megalkotásának időszakában mind a három ifjúság egybe
esett.
Az ifjú /8 éves/ szovjet hatalom*
Az ifjú /JO éves/ filmművészet, amely lázasan kereste saját megha
tározásának elveit.
Az ifjú /27 éve3/ szerző, aki rövid ötéves nekifutás után először
vállalkozott nagy témára.
Ez az együttes határozta meg a PATTOMÉIN szerkezetét, amely minde
nek előtt ellenpontos.
De a film kiegészítőjeként /különösképpen a némafilm kiegészítője
ként/ a polifónia és az ellenpont megvalósításának eszköze a vágás.
Ilymódon a PATTOMÉIN szükségszerűen a vágási-ellenpont elv zászló
vivője lett a játékfilm művészetében,,
+
A montázs-forma életének lüktetése a művészeten belül életenergiá
jának mutatója. Erről irtára The Film Benső cimü könyvem angol kiadásá
nak előszavában. Ez a könyv 1943-ban jelent meg Angliában, miután 1942ben már megjelent Amerikában.
Az előszó nem jutott el a könyvig* a blokád miatt nem került el
Angliába, ezért a szükséges részletet itt közlöm belőle!
"Pontosan egy évvel ezelőtt, október derekén, éjfél tájban kap
ut asit ást, hogy csomagoljunk. Ezen-az éjszakán a németek meginagyarázhatatlanul nem bombázták Moszkvát, Mindegyikünk nyugodtan becsomagolhatta
két bőröndjét.
Heggel a pályaudvaron voltunk.
Vagonunk uj Noé bárkájaként tizenkét álló napon át úszott a dúló
háború viharán keresztül.
Mi - ezen a németek 1941 késő őszi Moszkva elleni támadása idején
a Fővárosból evakuált filmesek fő csoportját értem.
A németeket visszaverték.
Mi Ázsia szivében kezdtünk dolgozni.
Húzzák végig ujjúkat Indiától fölfelé.
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Keressék meg ennek a vonalnak a kereszteződését a Szovjetunió déli
ázsiai határával*
álljanak meg annál a pontnál ujjúkkal, ahol ezt a furcsa nevet ol
vassák* Alma-Ata.
Hát itt vagyunk most.
Nem volna értelme, hogy éljünk.
Lehetetlen volna léteznünk.
Szégyenletes és elkeserítő volna alkotni és dolgozni az ilyen tá
voli hátországban ha nem tudnók, hogy két dolgot biztak ránk*
először,hogy mint lövedék után a lövedéket, egymás után engedjük
útjukra film után a filmet, amellyel ugyanolyan megsemmisítő csapást
mérhetünk a németekre, mint ahogy a tankokkal vagy a repülőgépekkel;
másodszor, hogy megőrizzük a film már elért kultúráját a megsemmi
sítésnek attól a viharától, amellyel a fasiszta intervenciósok most ha
zánk széles területein vonulnak át.
Pszkovban és Novgorodban elpusztultak a pótolhatatlan 13. és 14.
századi freskók.
Leningrád környékén a 18. századi paloták és szökőkutak.
Moszkva környékén a 19. századi székesegyházak és múzeumok.
A Dnyeperen a 20. század csodája, a dnyeperi vizierŐmü,
Oroszország egész európai részét romok és hamukégyek borítják...
A filmet, mint ipart; a filmet,mint emberek kádereit; mint a szov
jet művészet nagy hagyományát; mint a szovjet kultúra és tudományos
gondolat eredményeinek őrzőjét - megőriztük.
Szemünk előtt gigantikus havas hegyek fúrják csúcsúkat a kék égbe.
E hegyláncok mögött újabbak, ezek mén a határ másik oldalán, Kíná
ban emelkednek.
A hegyek szemlélődésre indítanak.
A mi hegyláncainkra a másik oldalról kinai tudósok függesztették
szemüket évszázadokon át.
A hegyek gondolkodásra indítanak.
És amikor az ember a hegyek örök havát nézi, gondolatban akaratla
nul is felemelkedik az esztelenség és a vérontás mai káoszából ahhoz,
ami holnap következik ezeknek az éveknek a háborús esztelensége után.
A kultúra és a művészet holnapi napjáról gondolkodunk.
Az első világháború szörnyű megrázkódtatása megfordította a vilá
got: ebből a káoszból olyan soha nem volt jelenség született meg, mint
a Szovjetunió,
Mit hoz nekünk az a százszorta elképzelhetetlenebb kataklizma,
amelyben ma roppan össze mennydörögve a világ?
Kern találhatjuk ki és nem láthatjuk előre, a művészetnek azokat az
útjait, amelyeket majd végigjár az emberiség,amikor újjászületett ezek
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nők az éveknek a szennyéből és halálából. Ezt a művészetet legjobb
fiainak, a fasiszta sötétség elleni harcosoknak hősi vére öntözte.
Az első világháború vége az uj társadalmi korszakkal a kultúra uj,
soha nem látott felemelkedését és felvirágzását hozta magával.
És a leghaladóbb művészet, a film kultúráját.
A világ művészettörténetének a két világháború közé eső korszaka
kétségkívül a film diadalának időszaka.
Ugyanebben az időszakban a többi művészet lázasan halad a dezin
tegráció és a széthullás utján.
Expresszionizmns. Szupremátizmus. Dadaizmus. Szürrealizmus,
A forma, a képmás, a gondolat széthullása.
Ösztönös menekülés vissza a primitívhez.
ügy tűnik, hogy a legutóbbi eredmények bűvös körben a kultúra és a
művészet első lépéseivel olvadnak egybe.
A művészetek ilyen zsákutcáját, mint amilyen a háború korszakának
kezdetén alakult ki, nem látott még a művészettörténetnek egyetlen kor
szaka sem.
Miután a művészet elérte a fejlődés legmagasabb pontjait, váratla
nul semmivé foszlott.
Csak a film maradt fenn legjobb alkotásai révén a széthullásnak
ebben a viharában.
És minthogy a legifjabb, onnan indul el, ahová széthullása során
minden egyéb művészet zuhant.
A művészet a legfinomabb szeizmográf.
A legutóbbi években bekövetkezett tragikus zsákutca annak a fe
szültségnek a fokát tükrözi, amelybe a világ az Őt megrázó ellentétek
folytán került.
Az ellentmondások eddig még soha nem látott méretű világmész áriág
ban robbantak ki.
Egyetlen tudat sem foghatja át sem a történtek paradox voltát, sem
a már megtörténtek méreteit, annak perspektíváit, amit a világnak még
át kell élnie.
Szilárdan tudjuk, hogy előttünk a sötétség fölött aratott győze
lem.
Előttünk a fény.
De még nem szoktuk meg sugarait, nem tudjuk az uj életet ezeknek
az új sugaraknak a fényében szemlélni, nem tudunk elindulni az uj uta
kon, amelyeket ezek a sugarak világítanak meg.
De előre látjuk, előre érezzük, előre sejtjük.
Ez a fény azonban még osak most születik meg abban az igazán apo
kaliptikus esztelenaégben, amelyben a Mlndenség leledzik.
Feléje,ehhez az uj, ismeretlen világossághoz, a jövő fényéhez tart
az emberiség.
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A feléje vezető utón a sötétség és a fasizmus erőit kell leküzdenie a hősies emberiségnek, amelyik csontjaival szórja be az utat, mie
lőtt megtisztítaná a jövendő nemzedékek számára.
Kincs szó, amely leírhatná az áldozatos hősiességet, amellyel az
emberiség ezt véghezvisz!.
He alacsony!tsuk le ennek a jövőnek az arculatát elsietett talál
gatásokkal j ne homályos!tsuk el az emberi életek millióinak
véréből
születő jövő nagyságát; ne essünk túlzásokba, amikor fel akarjuk vázol
ni jövendő arcának vonásait.
Csak egy jusson eszünkbe: az uj, soha nem látott művészet, a máso
dik világháború utáni korszak művészetének himnuszai a fasizmus ször
nyét legyőző és diadalmasan uj életre kelő emberiség uj arcának tükrö
zései lesznek*
És ahogy maga a jövő arca hozzáférhetetlen találgatásaink számára,
a megújult művészetek jövendő arculata is elkerülhetetlenül kisiklik
mindenféle feltevéseink és elképzeléseink hálójából.
Három dolgunk van.
Várni.
Siettetni.
készen lenni.
Várni ezt az uj korszakot.
Siettetni eljöttét, feláldozva ennek minden erőnket, egész életün
ket, bármilyen áldozattal siettetni eljöttét.
És készen állni a múlt tapasztalaténak teljes fegyverzetében: mél
tóknak lenni,hogy átvegyük és tovább mozgassuk előre azt, amit hoz szá
munkra ez a jövő.
Legyenek tiszták és felkészültek a
várók kezében arra a pillanatra, amikor
vát kell majd kimondania11.

lámpások kezünkben, a fényre
művészetünknek az élet uj sza

Ezt a távoli Alma-Atában Írtam 1942 októberében.
Ma, amikor idézem, a végleges győzelem fénysugaraiban ünnepel ab
lakaim alatt 1945 nagy májusa.
A montázs uj formáinak előre megsejtése,elvei fejlődésének uj idő
szaka már konkrét realitássá válik.
És már látjuk, hogyan alakul ki és közeledik hozzánk a szerves
audiovizuális montázs uj szakasza.
Halljuk az uj montázsforma órverésót.
Ujjainkkal kitapinthatjuk azokon a példákon, amelyek a háború
éveiben jöttek létre,
TTj vonásokat fedezünk fel benne.
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Ez az uj már nem az elkorhadt montázsforma háború előtti zsákutcá
ja.
És ez már nem is a hangosfilmbe mesterségesen átültetett, a néma
filmben már önmagát túlélt "lemeztelenített” és "nyilvánvaló" montázs
palllativja.
Az ilyen, restaurálás két-hérom kísérletéből, amelyre a háború ide
jén került sor, unalmas ósdiság és elavultság szele árad.
Tisztán érezni, hogy a "leplezetlen" montázs időszaka már a törté
nelemé .
Ez azonban nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk a módszerről,
nem kell visszatérnünk a montázs előtti korszak filmjének lapidáris
primitívségéhez.
És ha szemügyre vesszük a film legjellemzőbb stílusjegyét, mégha- t
tározó idegét, a montázst, legalábbis a háború alatt általunk készített
egy filmen világosan észre vehetjük montázs ellenpontozásán belül azt a
tendenciát, hogy sűrűbb szövedékké fejlődjék,
A film, amelyre gondolok, természetesen a RETTEGETT IVÉN.
A RETTEGETT XVÁU, amely ellenpontos montázsstllusa alapján folyta
tója a PATTOMÉIN kiinduló hagyományainak, de nemcsak azoktól
különbö
zik, hanem audiovizuális szerkezetében mér ujabb fejlődési lépés még
A JÉGMEZŐK LOVAGJA viszonylatában is* /Ennek audiovizuális montázsát
kimerítően elemeztem az Isszkusztvo Klnoban a vertikális montázsról irt
cikkeimben.
És ha a lovagok rohamának robogása A JÉGMEZŐK LOVAGJÁBAN egyenesen
a katonalábak dobolásából nőtt ki az odesszai lépcsőn, sokminden abból,
amit a RETTEGETT IVÉNban audiovizuálisán megcsináltunk, nem annyira
a
Uyevszkijt folytatja, mint inkább továbbfejleszti azt, amit annak ide
jén osak felvázoltunk a Patyomktnban és felkapva egy hangot,
elvi be
teljesülésig viszi.
Ez pedig az a része a PATYOMEBínak, amely a hangnak a filmben való
megjelenése előtt "rejtett hangként", a tájkép zenéjeként hatott, vagy
is pontosan az, amit eddig is ebben a cikkben elemeztünk.
És pontosan a köd jelenetben kaptuk meg a nem leplezetlen, hanem
egységes ellenpontos lépések szerkezetét, amely élesen eltér a montázs
leplezetlen formáitól a film más "súlyponti" jeleneteiben.
Ezeknek a "súlyponti" jeleneteknek a montázs szerkezete teremtette
meg azt a divatot, amelyet mindmáig orosz vágásnak, orosz montázsnak,
"Russian euttIngának, "Russisoher Sohnitt"-nek neveznek.
A katonalábak montázsának szerkezete mindenek előtt a némafilm
mbntázaraódazerei megtermékenyítésének elemeit teremtette meg.
A Vakulinosuk feletti gyász jeleneteiben és az odesszai köd jele
netének elvei nemcsak a némafilm montázsának elveit határozták meg, ha
nem teljességükben audiovizuális montázzsá fejlődtek ki.
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Ezért természetes, lia a zenei tájkép ás a plasztikus ellenpont
problémájának elemzését annak rövid leirásával fejezem be, hogy busz
évvel később ugyanezek az elvek a hang és a zene lehetőségeivel gazda
godva hogyan folytatják uj minőségben a PATTOMÉIN polifon montázsának
hagyományát a Rettegett Ivánban.
Ebben a vonatkozásban a RETTEGETT IVÍN montázskompozició.ia érdeke
sen cseng egybe azzal, ami a személyek pszichológiai megrajzolásával
történt - CSEHOV színdarabjainak színházi előadásaiban,
A cselekmény finom és mélységesen zenei árnyalása CSEHOV darabjai
ban azt a benyomást keltette, hogy eltűnt a színházi elem abbéi, ami
a színpadon történt.
Az árnyalatok vonalai olyan összefüggő és sűrű szövedékké fonódtak
egyhe, hogy emögött látszólag eltűnt a színház felismerhető hatóereje.
Roppant mulatságos, hogy valami hasonló történik jelenleg a RETTE
GETT IVAn váratlan montázsstilusa körül.
Itt a montázs a leplezetlen montázsforma vágtató montázsénak sza
kasza után a kifejezőeszközök egybeolvadó polifóniájának formájába megy
át.
És meglepő,hogy ahogyan a maga idejében azt kiabálták, hogy CSEHOV
színháza "nem színház", most akadnak olyan hangok, amelyek azt kiabál
ják, hogy a RETTEGETT IVÁN montázsa egyáltalán nem montázs /!/, maga a
film pedig ... nem film.
Kiég jól tudjuk, hogy végülis a csehovi színház mégis csak szín
háznak bizonyult és az is maradt.
És ugyanilyen meggyőződéssel tartjuk fenn azt a véleményünket,hogy
a RETTEGETT IVÁN montázsa mégis montázs - igaz, fejlődésének uj szaka
szában, azért is annyira szükséges azt elemeznünk, ami a RETTEGETT IVÍHban történt, méghozzá pontosan annak fényében, amit annak idején a
PATTOMKINban csináltunk.
Az én számomra persze, aki véletlenül az ultra teátrálls "balol
dali" színházból, annak is cirkuszi szárnyából jöttem, különösen mulat
ságos, a RETTEGETT IVÁK montázsával kapcsolatban olyan vádakat halla
nom, amilyeneket a csehovi színház teatralitásának hiánya miatt hangoz
tattak annak idején! Még olyan véleményt is hallottam, hogy a RETTEGETT
IVÍN montázsa mindent eltöröl, amit általában a montázs módszer kiala
kítása körül tettem, holott mindaz, amit a RETTEGETT XVÍHban osináltam,
teljességgel abból nő és fejlődik ki,amit a PATTOMKINban osináltam már,
így vagy úgy, nyilván, magyarázatra van szükség!
Most éppen ezt
tesszük.
A legtermészetesebb eljárás, ha olyan jeleneteket válogatunk ki,
amelyek belsőleg hasonlítanak mindkét filmre.
Mindkettőben van egy jelenet, amelyben holttest fordul elő*
Itt is, ott is megslratják az áldozatot, aki egy eszméért vívott
harcban esett el.
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Itt is, ott is, gyás® van.
Itt lg, ott is gyűlöletbe osap át a gyász.
Ott egy közösség, amely megsiratja a közös ügyért elesett harcost.
Itt egy egyéniség, aki annak tette fölött ül gyászt, aki harcában
támogatta.
Az előbbi esetben a gyász témáját a tömegből kiemelt egyea emberek
differenciált cselekvéseire kellett bontani.
Az általános fájdalom polifóniájában részt vesznek: vak énekesek;
airó nők; két-három-négy, öt emberből álló csoportok* bánatos, dühös
vagy közömbös emberek /hogy kiemeljék mások fájdalmának minden árnyala
tát/; fiatalok és öregek; munkások és értelmiségiek; nők és férfiak;
gyermekek és felnőttek.
A második esetben, a RETTEGETT I?ÍNban, a gyász témáját
egyetlen
emberben kellett összpontosítani /nem véletlen, hogy ez az ember sze
mélyesíti meg egy óriási és népes ország hatalmát!/.
A hányódás és a keserűség polifóniáját itt is "hangok" szerint
játszák els hol a cár sóhajával, hol suttogással, hol a kereszt koppanásával, a vele együtt a térdeplőre boruló gyertyatartó csörrenésével;
hol arca fehér foltjávalt amelyet félig ellep az árnyék; hol hátra és
fel meredő fejével; hol a gyalult koporsó fala mögül előbukkanó arcá
val, benne eszét vesztett szemeivel és az alig hallható suttogással:
"igazam van-e?!"
Itt, ebben az esetben a "hangok" egész változatosságát egy és
ugyanazon figurával, ugyanazon szereplővel lehet eljátszani:
hol térdelővei; hol földreborulóval* hol a katafalkot lassan kö
rül járóval; hol a dührohamában nehéz gyertyákat felragadó és a székes
egyház ünnepélyes csendjét ezzel a dühöngő kiáltásával megzavaró férfi
val: "Nem igaz! Nem törték még meg a moszkvai cárt!"
Ebben a vonatkozásban jellemző, hogy az egy és ugyanazon cár kü
lönböző helyzetei a koporsó más-más helyein az egyik helyzetből a má
sikba való átmenet nélkül mutatja be a film, azaz szinte úgy,mint ahogy
külön és önálló személyek sorozatát kellene ábrázolni, amikor a szemé
lyeket a felvevőgép nem fizikai és térbeli együttartózkodásuk alapján,
hanem a növekvő emóció egységes menetének fokozata szerint választotta
volna ki*
A keserűség növekedését Így építettük fel különböző emberek egy
mást váltó premier plánjaival, Vakulincsuk holtteste fölött.
Ugyanígy váltakoznak REMEGETT IVÁN képei is a helyzet és a rövi
dülés állandóan fokozódó pátoszában.
Ebbe a polifoniába belejátszik még magának a figura egyes elemei
nek külön játéka - ezek az elemek mintegy önállóan és önkényesen olvad
nak egybe folyamatos cselekvéseken keresztül egy uj, magasabbrendü emo
cionális egységbe, eltérően attól a formátlan egységtől, amelyhez tisz
tán fizikailag tartoznak.
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Az ilyen 3átéld, és plasztikáé felépítés lehetősége azonban azt kivén;}a* hogy egységes kompozícióé elv hassa át az ilyen bonyolult poli
foniába összeálló valamennyi különálló elem felépítését.
Hogy egybehangzóan "énekeljen" a cselekedet és a filmkocka, amely
be a cselekedetet belefoglaljuk, ahhoz az szükséges, hogy a cselekmény
térkomposiciójába belefoglaljuk mindazokat az elemeket, amelyekre fel
építjük a cselekedet "bekeretatásét" a képkocka parallelogrammájával;
hogy egybehangozzék a mozgás és a kimondott szöveg, a beállítás
elemeinek ugyanazon térbeli szabadversnek ugyanazokat a jegyeit kell
magukon hordaniuk, ha szabad versben irták a szöveget;
hogy a zene /vagy a kórus/ és a környezet uniszonóban szóljon, a
fény és árnyék kölcsönös játéka hangképének ugyanazt az árnyalatot,haqgszint, kell kifejeznie, térformákban, mint a zenének.
És ami a legfontosabb, hogy minden, a színész játékától kezdve ar
ca ráncainak játékáig egyformán ugyanazt a meghatározó emóciót szolgál
ja, amely az egész sokrétű kompozíció polifóniájának alapja.
A főtéma Ivén kétségbeesése.
Bár Iván a 16. század élenjáró embere, aki messze előre lát, mégis
csak korával szoros kapcsolatban, álló ember, megvannak benne kora tév
hitei és előítéletei; megvannak benne a korszak vallási fanatizmusát
kísérő babonák, olyan képzetek, amelyek elválaszthatatlanok az orosz
reneszánszba átnövő orosz középkortól.
Ezért Ivén kétségbeesése kétségeket is szül és a kétségbeesés té
mába átnő a kételkedés témájába; "igazam van-e?", "igazam van-e abban,
amit teszek?", "nem isten büntetése-e?"
Ebbe az alaptémába beleszövődik: Plmen metropolita Dávid király
zsoltárait mormolja; Maijuta felolvassa a jelentéseket, amelyek szerint
a bojárok visszaélnek az "elutazás jogával", elmenekülnek a moszkvai
állam területéről és Iván külföldi ellenségeinek oldalára állnak.
Ez a két felolvasás sajátos kéthangu ellenszólamot szolgáltat.
Tónusban és ritmusban hasonlítanak.
Szövegükben mintegy egymást folytatják.
Tónusuk és tempójuk, felolvasási módjuk és ritmusuk külső hasonló
sága ellenére a két felolvasás drámai irányzata merőlegesen ellentétes.
Nem véletlen, hogy az egyiket Iván legádázabb ellensége mondja el,
a másikat pedig legodaadóbb barátja és hü "kutyája".
A két felolvasásnak ez a belső harca mintegy belső harc a "lélek
ért".
Mint a középkori miniatűrökön, itt két elem, a pozitív és a nega
tív harcol egy emberi lélek birtokáért.
A hagyományokkal ellentétben azonban itt nem egy halott leikéért
harcolnak, hanem annak leikéért, aki a halottat siratja, az élő, a cár
leikéért.
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Éa az egyik terem, az egyik felolvasás a kétségbeesés, a
és a pusztulás felé vonja a oár lelkét.
A másik viszont az aktivitás és az élet felé.
A felolvasások mind hangosabbak.
A közlések izgalma nő.

sötétség

NŐ a zsoltárokból kicsengő keserűség amocionálls kétségbeesése •.•
És a végleges csapást,az akaratot megtörő csapást az méri a cárra,
akinek közlései arra irányultak, hogy ereje megfeszítésére késztesse:
Marjuta jelenti Kurbszkij árulását.
A halálra sebzett vad sóhajával válaszol Iván.
Feje tarkójával a koporsón koppan.
A boltivek alatt elnyújtottan cseng a halotti búcsúztató utolsó
része.
A vég. Pont.
Kulmináció.
Ahogy azonban a kulmináoiónál szokásos /és gyakran elő is fordul/,
a drámai felépítésnek ebben az extatikus pillanatában 180°-os fordulat
következik be.
És míg Marjuta közlése eléri a cárt,
addig egy ellentétes rántással a harchoz téríti őt vissza annak hangja, akinek minden erőfeszítése éppen arra irányul, hogy
megtörje a cárt,
Plmen felemeli hangját, és úgy üvölti el a szavakat:
A rontás törte meg szivemet,
Elvesztettem erőmet.
Vártam az együttérzést,
De nem találtam.
Vigasztalókat kerestem,
De nem találtam...
Ez azonban már az utolsó csöpp, amely túltelíti a tűrést és szen
vedés kelyhét.
Válaszul Iván sebzett vadként üvölt fel*
Hazudsz!, stb* stb* stb.
Osak röviden emlékeztetni akartam a jelenet emocionális menetére.
Osak annyit kell még hozzá tennem, hogy e menet bizonyos idősza
kaiban ritmikusan újra meg újra előtűnik Anasztaszia fehér arca a ko
porsóban,
hogy egy távoli kórus énekli az örök nyugodalmat adj néki, amely
átmegy a Térj meg cimü slratódalba,
és hogy a jelenet hosszú panorámás ássál kezdődik, a koporsó tete
jétől a halott oá m ó arcával a súlyos gyertyatartó tövéig, ahová két
ségbeesetten borult le Iván cár..*
A kép teljessége kedvéért még azt is tekintetbe kell venni, hogy
az általános témán belül egyes vonalakat kiegészítésképpen támogat az
általános játékban résztvevő néhány személy bekapcsolása,
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A halál és a megbénult akarat vonala a halott Anasztaszia mozdu
latlan arcával együtt jelenik meg, átmegy Iván megbénult,mozdulatlan
képeibe, tovább fejlődik Plmen felolvasásának témájában és megkoronázódlk a halál témája hordozójának és tényleges tettesének, a méregkeverő
Sztariszkajónak képeivel.
Az életigenlés vonalát, Maijuta vonalát támogatja a két Baszmanov,
apa és fia megjelenése: az öreg lángoló beszéde átmegy a lángoló "két
Róma elbukott, a harmadik áll” felkiáltásba és azzal fejeződik be, hogy
a szolgák fáklyák reális lángjával kezükben befutnak.
Ezen a helyen a halál témája "eltörlődik" és ennek legszélsőbb
pontja az a mosoly lehet, amelyet Iván fél felfedezni az egyetértés je
léül a halott cérnő ajkán abban a pillanatban, amikor Iván leküzdi két
kedését és ismét a harc és az élet útjára lép.

Megengedtük magunknak azt a luxust, hogy némileg emocionálisan ki
színezve adjuk vissza Iván jelenetét a koporsónál.
Most próbáljuk meg szétszedni ez- a jelenetet a ráhatásnak azokra
az eszközeire, amelyekkel hangok és hangszerek módjára bánik a jelenet
polifon felépítése.
A. Iván játéka.
Három sikon realizálódik:
1. 6 maga játszik* /Iván élményei, viselkedése és tettei./
2. Helyette játszanak /a képkivágás, a fény, a partnerek/*
3. Rájátszanak /a jelenet összetevői/.
B. Iván képe a vetítővásznon.
1. Látható.
Statikus /rövidülésben/.
Pantomim mozgás.
Az alak részleteiben /taglejtések, arcjáték/.
2. Hallható.
Hang a filmkockán kívül.
Hang a képpel együtt.
0. Zene.
A kórus éneklése, mint Iván kétségbeesése és gyásza témájának ze
nei megoldása, mint a kétségóeeséB témájának átvonuló vonala hangban.
Ez szakadatlanul végigvonul az egész epizódon /amig Iván Baszmanovékhoz és Maijutához fordul: "Kevesen vagytok!"/.
Emellett ez a hang hol előtör, hol átadja helyét a kéthangu felol
vasásnak vagy Ivén hangjának.
A kórus két vonatkozásban működik:
1. A szövegen kívül, /mint zenei szerkezet/*
2, Mint szöveg, /mint a szöveg tartalmának értelme/.
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D. A téma behatolása a támogató tényezőkbe.
X* A zsoltár felolvasása
és vele zmmhen,
2* a jelentések felolvasása,
A iívOXtáp felolvasása,
*

'

1# Mint a szöveg tartalma /elfedi a gondolati elemet/,
2, Mint zen® /elfedi a kántáló ölemet/.
3 » Mindkét elem agybaolvad,
4® A hang a fílmkoetóa kívül szólal meg,
5, Fimen. képe,
6, A hang és a kép együtt,
A jelentések felolvasása,
X® Maláta és a szöveg.
2, Maijuta, mint kép.
3* Maijuta bongja és szöveg® a képkockán kívül,
B. Tisztán ábrázoló elemek*
1* A székesegyház belseje /az emberek, a koporsó, a gyertyák
» mint a székesegyház tartozékai - a fő szerepet a székesegyház egésze
"adja elő",/
2. A szereplők, mint együttes,
a/ Együttesen a székesegyházzal /a székesegyház "kíséretével"/*
b/ Külön csoportokban a székesegyház érzékeltetése nélkül,
3, A szereplők egymás között csoportokban /"akkordokban"/.
Fimen, Iván, a koporsó Anasztáziával, Maijuta,
Fimen, Iván és Mai juta
Fimen és Iván
Iván és Mai juta
Anasztászla és Iván
Iván és Anasztászla,
A nevek sorrendje megfelel a szereplők viszonyának a filmkocka
mélységében: az első helyen álló dominál a jelenetben - vagy plasztiku
san, vagy drámailag, azaz vagy plasztikus eszközökkel vagy játékeszkö
zökkel vonja magára a figyelmet.
Az elsőre példa leltet a szereplő erősen előre hozott - premier
plánban bemutatott - képe /pl, Fimen premier plán képe a háttérben Iván
lezuhant figurájával/,
■ '
A másodikra példa lehet Iván olyan viselkedése, amikor ő és Mai ju
ta ugyanabban a síkban és ugyanabban a méretben szerepel a vásznon, de
a figyelem egyértelműen a sárra irányul,
4* Egyes szereplők premier plán képei külön-külön, /A "plaszti
kus kiséret" a székesegyház hátterén kívül és a más szereplőkkel
való
"térbeli akkord" együttes nélkül./
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Iván
Anaaztászia
Pimen

Maiouta
Baazmanov
Sztarickaja

Azok az esetek,amikor Anaoztaszia arcát látjuk a székesegyház hát
terével vagy az Iván-Maljuta csoportot a mélységben, miközben erősen
előtérbe nyomul Pimen arca, plasztikusan és térbelijei tökéletesen an
nak felelnek meg, amit akkor említettünk meg, amikor a Fatyomkin ködét
elemeztük. Ott is pl. az érbóc került az előtérbe és a köd a mélységbe;
vagy a filmkocka egész terét elöntötte a viz Hpremier plán” képe, a ki
kötő részletei pedig csak keretezték ezt a teret, stb.
Megjegyeztük, hogy az egész jeleneten végig hangzik a kórus szaka
datlan éneklése. Ez hol előtérbe nyomni, hol átadja a helyét Iván sza
vainak vagy a két felolvasónak, hol pedig végül zokogásba fulva egybe
olvad Ivén hangjávali “HazudszJ ”
A plasztikus kérus tökéletesen azonos szerepét játssza el a képi
kompozícióban a székesegyház.
Boltivei'mintegy kökupolfeban megmerevedett betetőzései a templomi
énekeknek*
Nemcsak a képkivágásokkal, hanem mindenekelőtt hangvétel! zengzetességével - a fénnyel vagy helyesebben a sötétséggel - zeng az együt
tes átvonuló háttérnek ez a plasztikus orgonája.
Bizonyos momentumokban pedig ez dominál a jelenet fölött /ilyenek
a kezdő képek és a befejezés képei, amikor a székesegyházba fáklyás em
berek rohannak be/.
A "sötétséggel telítettség" átfogó vonala Andrej Moszkván avatott
kezében a székesegyházat a tonális változatok és a fény árnyalatok
ugyanolyan lénoolatán viszi végig, mint amilyet a temetési kórus hang
jai idéznek elő boltivei alatt.
A székesegyház fokozatos fény-"éledósónek" tonális vonala - azaz
magának a székesegyháznak az egész jelenet tónusában való mozgása - á
halál sötétjétől az életigenlés tüzes aktivitásáig a megvilágítás pon
tosan körülhatárolható fázisain keresztül következik be.
Ezek a fázisok ugyanolyan világosan megkülönböztethetők, mint azok
a szóbeli meghatározások, amelyek epizódról epizódra jellemezhetik a
székesegyháznak ezeket az egymást követő fényállapotait.
1. Aszékesegyház sötétsége.
2. A sötét székesegyház.
3* Emberek a sötét székesegyházban •
4. A tüzek révén, megélénkülő székesegyház.
Ezek a szavakban szinte azonos meghatározások óriási fónykülönbBé
geket rejtenek magokban.
Számomra ez annyira szemléletesnek és nyilvánvalónak látszik, hogy
nem vagyok benne bizonyos, kell-e még itt elrágódni a kérdésen és külön
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és külön kommentálni a nyilvánvaló elvi különbséget a székesegyház sö
tétsége és s, sot^t ssé&essgyháí; között*
Az előbbi esetben mindenekelőtt a székesegyház sötétségének kell
"csengenie", a másodikban magának a s^á|m 00gyháznak. amely ezúttal sö
tétségében különbözik a székesegyház egyéb állapotaitól* a fényes szé
kesegyháztól* a homályba burkolásé székesegyháztól*a napsugarakban für
dő székesegyháztól*
Ha nem tudjuk megérezni az ilyesfajta szóbeli meghatározások ár
nyalatait 5 ha nem tudjuk megérteni, hogy mondjuk Szelvinszkij egyik
Te re sorában miért Írja a folyóról, hogy "csillan, esillérallk, csil
log...", s közben mindegyik: igével a csillogás más-más árnyalatát mu
tatja meg* s ami a legfontosabb, ha nincs meg bennünk a képesség, hogy
kitapintható érzéki kénekben lássuk magunk előtt a reális jelenségeket,
amelyek megfelelnek ezeknek a szóbeli árnyal ásóknak, akkor .,. nincs ér
telme, hogy beléhocsátkozzunk az au&io^vizuális jelenségek és szerkeze
tek elemzésébe és elsajátításába!
Igaz, lehetséges, hogy a filmet bizonyos részeiben nem elég nézni
Ha még kényesebb kérdés elemzéséhez fognánk, még sok sémára lenne
szükségünk.
Akár csak azt milyen érdekes például megállapítani, hogy a hatás
váltakozva mikor és hogyan indul ki hol a cselekvéstől /játéktól/, hol
a képkockától /plasztikus megformálás/* s ez is azért, mert kapcsolatuk
ugyanolyan finom és élő, mint a szöveg és a zene kapcsolatából létre
jött hatás a zenedrámában, nem pedig az sndlo-vlzuállsban, mint itt*
Itt a kép és a hang összefonódásával érik el azt, amit a zenedrá
mában a zene és a szöveg együttesének lehetőségei nyújtottak. Egyik
cikkében Baint-Saens hoz fel "egy példát a sokezernyi közül” , hogy ho
gyan éri el ezt Wagner,
íCrjLstan megkérdi* "Hol vagyunk?" - "A óéinál" - válaszolja Izolda
ugyanannak a zenének hangjai közben, amely előtte ezeket a szavakat
festette alá* "Halálra szánt fejek", E szavakat pedig éppen Izolda
mondta ki suttogva, s közben Tristanra nézett, tehát azonnal világos,
milyen célról, milyen határról, milyen végről van szó.

im térjünk vissza a montázs problémáihoz.
... A néma film montázsában az egyes átmenetek
"ritmizálésa"
- legalább is nagyobb darabjaikban - lényegében természetesen a montá
zson nyugodott.
Itt a montázs szabta meg nemcsak az egymást válté benyomások pon
tosan kiszámított tartamét, hanem a reálisan kitapintható ritmikus lük
tetések rendszerét is, amelyek az ábrázolás folyamatán átvonultak.
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Egyidejűleg a montázs megvalósította az ábrázolás e szakadatlan
folyamatának szükséges felosztását is.
Jelenlegi a hang megjelenésével, az ilyen "másodlagos" feladatok
alapvető megoldása, amely azelőtt a kép vállán nyugodott, teljesen a
hang területére tevődött át.
A hang szférájának természetesen könnyebb és helyesebb magára vál
lalnia a vetítővásznon látható esemény ritmizálását, mert ilyen felté
telek között ezt akkor is lehet érezni, ha közben maga a kép nem válto
zik és nem mozdul el(
Az uj helyzet abban mutatkozott meg, hogy az uj feltételek között
uj területre és uj elemekre kellett áttevődnie a vizuális montázs tá
maszpontjának.
Ez a támaszpont - gyakran túlságosan is "esztétizálva" - a mon
tázsdarabkák közötti ragasztás, tehát olyan elem volt, amely lényegében
kívül esett a képen.
Amikor megjelent az audio-vizuális montázs, a montázs fő vizuális
támaszpontja áttevődött a montázadarabkán belülre, magán a képen belüli
elemekre.
Most már a fő támaszpont nem a képkockák közti elem - a ragasz
tás
hanem filmkockán belüli elems a montázsdarabkán belüli hangsúly.
azaz magának a kép szerkezetének konstrukciós támasztéka.
A képkockán belül hangsúly lehet a változó fónytomas a szereplők
változása; egy fordulat a színész érzelmi állapotában; egy váratlan
mozdulat, amely megszakítja a moatázsdarab folyamatos menetét stb.,stb.
- egyszóval tetszés szerint bármi, azzal a feltétellel persze, hogy
amikor uj lendülettel, fordulattal vagy lépéssel megszakítja a montázs
darab előbbi menetének kialakult tehetetlenségi erejét, uj módon vonja
magéra a nézők figyelmét.
A viselkedés és a magatartás ilyen hangsúlyai a montázadarabkán
belül természetes módon ütköznek a hangsúly szerinti felosztásokkal,
igy jön létre a zenei, a hangvételi-beszódi vagy zajmozgás a hangfel
vételen.
E hangsúlyok rendszerének kapcsolódásai vagy összeütközései, ezek
nek az "uj minőségű" ragasztásoknak /függélyes ragasztások/ a mozgásai
nem lehetnek véletlenszerűek vagy kompoziclós szempontból kidolgozatla
nok.
így tehát, miközben a tájkép zenéjének kérdésével kezdtem, a "nem
közömbös természettel" - a szó szoros értelmében - észrevétlenül egész
ját ékkomplexumokra tértünk át, mert ilyenekbe nő át az egyszerűen hely
szint jelölő tájkép.
Ezen az uj fokozaton már a cselekmény önmagokban teljes, befeje
zett töredékeinek "vizuális zenéjéről" van szó.
Mint látjuk, a téma és a probléma messze túlnőtt a táj zenéjének
keretein ég átnőtt a filmkocka minden plasztikus felépítése
zenéjének
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•problémájába általában « azaz már nemcsak az emocionális - vizuális
felépítésről van szót hanem a játékfelépítésről is!
Nyomonköve ttűk, ahogy a rejtett plasztikus zene a tájkép közegéből
igazi zenébe nőtt áts ahogy a néma filmet felváltotta az audio-vizuális
film,
&s abból, ahogy az audio-vizuális ellenpontozásban egybeolvad a
zene és a kép, az az érzésünk alakul ki, hogy amint a zene áthatja a
tájkép szövedékét, mintegy újra visszaömlik a plasztikus környezetbe,
amelyből előzőleg kihallatszott, amelyben létrejött, megszületett.
Mint ahogy láttuk azonban, a plasztikus felépítésből nemcsak akkor
hallhatjuk ki az emoclonalitást, amikor tiszta tájképpel és tiszta han
gulattal van dolgunk.
Az "eseményes", drámai játék filmkockakompoziolójának plasztikus
ságával ugyanúgy megszüli a maga zenéjét®
A táj ugyanis, mint már láttuk,semmiesetre sem fák, tavak és hegy
csúcsok katalógusa,
A tájkép az érzelmek plasztikus tolmácsolása lehetőségeinek bonyo
lult hordozója.
& ha a tragikus jelenet a maga szorosan vett plasztikus aspektu
sában nem lesz egyidejűleg sajátos, érzelmileg felfogott "tragikus táj
kép", akkor a jelenet hatásának óriási része úgy szertefoszlik, mint a
füst.
Mert a tájkép számára nemcsak a hangulatok tiszta, szinte absz
trakt érzelraiaége hozzáférhető.
Hozzáférhető számára legalább ugyanolyan mértékben az éles drámaleág is.
De még több is.
A tájkép egész kozmikus koncepciók, egész filozófiai
rendszerek
konkrét képmása lehet.

A X,, XI,, XII. századi kinai tájképek egész sorozata - legfőkép
pen a Hüe Cung császár korába /Szung dinasztia, 96>*1112/ tartozók kis részletet mutat sziklás hegyekből, viharvert fát, néhány más rész
letet látunk és közöttük háromnegyed fordulatra tőlünk a kép mélyébe
függesztett tekintettel egy bölcset, amint áll, Ül vagy fejét behajtott
karjára támasztva fekszik,
Ha gondolatban követjük a bölcs tekintetének irányét, akkor végig
futva a növényzet bizonytalan körvonalait, a völgyek és a hegyi szaka
dékok felületes jelzéseit, észre kell vennünk, hogy végső soron ez a
tekintet a semmibe, a kép gyakorlatilag fehér hátterébe mered, amelyben
még utalás sincs tárgyakra vagy ábrázolásra®

59

Ezekről a képekről valami kozmikus nyugalom árad. Buddha álmos mo
solyával együtt a szobrászatban és a figurális festészetben, a tájkép
nek ez a típusa a tájképfestéssetben feltehetőleg a lehető legjobb meg
közelítése a semmibe merülés azon élményének, amelyet a hindu Kelet
Nirvána szóval jelöl.
És ez nem véletlen.
Mert ez a fehér tér és a képnek az a mezeje, ahová a bölcs tekin
tete révedezik, nem üdvözlő szövegek számára üresen hagyott hely, nem
szinlap vagy étlap üres helye: e folt egybekapcsolása a bölcsnek a ter
mészet "gondokkal teli" változatosságából feléje irányított tekinteté
vel - a festők elképzelése szerint annak szimfóniája, ahogy a bölcs ön
magába merül, önmagát szemléli és ezzel elmerül a kiinduló Semmibe,
amely a Mindonsóget szülte...
A kínaiak filozófiai beállítottságú agya ezt az ábrázolási kánont
találta ki világnézetük alapjainak megtestesítésére.
Ezt a kánont a kínaiak a tájkép hagyományos formájában rögzítet
ték.
Ahogy belevész a Nagy Semmibe, amely egyidejűleg mindennek a szülÖanyja, ez tulajdonképpen annak az exaltált lelkiállapotnak a költői
tolmácsolása, amely minden embert elfog, amikor magára marad a {Termé
szettel. Az ilyen pillanatokban az embert az a szokatlan érzés fogja
el, mintha feloldódnék a természetben és egybeolvadna vele, és ebben az
érzésben úgy tűnik neki, hogy megszűnt az ellentét a Mindenség és az
egyén között, pedig ez az ellentét ugyanolyan éles szokott lenni, mint
az ember ellentéte a tájjal.
Bizonyos mértékig egyikünktől sem áll távol ez az érzés. Ebből
azonban egyikünk sem fog metafizikai következtetésekre jutni.
Már csak azért sem, mert mi magunk leginkább és mindenekelőtt nem
annyira ilyen korai panteisztikus formában találkozunk ezzel az érzés
sel, hanem magasabbrendü és tökéletesebb formáiban: társadalmi és szo
ciális fokozatában.
Ilyen a közösséggel és az osztállyal való egybeforrottság érzése;
a népünkkel, az egész emberiség legjobbjaival kialakult megbonthatatlan
egység érzése.
Mi ezeket a nagy pillanatokat - a ki tudja, hány ilyen volt hazánk
megpróbáltatásainak legutóbbi éveiben! - a legnagyobb felemelkedés idő
szakában éljük át, amikor történelmileg dől el az emberiség, a népek
sorsa.
.
Bánatunkban ez az érzés ad erőt; a nélkülözés időszakában uj erőt
önt belénk; a harc napjaiban sérthetetlenné tesz, a győzelem óráiban
ujjongásra indit.
És ezekben a nagy pillanatokban a magánélet, az egyéni sors, az
egyéniség szűk keretei mintegy feloldódnak, s a közösséggel való egybe
forrottá ágban az extézis legnagyobb, örömét éljük ét;
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akár építünk, akár rohamra Indulunk, akár ujjongunk, amikor a Nagy
Honvédő Háború hőseit fogadjuk!
Széknek az érzéseknek a magaslatáról teljesen meg tudjuk érteni és
el tudjuk képzelni a természettel való egybeolvadásnak ezt a történelmi
fejlődés során megelőző extatikus érzelmét.
Abban az időszakban ez volt a harmónia megvalósításának egyetlen
lehetséges formája.
Mindezeken az állapotokon a pátosznak ugyanaz a bélyege naitatható
ki, akár az ellentétek aktiv megszüntetésének lázadó képzetéről, akár
arról a lírai érzésről van szó, hogy az ellentétek passzívan feloldód
nak egymásban.
De itt is, ott is ugyanaz a lélektani tünemény: úgy érezzük, hogy
megszűnt az ellentét a természet és az egyén közötti ebből születik az
elképzelés, hogy általában minden ellentétpár ellentmondásai feloldha
tók.
A formák azonban különböznek.
Megismételhetetlenek.
Saj átosak.
Az átfogó tendenciát a történelem formálja ki.
A formák a társadalmi képződmények fejlődésének szakaszai.
És minden szakasz a maga nyelvén szélitja meg a művészt.
... Az érzelmileg átitatott táj mindenütt az ember és a természet
kölcsönös egymágbaolvadasának mintaképe volt.
És ebben a különleges értelemben már maga az érzelmileg átitatott
táj elve magán hordja a patetikus lelkesültség bélyegét.
És jellemző, hogy Nyugaton is az egyik legelső "tiszta*1 tájkép,
azaz olyan tájkép, amelyből teljesen kiesett az ember reálisan ábrázolt
láthatósága, a hozzánk eljutott mintaképek közül éppen alkotója lelké
nek leglángolóbb Önarcképe.
EL GKECQi Vihar Toledo felett cirnü képe ez.
Itt aztán igazán meg lehetne fordítani a naturalizmus régi formu
láját, amely szerint "a művészet a vérmérsékleten keresztül szemlélt
természet", és arról lehetne beszólni, hogy a művészet "a természet ké
pén áttörő temperamentum".
Az érzelmileg átitatott táj szempontjából egyébként mindegy, hogy
melyik végéről kezdjük olvasni ezt a formulát, hiszen az igazán érzel
mileg átitatott táj csodájában a természet és az ember kölosönös egymásbahatolásának egységót fedezhetjük fel az ember temperamentumának
teljes sokrétűségében!
Éppen ilyen a művészettörténet egyik legelső önálló és tematikai
lag öntörvényű tájképe, a híres Vihar Toledo felett.
Legalábbis Így hat ránk az izzó lávának az az áradata, amelyet
önnön lelkének forrongó vulkánjából lökött ki a nagy toledoi.
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Valamivel több, mint bárom évszázaddal később ugyanaz a kegyetlen,
szinte terméketlennek tűnő, aazketikns spanyol föld szült egy ujabb ör»
jöngő festőt, aki ugyanolyan dühhel szabdalta szét a látható világot és
öntötte uj formába a látottakat fogalmainak mintájára és hasonlatossá
géra, a saját belső világszemléletét irányító törvényeknek megfelelően.
PICASSO!
Nem véletlen, hogy Spanyolországban mindmáig él a bikaviadal.
Mert a matador alakja, aki a bika és az ember egyidejű egymás felé
törekvésének pillanataiban a kard csillogó villámával osap le a szarvas
rém habos feketeségére - s ez a szörny rabolta el a monda szerint Euró
pát, és én, az ördög vigye, én megértem Európát, ha megadta magát ennek
a patáival dörömbölő fekete ördögnek!
nos, ez az alak El GEEOO
éa
Pablo PICASSO alakja is egyben.
Mindkettő olyan, mintha nem az életen, hanem a halálon /a kard a
bikát vagy a szarv a matadort öli meg/ át kapaszkodnék össze a termé
szettelj ugyanígy, az embert és a bikát egybeolvasztó karddal vagy
szarvval; ugyanígy áthatják egymást az élet és a halál, az állat és az
ember, az ösztön és a művészet egybeolvadásának ezekben a nagy pillana
taiban; egybeolvad az állati természet és az ember művészete!
Egybeolvad az Ember éa a Fenevad,
A halál révén.
•
HEGEL a szerelmet olyan érzésnek nevezi, amelyben ”... az elkülö
nültséget tagadjuk", s ennek következtében "... az egyes alak elvész,
mert nem képes fennmaradni..
Pusztulás ott « pusztulás itt.
Itt a halálban, ugyanúgy, mint ott a szerelemben ugyanannak a su
gárzó pillanatnak a ragyogásában pusztul el az elkülönültség és a szét
választ ódás.
Itt azonban az eggyéolvadás pillanatáért nem az Önző "egyedi alak"
pusztulásával kell fizetni, amely felolvad az egészben - itt az élet a
fizetség,
A szarv átdöfi az embert.
Vagy a csillogó kard döfi át az állatot.
Itt nincs más kiút.
Az ár a pusztulás.
A fizetség a vér.
A szabadság pillanatáért, amely az elragadtatott tömeg sokezres
bömbőlésében zug, ennek az áldozatnak a véres pillanatában, amelyben a
matador átéli a felszabadulást az ellentmondásosság örök igája alól.
Bár az élet árán, de itt ledől a korlát, amely összemérhetetlenül
elválasztotta Őket.
Ebben áll ennek a véres látványosságnak a nagy varázslata.
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Máskülönben mi lenne a vonzóereje ennek a látványosságnak, amely
egyetlen üvöltésben egyesit! a sokezres tömegeket a cirkuszok remegő
falai között a corridák napjaiban?
Ez a felszabadultság azonban átmeneti, pillanatnyi.
És ami még rosszabb: nem is az igazi.
Mert más áldozati vérből igazi szabadság nő ki.
És csak az osztályellentmondások reális feloldása révén - az osztálynélküll társadalom reális csodájában - lehetséges a lelki felsza
badulás az ellentmondások igája alól, mint ahogy erkölcsileg és fizi
kailag csak ott lehetséges a felszabadulás a társadalmi elnyomás, erő
szak és kizsákmányolás alól.
Az emberiség ősidők óta efelé törekszik, de mert nem ért még meg
rá társadalmilag, mert még nem ért meg a Mindeneég szocialista ujjáteremtésére, törekvéseinek más pátoszu fájdalomcsillapító formákban ke
res kiutat.
És csak az ellentmondásoknak az extázie és a pátosz élményében mu
tatkozó látszólagos feloldásában érzi meg az ember törekvéseinek vég
célját, a társadalmi ellentmondások megsemmisítésének a nemzetségi rend
bukása óta dédelgetett vágyát.
Ez a kielégítetlen szomjúság a műalkotások és a művészi képmások
pátoszában elégülhet ki ideiglenesen.
Az eszmény megvalósulását azonban a történelem vaspatája szétta
possa.
így születik meg az uj ellentmondás tragédiája a törekvés és a le
hetőség között.
A fent elmondott lényeghez még csak PICASSO társadalmi helyzetének
elkerülhetetlen tragikumáról kellene néhány szót hozzátenni...
Érdekes megjegyezni, hogy a megkettőződésnek ez a jegye hogyan ki
séri végig PICASSO tevékenységét mind a mai napig.
Tudjuk, milyen ragyogóan viselkedett a spanyol forradalom idősza
kában, milyen nagyszerű álláspontot foglalt el Pranoiaország megszállá
sának Időszakában.
Végezetül látjuk, hogyan csatlakozik elhatározó, döntő módon a
kommunizmushoz - a párt tagjaként,
És mégis a megkettőződés bélyege fekszik rajta.
A londoni Oomhlll Magaziné cimü folyóirat áprilisi száma közli
PICASSO beszélgetését John ROTENSTEÜÍ londoni muzeumigazgatóval, aki
meglátogatta őt Párizsban. /A Time oimü amerikai hetilap Picasso at
home elmen, 194-5, május 7-i száméban megjelent cikke alapján idézek./
"... Megkérdeztem, nem talál-e valami abnormisat abban a helyzet
ben, hogy egy művész, aki bármilyen híres is, de mégis csak nagyon ke
vesek számára érthető, egy népi tömegpárt nevében lép fel* nem vált-e
ki az olyan forradalmi művészet, mint amilyen az övé is, a legforradal
mibb tömegek érzelmeinek legmélyén bizonyos elégületlensóget".
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Valóban, a két forradalmi erő között nincs meg as egyetértés, is
merte el. MDe az élet nem is olyan logikus dolog, nem igaz? Ami engem
illet, nekem úgy kall tennem, ahogyan érzek mint műrész és mint em
ber, ,."
Nagyon tanulságos a forradalmár művésznek és a forradalmár ember
nek ez a mélységes elválasztása, jóllakat mindkét területen megmutatko
zó forradalmi határozottsága elragadtatásunkat váltja ki.
Látjuk, hogy a belső harmónia és egység helyett a tragikus pátosz.
a belső megosztottság példájával állunk szemben, A történelem különböző
időszakaiban ez hatotta át az olyan nagy alkotók temperamentumát, akik
arra voltak kárhoztatva, hogy olyan társadalmi körülmények között és
olyan korszakban éljenek, amely nem tette lehetővé az egységet és a
harmóniát. Talán váratlanul egy sorba lehetne állítani PICASSO nagysze
rű életigenlő temperamentumát ... MJOHELANGSLO, WAS5EB, Victor HUGÓ
alakjával* A dolgok legmélyén azonban itt is ugyanolyan belső ellent
mondás rejlik*
.

Milyen szörnyű és milyen messze van a természetben való feloldódás
csendes és humanista képétől - ahogy az Ősi India és Kína ismerte ezt az a kép, ahogyan TOLSZTOJ szüli újjá!
Más idők... Fobedanoszcev és Véres Miklós osendőr-Oroszországának
körülményei között nem elég egy élet és sok-sok élet, hogy megvessék az
alapját a harmónia birodalma reális megvalósításának...
Addig is - ez a fiktiv és képzelt harmónia csak az önmegsemmisítés
formájában lehetséges.
És mintegy tíz évszázaddal a kínaiak után a természettel való har
monikus egybeolvadás gondolatát nem & kínai tájkép égien U r a l rajza
adja vissza, hanem a Három halál és méginkább a Vasderes izgatóan tra
gikus befejezése*
Nézzük csak, hogyan simül bele újra a Mindénségbe az egyszer belő
le kiszakadt egyéni lény* Hogyan olvad vele uj egységbet
”... A ménes estefelé felkaptatott a lejtőn, s a balszóién haladó
lóvak lent valami vöröset láthattak, amely körül sürgölődő kutyák mara
kodtak, varjak és keselyük röpködtek. Egyik kutya lábával a dögnek tá
maszkodott, s fejét forgatva, harsogva szakította ki azt, amit fo
gai közé kapott.Egy barna kanca megállt, kinyújtotta nyakát ós fejét és
sokáig szívta magába a levegőt* Csak erőszakkal tudták továbbhajszolni.
Alkonyatkor az öreg erdő vágatában, a benőtt tisztáson örvendezve
vonítottak a nagyfajü farkaskölykök* Öten voltak! négy szinte egyforma,
egy pedig egész kiosl, a törzsénél nagyobb fejjel* A sovány, borzas
anyafarkas, csüngő oseosü, teli hasát a földön huzva, előjött a bozót
ból és leült a farkaskölykökkel szemben* A farkaskölykök félkörben áll
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tak meg előtte. Odament a legkisebbhez, behajlitotta a térdót és pofá
ját lefelé nyitva, néhány lázas mozdulatot tett, kitárva csupafog áll
kapcsait, nekiesett a lódögnek és nagy darab húst szakított ki belőle.
A farkaskölykök közelebb nyomultak hcz^á, ő azonban fenyegetően mozdult
feléjük és mindent a kicsinek, nyújtott. A kicsi, mintha dühöngöm, mo
rogva maga alá kapta a lóhust és falni kezdett, így tépett huat az
anyafarkaa a másodiknak, a harmadiknak, mind az ötnek és lefeküdt velük
szemben pihenni.
Egy héttel később a nagy téglaraktárnál már csak a nagy koponya és
két lapockaosont hányódott: a többit mind széthordták a vadállatok.
Nyáron a csontgyüjtő paraszt ezeket is elvitte és enyvet főzött belő
lük.
Szerpuhovszkijnak a világban járó, evő és ivó holttestét sokkal
később rakták le a földbe. Se a bőre, se a húsa, se a csontjai nem vol
tak jók semmire..."
/Lev ÍOLSZÍCOJí A vasderes/
Még áthatóbban, még tragikusabban oseng ugyanez a gondolat egy má
sik befejezésben. Egy másik Írónál. % y másik lény tragikus pusztulá
sénak megbékítő utószavában: egy angol vénlányról van szó, aki egész
életével, alkatával éa erkölcsével, szokásaival és jellemével, sorsával
és életrajzával arra volt kárhoztatva, hogy elérhetetlenül messze éljen
a diadalmas természet mindent átfogó harmóniájától. Így fejezi be Miss
Harriet cimü elbeszélését MAUPASSAM1, Leírja a szerenosétlen angol vén
lány öngyilkosságát, ahogy meg nem értett ós viszonzatlan szerelmében a
kútba veti magát.
"... Számára most már mindennek vége volt, és nagyon lehetséges,
hogy soha életében nemcsak hogy azt a nagyszerű gyönyört nem érezte,
hogy szeretik, de erre még osak reménye sem volt.
Különben miért rejtőzködött volna úgy, miért kerülte volna úgy az
embereket? Miért szerette oly gyengéden és szenvedélyesen a természetet
és az állatokat, szeretett mindent « a férfiakat kivéve. És megértet
tem, miért szerette annyira Istent ós miért bízott úgy a túlvilági ju
talomban. Most ö maga is hamarosan földdé lesz és növények hajtanak ki
belőle. Virágzani fog a napon, lelegelik a tehenek és leosipkedik a ma
darak, állatok húsává változik, ismét emberi lénybe megy át, de amit
léleknek nevesnek, az ott maradt a fekete kút mélyén. Már nem szenved
többé. Életét egész sereg más életre oserólte fel, amelyekké újjászüle
tik. .."
/Guy de MATJPASSANT* Miss Harriet/
Akaratlanul is Laertes tragikusan
beteges U r a t
felkiáltása
jut eszünkbe öphelia teste fölötti
... Szeplőtlen szűz testéből violák
Pakadjanak!
/V.felv.l./

4-3

Vagy- talán itt még inkább helyén való egy másik részlet a Hamlet
ból 9 amely abban nagyon tsxaaÍbégesss hogy az emberi renaisaan.ce végte
lenül kegyetlen kimenetele hogyan áll kontrasztban azzalt ami a korai
századok kínaijának számára a iirai harmónia lágy formáiban rajzolódott
kit
,. Királyt BTo, Hamlet, hát? hol van Polonius?
Hamlet % Vacsorán.
Királyt Vacsorán! Hol?
Hamleti Ham ahol 6 essiik, hanem ahol őt eszik* az államférgek bi
zonyos gyülekezete éppen nekiesett# Mert hét életrendünk egyetlen ha
talmassága a féreg* ml minden egyéb teremtményt meghizlalunk, hogy ma
gunkat hizlalhassuk; magunkat pedig a pondrónak hizlaljuk* A kövér ki
rály meg a sovány koldus* csak más-más fogat étel* két tál egy aszta
l o m s aszal vége.
Király* Haj, haji
Hamleti Asonegy ember1 halászhat a féreggel, mely egy királyból
evett; s eke tik a halból, mely ama férgen Mzott*
Király* Mit akarsz ezzel mondani?
Hamlet* Semmit, csak megmutatni, hogyan tehet egy király körutat
a koldus kendőjén által..*"
/IV.felv*?./
Láthatjuk, hogy Így vagy úgy a történelem minden szakasza megta
lálta nagy képviselőinek alkotásaiban saját, megismételhetetlen képét a
természet és az ember egysége gondolatának kifejezésére! Egy olyan esz
me megtestesülését a művészetben,amely csak a valóság társadalmi átala
kulásában valósulhat mag reálisan egyszer s mindenkorra.
A változatosság micsoda lendülete* IOLSZIOJ, PICASSO, MAUPASSAHT,
SHAKESPEARE, HÜE OüNG.
Mindegyiknek megvan a maga képmása.
És minden képmásban a maga korának módosítása az alapgondolathoz,
a megvalósítás formájának saját árnyalata, s ez a döntő téma és eszme
salát értelmezéséből ás érzékeléséből ered*
De mindannyian egyenlően, bár mindegyik a maga módján, a művészi
képmás által ki tudták fejezni fogalmaik vezető filozófiai koncepcióját
az alapvető emberi egység és harmóniavágy jövendő megvalósításának
reális útjairól.
*
A sorsnak úgy tetszett, hogy különösen részletesen, "fülig" bele
merülhettem a dialektika tanulmányozásába.,, Közép-Hexiko körülményei
között /1951/*
Csodálkoztam, hogy a részben hazulról hozott, részben hazulról
utánam küldött könyvekből miért éppen itt, éppen ebben a helyzetben
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éreztem olyan kitapinthatóan* mint valami élőt, sőt valósággal át ia
éltem a dialektika alapvető dinamikus elemét, a keletkezést*
Sokáig kerestem a választ és amikor megtaláltam, e kérdés válaszá
val egyidejűleg megértettem Mexikó teljesen megismételhetetlen varázsá
nak titkát is*
Csak három ország vas a világon - legalább is azon a részein, ame
lyeket összekerekeztéra
amelyben ezt a különös érzést tapasztalni.
A Szovjetunió, az USA és Mexikó.
Mig Angliából az egyszer már kialakult dolgok megrögzött mozdulat
lansága árad: cilinder az etoni kisfiú fején; a Beafeaterek középkori
őrsége és mai bobbyk a londoni fower lábánál; paróka a biró fején és
gyapjussák a spsáker feneke alatt a parlamentben;
- addig Franciaországból ellenkezőleg, árad a szakadatlan válto
zás, átmenetiség és állandótlanság plllanatnyisága: a ködben úszó pári
zsi bulvárok bizonytalan körvonalai; a Loire kaoór kanyarulatai, amint
szinte keringőzik a partján fekvő várak között; a rokokó aranyozásai,
amelynek kopott aranya alól kikandikál a szürke alapozás; a balmusette-k, ezek a ténclokálok, amelyekbe a munkanap kellős közepén
kukkant be három forduló teeringőre körmyÜvérŐ babájával a fiatal nap
lopó. ,.
Statikusség ott,
összehasonlíthatatlan mozgékonyság itt,
És csak Mexikó, az USA és a Szovjetunió, mindegyik a maga módján
érezteti mintegy három fázisban az alkotás dinamikájának nagy elvét, a
keletkezést.
Ezt a triádot a Szovjetunió koronázza meg.
Minden rostjával a keletkezés legmagasabb formájában, a társadalmi,
keletkezésben rezeg.
Itt az örökös nomád leszáll lováról és tevéjéről, hogy kolletbiv
településben telepedjék meg a földön.
Itt az egyéni parasztgazdák milliói egyesülnek a kollektív gazda
ságok ezreiben.
Itt soknemzetiségű ősi népek egyetlen szocialista egészben egye
sülnek.
Itt örökre lerombolták a gátakat, amelyek az embereket faji, osz
tály vagy nemzetiségi alapon választották el...
Amerika... Az anyagi-technikai keletkezés búg és cseng hangjában.
És mellette Mexikó, amelynek patriarchális mélyébe még nem hatolt
be az ipar vaspatája.
Mexikó, amelyet még nem ébresztettek fel, s amely kaktuszainak és
pálmáinak, homokdombjainak és síkságainak, természetvédelmi területei
nek, sűrűségeinek, kiöntéseinek és hegycsúcsainak gyermeki álmával, a
trópusok matriarohátusáysl és a központi fennsík komor férfiasságával
szunnyad.
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Mexikoj ahol a kedve no szó a lusta "manana", a nagyságra pedig év
ezredekkel visszafelé emlékeznek vagy az elkövetkezendő évszázadok bi
zonytalan körvonalaiban gondolnak,,.
Mexikó, ahol mindenből árad az elsődleges és kezdeti keletkezés.
amely egyben Örök is.
Úgy tűnik, hogy ilyennek kellett lennie a szerves világnak a te
remtés első napjaiban,
Talán onnan van ez, hogy a mai indio pontosan olyan keresztbera
kott lábbal ül a kövön, mint kőből faragott képmása, amelyet évezredek
kel ezelőtti ős© alkototté Vagy talán onnan, hogy Yucatsn őserdőiben a
láb lépten nyomon romba!olt ősi városok ós kultúrák faragott köveire
hág.
Lehet, hogy onnan van ez, hogy a vadember kunyhója a földbevert
oölöpök ugyanolyan oválisára épül ma könnyű szalmafedelével, mint ahogy
a boldogságos Saxaguna páter XVI,századi kódexében vagy az ásatások so
rán feltárt, dátumozás nélküli, vízözön előtti freskókon ábrázolták.
Vagy talán a születésnek és a halálnak attól az egybefonódáaától,
amellyel lépten nyomon találkozni a bölcső érzetétől minden szarkofág
ban, a rózsabokor látványától a porladó piramis tetején vagy a félig
eltörlődött szavaktól a vésett koponyán: “Olyan voltam, mint te - olyan
leszel, mint én1'*
Vagy talán ez az érzés a Halottak napjától ered, amikor kezdetben
a család az eltávozottak sirjára rakja égő gyertyák között koszorúit,
hogy aztán később, amikor már leitt ék magukat, a fiatalság az ősök sír
jain gondoskodjék a faj és a törzs fennmaradásáról.
Lépten nyomon az életnek és a halálnak, a keletkezésnek és az el
múlásnak, a kihalásnak és a születésnek ez az állandó keveredése.
A kis gyermekeket Halottak napján önkorból készült koponyákkal,
koporsó alakú csokoládéval vendégelik meg: osontváz alakú játékokkal
szórakoznak.
Maga a naiv gyermekesség pedig ugyanolyan diadalmasan sugárzik a
bronzszínü felnőtt indió szeméből, aki még ma is, mint valaha Guautemoaln a spanyol hódítók máglyáján, szemrebbenés nélkül tudná elviselni
a szenvedést és a kínokat, s ezekkel a szavakkal válaszolna a nála
gyengébb nyögésére: “í&x sem rózsákon fekszem1*. Ugyanez a
gyermekesség
fénylik a tájon is, azokban a reggeli vagy alkony! pillanatokban, ami
kor a levegő olyan áttetsző, hogy az az érzésünk, mintha valaki ellopta
volna, a vöröses hegyek távoli hátai pedig vakító élességgel függenek
az óg ultramarinja és saját lábuk violaszin árnyéka közti levegőtlen
térben - és egyszerre csak világossá azt érzi az ember, hogy szeme nem
látja, hanem ugyanúgy érzi és tapintja a tárgyakat, mint ahogy a vak
kezével tapogat ki mindent.
Vagy talán az életigenlésnek és a keletkezésnek ez az érzése attól
a mohóságtól ered, amellyel a trópusokon a burjánzó zöld feltartóztat-
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hatatlan életszomjában mindent elnyel, ami útjába kerül és elég, ha a
vasúti bakter néhány napig nem ügyel, hogy a liánok befonják a síneket
és a viaduktokat, a vízáteresztőkét és a szemaforokat és kígyók módjára
még a rémült mozdonyt is gyűrűikbe szorítsák.
.
Vagy a Csendes Óceánl-í partvidék alligátoroktól hemzsegő lagúnái
tól, ahol a gyökerek a fák csúcsáról esüngenek alá és mohón fúrják be
magukat a fortyogó zagyvalékba, a pelikánok jellegzetes, félrefordított
fejjel buknak alá a kis kiöntés aranyló vizében az ezüstös hal után,
miközben a rózsás flamingó nyílként húz el a nyilt óceán mélykék fel
színe fölött repülőgépünk és a lábunk alatt elterülő atlanti part
smaragdzöldje között.
És vajon nem ugyanez a gyermekesség él-e a közös lélegzésben,
amelyben egyesül a katonák és velük együtt hadjáratba induló soldaderák, katonafeleségek meztelen teste, amint a fehér kőlapokon alusznak,
amelyekkel az acapulcoi kis játékerőd udvarát rakták ki* a holdas éj
beezüstözi bronzszinü bőrüket, amely az éji sötétben raeggyszinünek lát
szik.
Kimérten lépked fölöttük a fal szűk peremén az őr. És görnyedten
nézed a kerítésen át ezt a hasadó hajnalban körvonalait vesztő tömeget,
amely olyan, mintha a nép, a nemzet, a faj - a "bronzszinü faj" egysé
ges teste lenne /ezt az elnevezést az országot birtokló félvérek aggat
ták az őslakókra/.
Olyan, mintha nemcsak a kis erőd, nemcsak a borostyánszia
vizű
apró öböl pihegne egyetlen lélegzettel, hanem a távolbayeaző kék óoeán
és az ország belseje felé húzódó pálmaerdők is, a vízben szuszogó ha
talmas teknősbékák, a fölöttük csillámló repülő halak és még a napsü
tésben párolgó homokdombok is, amelyek a pusztaság éltető nedveit a te
nyeres-talpas kaktusz gyümölcseinek váratlan csodájában gyűjtik egybe*
a kés felszeli ezeket a kis húsos gömböcskéket, amelyek a kaktusz vakí
tóan rózsaszín virágai tövében nőnek és a fogak mohón vájják bele magu
kat az édes jég lila darabkájába - olyan hideg ez a gyümölcs, amely a
homokos pokol, a napégette pusztaság kellős közepén nő.
A halál alól mindenütt kidugja fejét az élet, s a halál elviszi az
óledőt? a mér elmúlt sok évszázad ós vele együtt annak érzete, hogy még
semmi sem kezdődött, sok minden nem teljes még és az alakulóban benne
van az egész fejlődésének lehetősége...
Mint láthatjuk, az érzelemmel telített táj nemcsak a VIII.századi,
fakult ltinai selymeken mosolyog ránk#
Mindenütt ilyen táj környez bennünket.
"i»» hegyetek művészek - Írja Jules BEMED.. - Ez oly egyszerű*
csak meg kell tanulni látni..."
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És elég, ha nyitott szemmel és lángoló sziwel járunk a világban,
hogy a természet körülöttünk dalolni, beszélni, fontolgatni kezdjen...
Moszkva, 1945
-

□

-

/Megjelent az ISZKUSSTVO KINŐ 1962.11. számában, fordította:
Zsuzsa./
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1 . Ideográfia! statikus és dinamikus leíró módszer

Képzeljük el, hogy az ember úgy cselekszik és viselkedik a kőkor
szakban, mint Gharlot / C H A H . W AZ Ö T t o f e L E M Eltol MDIffJA c. film
ben. Gyűlölet, szerelem,ellentét, protekció, boldogság, erő, félelem,
nem fejeződhettek ki másként, más kifejezési eszközökkel, mint amelye
ket OIIARLOT pantomim!kai művészete alkalmas. Vadállatbőr a testen,
szikla, amely elfed egy barlangot, kőbalta, mindazok a védekezés, önma
guk kifejezése a ereje bizonyításánsk eszközei voltak, Torokhangok kí
sérhették a mozdulatokat, a futást, a harcot, s a gyengéd megnyilatko
zásokat is, e barbár emberiség közösségében. /A dorongot később az ábé
cében is felfedezzük? Buchstabe, bükkfabot, a mo d e m német nyelvben a
betű szinonimája,/ Az első Írások abból a korból grafit-táblákra vésőd
tek, amint az Altamira-i barlangban talált leletek bizonyítják? egy
vaddisznó, vagy bivaly jár, lábai előre haladó mozdulatokat jeleznek,
mígnem a négy végtagot ábrázoló jelzések megkettőződnek* És az ember, a
barlanglakó ezzel a pictográfiával mutatja azt a vágyát, hogy le tudja
inai, ki tudja fejezni a mozgást,
De a mozgás megszökik az ember tolla és gondolata elől, mert hisz
minden mozgás örök jelen* az Írás ellenben a múlt, 8 mert nem volt di
namikus módszer e jelen leírására, az eszme kénytelen volt megszokni,
hogy jelezzsn, mintegy ©miékezetbeh, egy mozdulatlan múltat. Az őal
Peru-beliek a onlpu-t alkalmazták, vagyis mindenféle és fajta színes
szálakat, amelyek segítségével számokat, eseményeket, még törvényeket
tea híreket is rögzítettek /nmemet©chnikai jelok/, Da az ideografikos
Írások, a legkülönbözőbb fajta ós a civilizált élet különböző fokain
álló emberek között elterjedve, vetette meg az ábécé valóságos betű
rendszerének az alapjait? mint a mi M betűnk, amely minden plctograíikus Írásban a í;huII fe--aozgást" és a "vizet” jelöli.
Elemi mértani jeleket használtak a legfinomabb eszmék kifejezésé
re /hangokéra nem, bár az irás, a hieroglifékat, vagy a kinai ideogrammákat kivéve, mindig sokrétűségre törekedett és arra, hogy magánhang
zókra ós mársetlhangzékra bomoljék/. Ilyenformán egy pont elegendő volt
az élet gondolaténak kifejezésére, vagyis a lélek jelölésére* egy zárt
kör fejezte ki a napot, vagy a királyt, az ő földi képviselőjét, vagy
akár az aranyat is? a delta a termékeny anyatermészet jele volt, a néez
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és az anyaméh jelzője; egy harci lándzsa egyben a fegyverkésaités cél
jaira alkalmas fémek Jele is volt; a nyil viszont Jelentette a mozgóét
és annak irányát. Aztán kezdett Jelentkezni az absztrakt fogalmak kife
jezésének szükségessége, s ezekre nem lehetett megfelelő konkrét Jel
zést találni. Akkor aztán fantasztikus rajzok készítéséhez kellett fo
lyamodni, vagy konvencionális értéket adni a reális képeknek* Az igaz
ságosság ábrázolására a keleti népek a strucotollat alkalmazták, mert
hogy arról azt tartották,hogy minden, szála azonos sulyuj a család irán
ti szeretet fogalmát a strucc alakjával fejezték ki, mert azt tartot
ták, hogy ez az állat feláldoz® magát, saját életét az utódok kikölté
se során. Így aztán az irás átalakult, figurát!vból szimbolikussá lett,
aszal a tendenciával azonban, hogy fonetikussá váljék, amikor kép és
hang elmést kölcsönösem feltételező összefoglaló kivonattá válnak.
Ennek a tanulmánynak céljait tekintve, nem haszontalan ez a leg
távolabbi múltba tett visszapillantás; miután az irodalmi nyelv és a
filmnyslv születésének és kifoi'málódásának analógiái megdöbbentő azo
nosságokat mutatnak.
Születésekor a film is arra szorítkozik, hogy Jelzésekkel fejez
zen ki egy mozdulatot, akár a vaddisznó vagy a tenger esetében* MARÉI
aggodalmaskodik egy galoppozó ló ábrázolásánál; LUMSSR33 habozik egy rö
vid, bár igen ©mggasztiv filmjében, A 3CERGER /LA MER/~ben, hogyan áb
rázoljon egy hajót, amely a hullámos tengernek nekivág, miközben a ha
bok megtörnek a sziklákon. Az élet, a hatalom, nagyság, harc képeit
azonnal megtalálták a keletkezés kezdetén a filmekben, a legnaivabb és
legegyszerűbb formában. A Susa-Moneonisio-n szaladó kocsik, a Ranzoladombon álló kentaurok, a Guiee*»i herceg meggyilkolása és a Rómát elfog
laló hegyivadászok, leopárdvadászatok, vonatok indulása, majd vonatok
megtámadása. A primitív népek statikus ideográfiája itt a "kamera” se
gítségével erőt meritett végtelen lehetőségeiből, dinamikussá vált, s
az ideográfiái film-nyelvezet, amikor ő is elérkezett a magasabb rendű,
nehezebb fogalmak kifejezésének szükségeaségéhez, szimbólumokhoz folya
modott. Baldassare KEGRGNI
EGY PXERROf füEíDta®
/HIS50IHE d* un
PIEEHOS/ c, filmjében a szabadság gondolatát egy madár szimbólumán át
fejezte ki, amelyet kivesznek kalitkájából és felrepítenek a szabad le
vegőbe. HJDŰVKIN filmjében a szökdécselő, csobogó patakooska a boldog
ságot Jelentette. A sűrűsödő felhőzet a dráma kirobbanását Jelezte. A
MARTIN EBEIban HJLESOV filmjében a szél kétségtelenül a végig megnyi
latkozó könyörtelen határozottságot húzta alá, A Néva folyó vize,akér
zavaros, akár kristályos tisztaságában, az idő múlását Jelezte Pótervárott, a maga olykor szörnyű, máskor nyugalmas állapotában*
Aztán a film fonetikussá kezdett válni, a OABIRIAban
Ildebrando
PIZZETTI "Tűz szimfóniájáéval /ezt a zeneszerzőt D*AH2íÜNZI0 keresztel
te el
Ildebrando DA PABMAnak/, HÜMPERDINGE zenéjével, amit Max RBINHARDT még ugyanabban az évben beiktatott A ÖSOBA /IL MIRAGOLO/ o* film
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jébe; Gharlot /CHAPLIN/ első hangosfilmjében, a NAGYVÁROS
FÉNYE Iben,
ahol CHARLOT lenyel egy sipot s az a torkából állandóan fütyül, vagy az
"Ibolyaárualány” dalával, amelyet maga CHAPLIN irt, ötletszerűen egymás
mellé illesztett szótagokból összeállítva; JANNINGS 'HCukurlkuH»jával
STERNEERGj KÉÉ ANGYALÁban vagy A1 JOHNSON énekével. Amikor azután a
beszéd már általánossá vélt, ez betetőzte a fejlődést és lezárt egy
hosszú fejezetet a filmnyelv történetében® Az úttörők filmjének ideog
ráfiája, mint látjuk, igen könnyen párhuzamba állitható a primitiv né
peknél látott kezdetekkel, természetesen le kell szögezni az előbbinek
dinamikus, utóbbinak statikus jellegét,
a film leiró módszere a szí
nész részvételével, magában foglalja az ember mimik&i-mozgásbeli nyel
vezetét is; végül a fonetikus nyelvezetet is. És igy a filmnyelv a fej
lődés során, meghatározza összetevőit: ideográfia, mimlka-mozgáa. fone
tika. Ehhez még tegyük hozzá az idő- és térbeliséget, attól kezdve,
hogy felfedezték és állandó jellegűvé tették a montázst. így a film
nyelv valamennyi jellegzetes vonását meghatároztuk, /mert szin, sztereoszkóp hatások, a látótér határainak kiterjesztése, a különböző for
mátumok, különösen a panorámikus hatások, tehát mindaz, amit manapság
bevezetnek, csak függvények és pótlékok lehetnek, semmiképpen nem a lé
nyeges vonások/.

2. A mimikai-mozgásbeli nyelvezet
Hogy a taglejtések és a mimika az Őskor első ábécéjét alkották,
hogy a mimikái-mozgásbeli nyelvezet megelőzte az emberiség történetében
a szóbelit, és a szóbeli nyelvezetnél jóval közelebb áll a dolgok lé
nyegének kifejezéséhez, a külvilág, vagy saját érzelmeink kifejezéséhez
egyaránt, mindez bebizonyított tény® Tudósok sora bizonyította, köztük
Marosi JCHS8E, glottológus, akit különösen a nyelvészeti pszichológia
problémái érdekeltek. A kérdés vizsgálatát a film területén Eoberto
PAOItHLLA folytatta, áld, a francia nyelv területén szerezte tapasztala
tait és alkalmazta elméletét a film nyelvezetének tanulmányozásában a
filmtudományban.
PAOLELLA emlékeztét rá, hogy ma is vannak afrikai törzsek, amelyek
körében az emberek taglejtésekkel fejezik ki magukat, s a mozdulatok
mindegyikének külön jelentése van* kupa formájában összetenni a keze
ket, annyit jelent, hogy "viz”. A két kart a széttett lábak között len
getni, nfölyamM-ot jelent, A japán színészek pedig letórdepelve és kar
mozdulatokkal fejezik ki a fájdalmat? hosszú utazásból történt hazaté
rést úgy fejez ki, hogy egy lépést tesz
hátrafelé. Még bővebb anyagot
nyújt Alamanno MÖHELLI "Pózban kifejezett jelenet-gyűjtemény*’-®, amely
ben több száz kifejezést rögzít® De nem is lehetne itt nem emlékeztetni
arra a tényre,hogy mi magunk is mekkora ugrást tettünk visszafelé nyel
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vészeti szempontból a háború alatt., a inegssálló csapatokkal való érintkésés során# Valahányszor nem tudtuk magunhat megérttetal, taglejtósekhez folyamodtunk, mimikával, késsel mutogatott oélzásoldcal, szem-, vagy
fejmozdulátokkal próbáltak Mfegsani gondolatainkat# Amint Kari VIHCEJTT
mondja "A film története" c. müvében, ez ugyanaz a nyelvezet volt, amit
Kari GBUSB alkalmazott, aki akkor még nem rendezte meg AZ UTÖA o. fil
met, s aki egy fogolytáborban tanulta meg a különböző nyelvű emberek
től, hogyan kell magunkat tagiéjvégekkel kifejezni, s aztán ezt a ta
pasztalatát vitte át a filmre, sőt, ötből az élményből származtatta a
film iránt érzett elhivatottá ág Inak kihőslakosását* GRIERE, miután nyo
morék volt, úgy toklntivstv-a azt a tényt, mint ha egyik kifejező képes
sége Mányoznék; Így aztán arra kezdte irányítani a színészeket, hogy
vele együtt irják át filmnyelvre mindazt, amit ő immár nem tudott kife
jezni# Különböző származású és neveltetési* emberek között akik kényte
lenek taglejtésekkel közeledni egymáshoz, van valami egységes, vagyis
az emberiség oiMkai-moagásbeli nyelvezete lényegében egységes jellegű#
Ezt eleven valóságként tapasztalta MMJ1MEI kísérletében, amikor hét in
diánt állított esomba & Washington-i Süketnémák Intézetének lakóival.
Indiánok és süketnéaák, taglejtések utján, tökélatosén megértették egy
mást#
Ha a mimlkai™mo»gésba11 nyelvezetet, mint a némafilm játssásmódszerénok alapját tekintjük, láthatjuk, hogyan gazdagítja ennek reperto
árját OHAHíIH pántomia-azerü ^bemondásaiM-val; Eleonóra BUSE pedig a
HAMÜbaa /CEHEHE/ mutatja be, milyen végtelen sok jelentést ki lehet ke
zekkel fejezni# MACIM® karja maga &z ellenállhatatlan jóság és erő. B
megint OHAEIrOT, amint fa alakjában üldözve menekül, s
ei*edmányteleaül
üldözi őt a kövér Wotan, Jean OQGTBAÜ szavaivalt ”Maga a könnyedség
szelleme, amely győz & súly szellem# ellen.H A cowboy, aki időben érke
zik, hogy szétüssön a banditák között, aki elsőnek lő, nem más, mint a
gyorsaság és merészség diadalának kifejezése, annak, amikor a cseleke
det gyorsabb, aint a gondolat és a sző. fíÜHOHEHá torz és nyomorék alak
jai filmjeiben mintegy az egészségtelenség találkozásainak és epizód
jainak kifejezései, a drámai módon hiányzó taglejtések ábécéjét adja.
Ennek a nyeÍvnak Isiró eszköze maga az ember, aki alkalmazza a mi
mikát, a t&glejtéseket, az akrobatikát; az ember egymaga, vagy más em
berek társaságában, más szimbólumokkal és dolgokkal egyetlen képbe fog
va, akárcsak a kínai ideogramaa. Az asztal pedig, amelyen ez az Íróesz
köz, az ember, ir, az üres tér, isig csak a celluloid szalag mm alakul
Páljainak megfelelően vászonná, papírrá, táblává. BBXSCWiól HJESIEHElg
és tőlük számítva a végtelenségig, a taglejtés és mimika leírási módjá
nak alkalmazása mindig lehetséges, /a mozgás Írásmódjának minden, már
megismert, előzőleg tamümányozott módját kondenzátornak tekinthetjük!
a kutatók b a nagy elődök nevei olvashatók Georges 8AD0UL "A film tör
ténete* /Histelre du ölném/ o. könyvének első kötetében./

A fíliíWbeli kifejezés, mint a gondolat grafikus kifejezésének uj s
egyszersmind ősi módja /majd a későbbiekben még látni fogjuk, miért
mondhatjuk Ősinek ls/ 9 átveszi a spontán taglejtések sajátos törvénye
it, amelyek sokkal közelebb állnak a való élethez, mint a torok-ajak
hangok nyelvezete, s mint PAOLSbliA mondja, olyan lépést tesz visszafe
lé, amely voltaképen előrehaladási mert a külső valóságról sokkal spon
tánabb és közvetlenebb, azonnalibb érzetet ad.
Ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy az irodalmi nyelvet a gondol
kodó emberek segédeszközének szerepébe száműzzük* de bizonyos, hogy a
film visszaviszi az embert az első kifejezési eszköz területére, amely
a sajátja volt, kezdeti kép-leiré módszereihez, azokhoz a belső filmekhsa, amelyek most testet ölthetnek, s amelyek az ő első álmaiban rej
tőztek, mint azt HJöREtfUJS is említi "De rerum natura" c. müvében. Az
irodalmi nyelv - a film összehasonlításának tükrében - konvencionálissá
válik, jelekből, szavakból, nyelvtanból, a logikai civilizáció elemei
ből tevődik össze* ám a film nyelvezete ismét elfoglalja méltó helyét,
eredeti helyét az ember értelmében éa látáséban. Ma mér GOETHEvei ismé
telhetjük* "A szerv, amellyel legjobban értek: a szemem". És emlékezhe
tünk arra, hogy "vizuális" alap-gondolatokkal születtünk. Ha az arti
kulált beszéd lehetővé tette is, hogy korlátozzuk és átalakítsuk ezt a
gondolatot konvencionális szimbólumokká, a film mégis visszaadja az em
bernek a vizuális gondolatot, mint közvetlen, egyenes kifejezési esz
közt, amelynek nlnos szüksége ' közvetítésre ós - mint JGUSSE mondja-,
nlnos meg benne az a veszély, hogy állandóan, háttérbe szorítsa a mimi
kái nyelv immár évezredek óta meglévő spontaneitásét* Ennek bizonyítá
sára PAOXiEIfM igen szemléletes példát ad, amikor benaitatja, hogy a film
Ugyanúgy nyújtja a nézőnek a képeket, amint az tenné, aki taglejtések
kel kivárná magét kifejezni, A beszélő azt mondja* a kutya kergeti a
nyulat. És ez már a meginduló folyamata a film-montázs embrionális ál
lapotának* futó nyúl - nyomában rohanó kutya - vadászat,

5, "Oselekménv-nvelv" és "Qselekaén.y-^film"
A kezdeti filmet,mint cselekménv-filmet tekinthetjük. Amint a pri
mitív népek nyelvének fejlődésében is, egy darabig megáll a fejlődés a
oselekmény-nyelvnélt,
Giorglo PAHOnak az Einaudl kiadónál megjelent könyvében, "Tanul
mány a nyelv eredetéről" az egyik fejezet, "Az ősnépek mimikája” cimü,
mondja, hogy "parasztjaink taglejtései az ősnépek leghevesebb taglejté
seinek maradványai", s hogy "a görög színházban, ahogy visszafelé hala
dunk időben, úgy kap egyre nagyobb területet a mimika a szavak fölött",
továbbá, hogy "a mágia szertartásaiban /ez szintén őskori maradvány/, a
taglejtéseket mint archaikus nyelvezetet használják", Ém a Biblia szá
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mos jelenetéből is az következik, hogy "a beszélt nyelv és a cselek
mény-nyelv egyazon kifejezési módra alapultak". S ezzel EAHO sok és
igen jellegzetes példát sorakoztat fel:
"És ott ült az Izráel királya és Jósáfát, Juda királya, ru
hákba öltözötten, mindenik a maga trónusán, Samaria kapuja előtt a
térségen és a próféták mind ott jövendöltek előttük.
És Sédékiás, a Kénaéna fia, vasszarvakat készített és mondta:
Ezt mondja az Úri Ezekkel ökleled a Siriabelieket, mig meg nem
emészted őket". /Királyok Könyve, XXII., 10,11./
Máshelyütt Jeremiás a nép öregjeitől és a papoktól egy cse
répkorsót adat magának és a város kapujához lép, igy kiáltva:
"Hallgassátok meg a Seregek Urának szavát!" Aztán a köréje gyűlt
tömeg szeme láttára a kőre dobja a korsót s igy kiált* "Ahogyan ez
a cserépkorsó összetört, úgy zúzza szét az Ur ezt a népet és ezt a
várostI". /Jeremiás könyve, XIX., 1-14./
Ugyanezt mondhatjuk el bizonyos keleti népek mozdulatairól
is, amelyek igen elszánt védelmezői az ősi szokásoknak. Az arab
iskolákban például, mint a beszéd jelentős alkotórészeit, úgy ta
nulják a taglejtóst, s AL-GÁHIZ /i.u. 869/, a filológus, a mimikái
nyelvezetet úgy tárgyalja, mint a gondolatok kifejezésére szolgáló
négy mód egyikét. A "taglejtés" szó helyett az arabok azt mondják*
"az ujjakkal beszélni", amint a görögök xersi lalein-t mondanak, a
latinok dicsőítik a "loquacissimae manus"-t és a "linguosi diglti"-t pantomimjeikben. Végül, az is igen jelentős tény, hogy a la
tin "dicere" /mondani/ és "digitus" /ujj/,valamint a görög "deiknuml" etimológiaiig azonosnak mondhatók.
A klasszikus drámában a szó előbbre való, mint a taglejtós, a
mimijambusokban, a legősibbekben a dialógus és a mimikái oselekmény egyensúlyban vannak, ám a primitiv szent szertartásokban,ame
lyekből a görög színház veszi eredetét, messzemenően nagyobb súly
jut a mimikái oselekménynek, mint a szónak. Ha a nyelv fejlődése
egyezik a színpadi előadásokéval,akkor ebben is megerősítését lát
hatjuk feltételezésünk helyességének."
Érdekes megállapítani, hogy ebben is, a filmnyelv végigjárta a más
nyelvek által megtett utat. Kezdetben volt a komikus slap-stiok /vagyis
pofozás-botozás/, aztán a történelmi pantomim /HÓMA BEVtalB,
JULIUS
CAESAR, SPARTACUS/ kalandos stílusban, e végül a westem-fllm. vagyis a
kifejezetten oselekmény-filmj s osak később következtek a reflexió
filmek, az értekezés, gondolkodás-filmek, majd a filmedé formációk is
/az expresszionisztikus korszakban/, a belső vizsgálódás és kutatás
filmjei, a lélektani filmek, amelyek már osak egy kifejlett nyelvezet
kialakulása utón váltak lehetségessé, amikor már mindent ki tudtak fe
jezni. Mintha VICOval mondhatnánk, hogy kezdetben volt a hierogllfa-
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nyelv /A TENGER, AZ Ő TÖBTÍTRSLEM SLÖÍPTI MÚLTJA = LA MER, HIS PREHISTORTE PÁST/,aztán a szlmbóUkua /az EGY PIERROT TÖRTÉNETE a HISTOIRE d'un
PIERROT Ív:is%abaditobt madara, a általában minden képe lem, amit "plasz
tikus anyagaként használtak/, aztán a pisátólária. s itt példának meg
felel CHAPLIN valamennyi hangosfilmbe, a DIKTÁTORig és azon túl is,
vagy OLIYXER bármelyik alkotása.
Azt, hogy a film kezdeti nyelve éppúgy mimikai-pictografikusnak
mondható, akár a primitív népek beszéde, egy másik tény is bizonyltjai
az, hogy a film, kibontakozásának hajnalán, szinte kizárólagosan a pan
tomimre támaszkodott. Nemcsak a film történetéből lehet példákat fel
hozni, hanem magából az emberiség történelem előtti korából. G.M.
BERGMAN "A pantomimek nagy divatja Párizsban 1740 körül és SERVANDONI
optikai látványosságai” /La grande mode des pantomimes á Paris vers
1740 ez les spectacles d’cptique de Servandonl/ 0. müvére hivatkozunk,
amelyet a "Recherohea théatrales" /Színházi tanulmányok/ sorozat II.2.
számaként 1960-ban adott ki az International Eederation fór Theatre
Research kiadója.
Itt cáfolhatatlanul bizonyítva 1 áthatjuk a pantomim és a film elő
történetének kapcsolatát. 1738 és 1742 között, valamint 1754 és 1758
között a Tuilleriák géptermeiben tartották meg SERVANDONI "Optikai előadásai'1-!. Ezek az előadások "mitológiai vagy romantikus motívumra
épült pantomimek" voltak, amelyekben "a hangsúly SERVANDONI jelenetei
nek bemutatásán" volt.
Az "optikai előadások" ilyen elmeket viseltek, például: "Éneász
pokolra szállása", "Odysseus kalandjai", "Orfeusz és Euridike","Héro és
Leander", "Trója bevétele".
A vásárokon, várostereken, mimikái színházakban előadott pantomi
mek némelyikét az "optikai szinház"«ból teljes egészükben átmenni lát
juk a filmre, amely filmszalagra rögzíti az eféle látványosságokat:sok
elmet idézhetnénk, és az olasz filmgyártásban természetesen mindenek
előtt a RÓMA BEirteh&fe, /LA PRESA Dl ROMA/,s az EGY PIERROT TÖRTÉNETÉt
amelyek legelsősorban ötlenek eszünkbe. De kellemes visszaemlékezni a
Héro és Leander-re, /1909/, PATHÉ alkotása, a a TROIA BUKÁSÁra /1910/,
PASTRONE müve, ezek a legjelentősebbek, abból a szempontból is, hogy
bizonyítják az "optikai színház" és a film kapcsolatát, vagyis a kez
detben létező pantomimről való átmenetet, olymódon, hogy ez mintegy
"tárggyá válik" a filmfelvevőgép előtt, és a felvétel során dinamikus,
változhatatlan képpé változik.
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4. Az őskor mozgóképei
Az Altamira-ban talált rajz nemcsak az embernek azt a veleszüle
tett vágyát leplezi let hogy Írásban rögzítse a mozdulatot, hanem azt
is, hogy "dinamikus látványn-nyá tegye, vagyis világos jele annak , hogy
nem egyszerűen egy gondolat, vagy cselekvés üres rögzítését akarja, ha
nem mint reprodukált mozgást, amely egyetlen néző, vagy egész közösség
számára konkréttá, s ilyenformán mindjárt kezdetben "látványossággá"
válhat* Végezetül pedig jelzi azt is, hogy elvezet számos ujabb jelhez,
aminthogy a szó 1b elvezet az egész nyelv kialakulásához, llymódon az a
mozgást ábrázoló rajz, amiről azt képzeljük, hogy Altamira-ban szüle
tett, elvezetett a filmhez* /Egyébként akadtak, akik kételkedtek benne,
hogy az valóban mozgást leiró rajz volna, s inkább arra gondolnak, hogy
egymásra rajzolt képek láthatók ott*/
A kínai betűk is példát mutatnak arról, hogy az ember vágyat ér
zett a mozgást kifejező rajzok készítésére, habár ezt normális mozdula
tok ábrázolásával kíséreli* van olyan betű például, amely ezt fejezi
kit "a császár meghalt", s a rajza valóban ábrázolja a császárt, amint
egy magas hegyről szakadék-félébe zuhan* Az egyiptomi hieroglifé - ál
lapítja mag Mám PIH3R - akárcsak Walt DISNET, a fáraók "rajzfilmjét"
eleveníti meg,
A mozdulat "grafikájának" vógya PLATÓN idejében is megvan; s
konkrét formát ölt a "Köztársaság" /VII,/ pincéjének éray-ezinházábaa,
amit azonosíthatunk a jávai színház és a kínai ámyjátékok jelenségé
vel. A filozófus erről Így beszélt "A tűz és a nézők között egy kis fal
húzódik, s ezen haladnak át az emberek, akik mindenféle tárgyakat ci
pelnek, kő-állatokat, fa-faragványokat és minden egyebet".
A szobrászok nagyobb sikerrel tudták félreérthetetlen módon megál
lítani a mozdulatot, mint a festők. Achilles pajzsa nagy mozgó-rajznak
tűnik, elég lassan forgatni, s már mozgásban ábrázolja a történeteket,
amelyeket rajzai tartalmaznak. A Kapitóllumi Muzeum /ezt S.A. IiOOIANI
is említi/ Xllász-tablólban domborműveket őriz, amelyek a homéroszi
költeményt ábrázolják. Egy mágikus mozgó szem segítségével ma úgy ol
vashatnánk a Troiana és Antonina oszlopokra vésett történeteket, mintha
valami filmet néznénk.
A festők folytatták a mozdulat leírását a slenal Iskola tablóin,
vagy az 1400-as évekből származó névtelen lenyomaton, amelyen egyetlen
kéztől származó rajzban illusztrálták DANTE három utazását. Szent Antal
találkozása Szent Fái Bemetávéi /Sassetta/, amint EIZBNSTEIN felfe
dezte,három Időben játszódik,egyetlen képen,ugyanígy az Egyiptomi mene
külés is /Giovanni dl PAOLO/, Bosszú sort idézhetnénk még, LEORAEDOtól
-akinek állandó gondja volt a "mozgás" - BUBERSig, és az 5
"rot&tiv"
festészetéig, QEETIig az 5 "Asztronómiai megfigyelések" o. kis tablói
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val, amelyeken a csillagzatok egymásutánt feltűnését ábrázolja, EEGASt
Is idézhetnénk táncosnőivel, OHAGALLt is, repülő alakjait, s a futuris
ta PORIXNt, aki egyetlen képen ábrázolja a Siena-i Palium számtalan fá
zis át.
A futuristák bizonyára a mozgó festészetre gondolhattak, mikor a
BRAGAGLIA~fivórek dinsmikua fotográfiáit látták /A.G. RRAGAGLIA, "Puturista fotodínamika", 1910/, s tálén tipikusnak mondható ebből a szem
pontból Giacomo BÁLLÁ; *’A kutyás hölgy'* c. festménye, amelyen a kutyá
nak vagy egy tuoat lába és nyole farka van /1915A
EISENSTEIN a filmnys Ívről szóló tanulmányaiban, amelyek leglénye
gesebb fejezetei a "The M i m Sense" és a " M i m Form" /A film tartalma
és A filaiforma/, azt fejtegeti, hogy a kimai ideogrammák és pietogréflák bizonyítékok arra, hogy a film létezése előtti korokban már felme
rült a filmszerű nyelv szükségessége. És miközben remekműveit alkotja,
az EGY ÉVEZRED MEXIKÓBAN és a RETTEGETT IVÁN c* filmeket, a nagy
orosz filmrendező a primitív népek mentalitásán töpreng, LÉVY-BRUHL mü
veit olvassa, s azt mondja egy öt interjúvoló amerikai újságírónak:
"Azért érdekelnek ezek a könyvek, mert annak a közönségnek, amely film
jeimet megnézi, primitív a mentalitása". És tanulmányozza az árnyképe
ket, szereti magát taglejlésekkel megérttetni, amikor a Mexico-1 hegy
lakó "peon"-okkal beszélget, s ezekkel valóban kitünően megérttéti ma
gát, annak ellenére, hogy nem tudnak oroszul. Tőlük aztán - ha filmsze
repben alkalmazza valamelyiküket - olyan mimikái és taglejtéabeli kife
jezéseket kap, amelyek az egész világ mindenfajta nézőközönsége számára
érthetŐeknek bizonyulnak. És PUSKIN, WITHtóAK, SHELLEY, BYRON költésze
tét is tanulmányozza, LEONARDO festészetről irt tanulmányát, DICKENS és
MAUBASSANT irodalmi kifejező módszereit, miután megállapította, - mint
már láttuk, - hogy a filmek közönségének mentalitása hasonlít a primi
tív népekéhez, bármilyen nyelvek, vagy különböző környezetek köréből
kerüljenek is ki. Az irodalmi szövegekben ujabb egyezéseket talál a
film-montázzsal, különösen annak kialakulésával kapcsolatban, s amit
ma már joggal nevezhetünk a film nyelvtanának.

5» A film Írásmódjai
Filmről beszélve, a mai állapotában, bár mindenki ez óméra s min
denütt egyaránt azonos a hatóereje, mi bizonyára nem gondolunk arra,
hogy a filmnek is megvan a maga egységes és egyetlen grafikai techniká
ja.
Adva van a felvevőgép, amely a valóság füzetébe Ír, ahol tehát a
betű, vagy az ideográfiái szimbólum mindenekelőtt maga az ember úgyis,
mint a természet középpontja. De lehet a "szabadság szele” is, mint
CHAPLIN: &ARÍNDQK e, filmjében, vmgy PABSf valamelyik filmjének "fehér
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függöny®11 is* Ezt az Írásmódot, különösen ha dokumentum-jellegű, nevez
hetjük az ^utánzás*1 Írásmódjának is, vagyis lényegében natúrall aztikua.
ha mechanikusan rögzítik, oly módon, hogy a filmre vétel nem alkotó
jellegű, vagy realisztikus. azzal az erőfeszítéssel, amellyel megpró
bálják alkotó módon átdolgozni a létező valóságot. Például idézhetjük
az ARAN-I EMEERt, amelyben a halászat, a tengerrel folytatott harc,
a
család védelmezése, a kísérlet,hogy termővé tegyék a sziklák közé ékelt
hordalék-talajt, elbeszéli a család és az ember fennmaradásának örök
történetét.
De hivatkozhatunk egy dokumentum-jellegen alapuló filmre is,amely
nek megalkotásában az invenció is szerepet játszik - például Jean
EENOIEí ÁLLAT AZ EMBERBEN /LA HETE HUMAINB/ c. filmje, ahol oly nagy
szerep jut a vasúti jelenetnek. Látványosan lehet felvenni egy nem naturalisztikus, hanem mesterséges, vagy természetes és mesterséges vál
takozásával összeállított világot, amelynek leirásmódjában az invenoió
a lényeges. Például ilyen az, amikor a METROPOLISb an a jövő városait
látjuk, vagy a NOSPERATU vámpiri tájait, vagy a DOKTOR CALLIGASI ex
presszionista utcáit. Mintkét esetben - a valóságos világ és a mester
séges világ - ábrázolásában joggal beszélünk a leirásraód invenció
jellegéről. vagyis arról, hogy választani kell a természet vagy a fan
tázia szótára között, egy olyan világ korlátain belül, amit szinte a
rendező akarata teremtett saját céljai tárgyául. Van olyan eset is,
amikor a filmfelvevőgép elé táruló anyagban már benne rejlik a forgató
könyv, amely eleve feltételez bizonyos nyelv-használatot, olyan korlá
tokkal, amelyeket még a színész sem léphet át; sőt, neki kell ahhoz al
kalmazkodni*
Aztán itt van a rajzfilm, vagyis a megelevenedett rajza az ember
nek, a szó tradicionális értelmében vett grafikus kifejezési mód, s
amely, ha a filmet kezdetben mint pantomim-szerű látványosságot tekint
jük, vagyis olyan nyelvnek, amely kiválaszt egy bizonyos mimikái-taglejtésbell kifejezési eszközt, akkor valóban ujitést jelent a film te
rén, a legigazibb újítást, vagyis azt, hogy hozzá ad a nyelvek történe
téhez egy uj grafikai technikát. Ez eleinte Emilé COHL calligrafizmusán
keresztül jutott kifejezésre, aztán híres rajzfilmkészitŐkén, mint Walt
DISNEY. Mindketten elődjükül ismerték el RETNAUD festett filmszalagja
it, amely egyenes vonalban kapcsolódik az Őskor mozgás-rajzaihoz, vala
mint olyan újítókat, mint LEONARDO, akik megkísérelték megfejteni a
mozgás és az 6 rögzítésének titkait.
Ehhez a három alapvető Írásmódhoz - az imitáció /LUMXEEE/, az in
venoió /MÉLIÉS, vagy a német expresszionisták/, és a rajzfilm /OOHL és
DISNEY/ - a téma befejezéséül hozzátehetnénk még a vegyes-t is,ám ez
nem gyakori. A DOKTOR PHALZAR TALÁLMÍNYA /INVENTICN Dü DOCTEUR PHALZAS/
c, filmben Harry LANGDOE komikus színészt látjuk, amint belerúg a köbe,
amely miatt leesett a biciklijéről. Kíb fehér oikázások áramlanak oipő-
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jéből, mintegy a fájdalom, kisugárzásaiként. A MAGATARTÁSBÓL ELÉGTELEN
/ZÉRÓ DE CONDUITE/ c. filmben, Jean 71GO alkotása, a tanár szórakozot
tan rajzolgat katedráján egy bábut, amely megelevenedik. A 3VEJK, A
DERÉK KATONA c» színdarab jelenetei kősé beiktatott vetítésekben a
színpadra alkalmazó PISCAIOR a valóságból vett utca-részletbe rajzolt
fákat iktat, hogy bevezess© a valóságos rajzfilmet, ami ezután követke
zik. Még közelebbi példákat találunk Kari ZEMANj ÖRDÖGI TALÁLMÁNY, vagy
MÜNCBHAUSEN BÍRÓ c, filmjeiben* Vannak aztán kísérleti dokumentumfil
mek, mint a cseh: EGY MACSKA AZ ISKOLÁBAN c. alkotás. Másik, hasonlóan
érdekes, MOHOLY-NAGY László művet A NAGYVÁROS DINAMIKÁJA, ahol egy vas
daru építése átmegy rajzfilmből egy valóságos üzemben folyó építés ké
peire,
Félretéve most a fantázia, vagy a szórakoztatás igénye által lét
rehozott filmeket, amelyek különben is beilleszthetők az invenolé vagy
a rajzfilm kategóriákba, nézzük meg azt a kérdést, hogy milyen célokra
használható tudományos területen ez a dinamikus le Írás-mód, amely immár
az ember rendelkezésére áll,
Naturaliaztikus felvétel tárgyává tesszük a valóságot, s a sebészorvoB felhasználhatja a filmet arra, hogy leirja az operációt, s bemu
tassa kollégáinak és növendékeinek, A fizikus, mint már MAREY idején,
tanulmányozhatja a mozgás folyamatait, A földrajztudós, a felfedező, az
ethnológus, felhasználhatják eleven jegyzetkészítés gyanánt, amint azt
gyakran megtették TÜOCI professzor munkatársai Tlbetben, s amint nem
tehette meg LORIA, aki egyébként messzemenően használta ethnográfiai
kutatásaiban a fénykép-dokumentációt, ugyanígy a népszokásokat tanulmá
nyozó Paolo TOSCHI történész is* A tények hideg rögzítése,a felvevőgép,
mely oly érzéketlen, akár a BORISZ GOBÜKÖV szerzetese, megőrizheti a
leghívebb krónikát, amely teljességgel megváltozhatatlan. Egy tanúságot
tevő mikrofilm, amely közönyös és mozdulatlanul állandó, szinte klini
kai dokumentáció, akár Mario KUSPOLI müve, a PILLANTÁS AZ ŐRÜLETRE,
REGARDS SUR LA POLH/.

6. A film gyorsirás-szerü felhasználása
Egyre gyakrabban mutatnak be dokumentumokat és filmeket, melyeknek
tárgya a tánc világa.
Egy katalógusban /A táncról készült filmek - Les filas sur la Dánce - Oicalc, Roma, 1961/ vagy hétszáz ilyen filmet számolhatunk meg, A
film gyorslrás-azerü rögzítő jellege itt igen nyilvánvaló és alkalmaz
ható.
A szakemberek ás tudósok évszázadokon át keresték s szinte minden
eredmény nélkül, a módszert, amellyel leírhatnák a táncosok mozdulata
it, még a mi szakmánk nevéhez hasonló elnevezést is kitalálták: Kineto-
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gráfja. Serge LIFAH kifejtette, hogy ugyan ml marad fenn az elmúlt év
századok balettjéből, táncából, egy koreográfus munkájából, vagy a tán
cosok legendás virtuozitásából? Osak emlék, egy név, a ezek idővel már
csak jelentőség nélküli, fáradt szimbólumokká válnak. Egy oly jeles ba
lettből, mint a GISELLE, csak változatok, a már ellenőrizhetetlen után
zás marad fenn, amelyeknek nem is ellenőrizhető a hitelessége, hiszen
csak emlékezetben rögződött, e onnan vitték tovább, Tehát folytak a ku
tatások a tánc Írásban rögzítésére, DJAGILEVnek, NIZSINSKIJnek köszön
hetünk bizonyos módszereket ezen a téren, ám ezek egyike sem állta meg
a próbát az idő múlásával. Tál amennyi érthetetlen ós nehezen olvasható
jelek tömegévé vált.
Serge LIEAR szerint a tánc egyetlen leírási módszere a film, éppen
mert a mozgás egyetlen leírási lehetősége ez. Nemsokára elolvashatjuk,
leírhatjuk a tánc történetét a film segítségével, mint ahogy ma is lá
tunk olyan filmeket, mint a VÖRÖS 01PŐCSKÉK, vagy Jean PAJNLEVÉ dokumentumfilm-jellegű alkotása, A TÁNC LEÍRÁSA.
Nem kisebb annak jelentősége sem, hogy a .rajzfilm mennyi segítsé
get ad a tudománynak és a kultúrának. Síikor Harc CANTAGHEL grafikái,
vázlatai, mozgó rajzai leírást adnak a PARABGLA-CSALÁDról, AZ
EMBER.
MOZGÁSJUról, A LEVEGÖ-röl, AZ ELEVEN ÉGÉSSK-röl, A VIZ-ről, A TEST HÁ
ROM HELYZETÉ-ről, A ItíL-röl, - /Emilé COHL volt a munkatársa ezeknél az
alkotásoknál/, amikor a belga hadsereg /1961/ és az egyesült államok
hadserege /1940/ vetítések utján tartott katonáinak oktatást a balllsztikából, vagy diákok asztronómiai tanulmányokat folytatnak vetített
anyag segítségével, s maga Walt DISNEY is, rajzai segítségével, bemu
tatja az emberi test felépítését, vörös és fehér vérsejtjeivel, amelyek
harcolnak a mikróbák behatolása ellent Walt DISNEY azt is megmutatja,
hogyan védekezhetünk a malária, az egészségtelen viz ellen, vagy mate
matikai előadást tart a nézőnek, - nos, Ilyenkor érezzük, hogy birtoká
ban vagyunk egy Írásmódnak, amely tömörít, gyors, mint a gondolat, kon
krét eszméket közvetít, amelyeket azonnal és gyorsan tud továbbítani
egész közösségeknek egyszerre, s amelyek nem fejeződhetnének ki hatáso
sabb és beszédesebb módon számtalan könyvoldal, vagy végtelen sok szó
felhasználásával sem. És itt már valóban a gondolat kifejezésének va
lóságos és teljes meggyorsulásáról van szó, nem a szavak, hanem a képek
felhasználásával közvetítő eszközül. 8 ismét felötlik emlékezetünkben
GOETHE álláspontjai "A szerv, amellyel a legjobban értek, a szemem.”
"Sokkal többet kellene használni a rajzokat, mint a szavakat.”
Ez a látási erő az, amely meghatározza a követelményeket, s a
film-mód§zer, a láttatási módszer eszközeit kényszeríti a könyvkiadásra
is. Nemcsak azért, mert a filmeket könyvben kiadhatják, a képek és a
forgatókönyv anyagát könyvalakban megjelentethetik, amint ezt megtette
néhány könyvkiadó vállalat. Nemcsak azért, mert Prana MASERZSL megte
remtette képregényeit, az Eszme. A Nap. Óráim könyve. Groteszk filmek.
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Ifjúság. A gépek lázadása cimekkel. Nemcsak azért, mert Georg GROSZ
albumban ábrázolta Németország bukását s nemcsak azért, mert az ameri
kai "comÍcs"“Ok és az olasz hfumettiH-k /képregény-fűzetek/ - melyek
már millió számra hódítottak olvasó híveket, a maguk módján minden ol
vasó figyelmét inkább a képekre, mint a szavakra irányítva, - hanem
sokkal inkább azért, mert a közönségben egyre nagyobb lett a foto-könyv
iránti érdeklődés, A művészet-kritikai könyvekben már nem a sokszázol
dalas szótömeget, az esztétikai fejtegetéseket keresték, amelyek - mint
a vizuális gondolat egyik híve mondotta, aki szerint ennek sokkal na
gyobb a társadalmi hatása is, mint a szóban kifejezett gondolatnak, amely fejtegetések tehát gyakran túltengenék technikai szakkifejezések
kel és olyan filozófiai /konvencionális, logikai/ kifejezéseket hasz
nálnak, amelyek éppenséggel nem alkalmasak azonnali megértésre, s leg
kevésbé sem érttetik meg a lényeget, hisz az éppenséggel nem látható. A
közönség képeket követel, amelyek többet mondanak a szónál, végtelenül
rövidebb idő alatt, vagy legalábbis olyan szavakat, amelyek mindenek
előtt a lényeg láttatására törekednek. A kép megtisztulása, a kép vlszszajuttatása a gondolathoz, amely önmagával képekben beszélget, maga
mögött hagyva retorikai fordulatokat, végtelen magyarázatokat, beszéde
ket, amelyek szintén a végtelenségig nyújthatók, - ez az a folyamat,
amit végre kell hajtani, mert semmi sem oly befejezett, kifejező, tel
jes, mint a kép, A gondolatnak úgy kell leegyszerűsödnie, mint Dantenál, ahol a képnek mindig megvan a maga helye és helyes funkciója. Ez a
film valódi feladata napjainkban: megtisztítani a képet, beszédesebbé,
elevenebbé tenni, A film kényszerítheti a többi kifejezési eBzkÖzt,hogy
gyakrabban és a múltban megkísérelt módszereknél jobban fejezze ki ma
gát képekben, ugyanakkor a film átveheti a különböző más nyelvezetektől
a legpróbaállóbb tapasztalatokat,

7. A látvány dinamikus nyelve
A filmnyelv tehát a mozgás leírásából indult el. Ebben az Írásmód
ban minden mozgó lény, s igy elsősorban az ember is, olyan értékre
emelkedik, amely mór szimbólummá válhat. Ennek a lényeges mozgó jelen
ségnek az értéke megkomponálható, - az ember, aki képes mindent mimiká
val kifejezni és mindent leimi a pantomim segítségével, ujabb elemek
kel való érintkezésben válik igazi megalkotott kompozícióvá. Ilyen ele
mek: a kötések, megszakítások, kapcsolások, természetesen mindenkor a
mozgás területén. Mint ahogy egy egyszerű leirt jel, más egyszerű je
lekkel ideogrammává válik, ezzel analóg módon történik az ember ábrázo
lásánál ez a filmben is. Az ember ruhája - a pantomim-ábécé alapjának,
az ember-jelnek,ember-szónak, ember-betűnek különleges értelmet adhat,
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aszerint, hogy félmeztelen-e, vagy nyakig beburkolt, mint a MILLIÓban
az a mániákus, akivel a rendőrségen találkozunk, vagy egyenruhában, van,
mint STRQHEIM. Luxuskocsija van,vagy rendőrautója. Katona-felszerelése,
mint CHARLOTnak a FEGYVERBEN e. filmben, vagy "bolondos külseje", mint
a TOTÓ LE MÖKO hősének. Itt a fotogramma egy belső montázs-eszközével
állunk szemben,— felöltözött ember, vagy ember és eszköz, ember és
környezet, ember és más emberek - ezek ennek a belső montázsnak eszkö
zei. Vegyük ehhez most a képek külső montázsát /amit, mint ismeretes, a
vágás, az azonosítások, a ráhatások, trükkök segítségével végzünk/, s
akkor előttünk áll a teljes egész:
1. A mozgás leírása
2. A kép mozgó jelének értékbe állítása
3* Belső montázs
4.
Külső montázs, amely bizonyos mértékben a beszéd
is magában foglalja, a határozókat és jelzőket, az igéket, a mondattant,
s igy alkotja meg több fázison át a nyelvet, amely bár már a
némafilm
korában elérte a tökéletesség bizonyos fokát,SJÖSTRÖM* KISÉRTETKOOSIjában nyújtva ennek legbeszédesebb bizonyítékát, - mégis egyre tökélete
sedik, hogy visszatükrözze az életet,mint a legutóbbi idők beszélő
és
színes hangosfilmjeiben.
Azt mondhatnánk, hogy a film - mint az élet tükre - ma egyre in.kább közeledik az élet nyelvéhez. Azzal a különbséggel, hogy az élet
nyelve nem művészi, mert nem "megválogatott", nem "kivonatolt", nem
igyekszik minden lépésnél "szimbolikussá” válni. Míg a film nyelve ép
pen arra törekszik, hogy kiválasszon, szintézisbe hozzon, szimbolikussá
tegyen mindent, amit az élet valóságából kiemel, s ehhez a "film,r-eszközök technikai eljárásait használja, amelyek ezt az életet és mozgást,
ahogy mondani szokás, a filmszalagra rögzítik,
Mint Írásmód, úgy született, de a film már nyelvvé vált. Az ilyen
nyelvnek, legjobb kifejezési eszközein keresztül - és néhány film mér
bizonyltja, hogy ilyeneknek birtokában van, - meg kell adni a művészi
érték elismerését, Ezért a film,mely Írásként született s nyelvvé vált,
elhelyezkedhet immár a művészet területén is, S ezáltal nem tesz egye
bet, mint eléri mindazokat az eredményeket, amelyeket már elértek azok
a nyelvek, melyek előtte kibontakoztak, megszilárdultak és kifejezésre
jutottak.
Ha adhatunk meghatározást erről az uj nyelvről,akkor nem lehet
ez más, mint hogy ez a nyelv: dinamikus leírása a valóságnak* A film
nyelve a rajzos, mozgó, dinamikus, diakronikus /CQHEN-SÉAT kifejezése/
képeken keresztül nem más, mint a látvány dinamikus nyelve, amelyet ta
nulmányozhatunk a film által elénk tárt legnagyszerűbb művészeti alko
tásokban, ahol a film nyelve természetesen mindeddig képességeinek leg
javát tudta nyújtani.
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elemei

8. A leiró tanulmányok segédeszköze

A film, mint uj leirás-mód, sőt gyorsírás! módszer jelentkezik a
modern korban, amely forradalmasítja és még forradalmasítani fogja
a jövőben is más nyelvek, kifejezési eszközök és szokások területeit
is, éreztette és egyre inkább éreztetni fogja súlyát a könyvkiadás te
rületével, előbb szinte válságba döntve ezt, majd arra kényszerítve,
hogy egészen más dimenziókra helyezkedjék, bár ugyanakkor az élet egé
szen uj feltételeit és eszközeit nyújtva számára. /A fényképalbum pél
dául már egyike ezen uj eszközöknek./ Ugyanakkor, amikor elismerjük a
filmnek Ilyenfajta szerepét, meg kell mondani, hogy mint minden tudo
mány, a film is segíthet minden más tudományt a maga módján, még a gra
fikai tudományokat is. Mér különböző országokban működnek iskolák, ame
lyekben a film eszközeivel tanulnak Írni és olvasni Idegen nyelveken.
Például E.M STEFHAN professzor, a londoni Unlversity College lektora,
tanítási óráin film segítségével oktatja a francia U helyes kiejtését,
s rövidfilmek segítségével tanítja a szótárat és az elemi fokú beszél
getést, ilyen film pl, J.G, AUIÍIGL szerint általában egy-egy film egy
szerre adja több, mint a felét mindannak, amit tankönyvek Írnak egy-egy
tananyagról. Az angol iskolákban az Oktatásügyi Minisztérium gondozásé
ban vetítenek egy filmet, melynek olme* Az Írás története. A pszicho
lógusok újfajta teszteket dolgoznak ki, amelyek tárgyas rajzos leirás,
s a kamera minden vonást híven követ és ábrázol a papírlapon, /Ezt a
kísérletet az Olasz Pilmkozpont dolgozta ki, Mario PGNZO professzor ve
zetésével./ Ugyanígy Joan LODS: MAUtLOL c. dokumentumfilmjében bemu
tatja a szobrász müvének formálódását, Henri-George0 CLOUZOT dokumentu
mot készített A PICASSG-KE JTÉLYről, ugyanezt tette Paul HAESAERTS is, a
LÁTOGATÁS PIOASSONÁuban,
Hagy segítséget tud tehát nyújtani a film a grafikai tanulmányok
ban, s minden más tudományágban ia, a maga dokumentum-jellegével, lé
nyegre törő módszerével és elterjedésével. Az egyik legelső film, EDISON
THE! MAGIG POGHTAIH-Mje /7ARÁZSTQLL, 1907/ már példát ad erre, ebben
a filmben egy magától iró toll szerepel. A francia rövidfllmt AZ ŐSZIN
TE SZÓ is ezt bizonyltja, ebben egy francia nyomdaüzemet mutatnak be,
s egy igen nagy példányszámú újság születését, fejlődésében és előké
születi munkájának minden fázisában mutatja be. Az olasz dokumentumfilm-készitők is bizonyítják, akik témájukul a papirt, a képeslapok
történetét, a képregény-lapok elkészítését, a karikatúrát, a sajtót, s
egyik, vagy másik művész arcképének elkészítését választották.
Mindez tehát olyan munka, amelyről itt csak röviden és futólag em
lékezünk, s amely bizonyítja, hogy a film, amely forradalmat jelent a
nyelvek területén, nem szabad, hogy ellentétbe kerüljön a tradicionális
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nyelvekkel és Írásmódokkal, senki nem tekintheti ezek ellenfelének*
Sokkal inkább lehet hasznos segítőtársa és szövetségese a hagyományos
tudományoknak és leírás-módoknak, ha megfelelő módon használják. /Filmcrltlca, 1963. február. 130.sz./

□
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Baláh STÉTIÉs
AZ ABAB FHMMÜTfeSZET FILOZÓFIAI ÉS TEOLÓGIAI ELŐFELTÉTELEI
A kép tilalma aa la,Iámban
Körtémért, hogy a kép problémája - ós nemcsak a fllmmüvé&zebl ké
pé, hanem a "tout courb" képé, mint általános művészi kifejező easkö^é
le - az Izlámban különleges módon merül fel.
Azt szokták mondani, hogy az Izlá® tiltja a képet, ás elítéli min
den alak ábrásolását. Tehát, mielőtt a művészi kérdéssel mint olyannal
foglalkoznánk, a dogma magyarázatának problémáját kell aegvi zsgálnunk.
Mik a tényezői ennek a problémának, milyen korlátokat állít, a mohame
dán lélek tendenciáinak mennyire mélyen felel meg a kép tilalma, vagy
mindenesetre ennek a tilalomnak áss emléke, metafizikai, vallási,
pszichológiai és szociológiai alkon milyen elemek határozzák meg az Islám által a képzőművész! kifejezéssel szemben tanúsított "elzárkózó”
magatartásti Íme, néhány kérdés azok közül a kérdések kézül, amelyeket
Jelen tanulmányban meg kell vizsgálnunk, annak ellenére, hogy a szűkre
szabott keretek miatt nem törekedhetünk teljességre* Ki kell hangsú
lyoznom, hogy nincsen szó teljes beszámolóról* nem vagyok teológus,
csak arra törekedtem, hogy a problémát nagyjából felvázoljam - felso
roljam a legidőszerűbb téziseket, és a századok folyamén kidolgozott
megoldásokat - anélkül, hogy személyes megoldást vagy magyarázatot kí
vánnék előadni. Többször lesz alkalmam ezzel kapcsolatban egy igen ki
váló elemzésre hivatkozni, amely gyakorlatilag teljesen kimerítette
a
kérdést és pedig azon a síkon, amelyet "pszlcho-metafizikai^nak nevez
nék! Louis MAS6IGHAH* "Az Izlám népeinek művészi alkotó módszereiH cimü
tanulmányéról szeretnék beszélni, amely a SXRIA cimü folyóiratban Je
lent meg /1921.II./.
+
Először is miben áll a kép tilalma az Izlám számára "és melyek e
tilalom forrásai "?
Azt szokták mondani, hogy e források egyike a Korán /!/. A valóság
az, hogy a Korán e tárgyban nem mond semmi határozottat, aég leghatáro
zottabb parancsaiban sem. Csupán arra szorítkozik, hogy a Il.Szura 92*
versében kiátkozza azokat a pontosan meghatározott különböző gonosz
üzelmeket, amelyek a képek felhasználásával Járnak, enen azonban csak
a bálványimádást érti. Inkább a muzulmán hagyományokban, a "haöiths"-

6?

okban, vagyis a próféta mondásainak, tetteinek és cselekedeteinek gyűj
teményében találunk a képi ábrázolással szemben határozottan ellenséges
magatartást, helyenként pedig valóságos súlyos elitélést.Mellesleg meg
jegyezzük,hogy a "hadiths"~ok kodifikálása csak a IX, században tör
tént meg, vagyis a próféta halála után károm évszázaddal, MASSIGJTAN a
kép ós a művészet határozott elítélésének típusait az Izlámban négy tí
pusban határozta meg:
1. A sirok, a próféták és a szentek képeinek imádóit sújtó átok.
Az átolc formája nem más, mint csupán az istent megillető kultusz megva
lósítására irányuló törekvés egyik módja.A "qibláh" a mecsetben,
/amely a Mekka felé mutató irányt jelzi/ egy üres fülke, Mohamed, vagy
a szent, normális emberként, lép fel, akit az isten kiválasztott arra,
hogy az ő tanítását hirdesse ós terjessze el. De kivételes hatalommal
van felruházva* Az Izlám a budhimussal, a manicheizmussal vagy a ke
reszténységgel szemben soha sem érezte valamilyen szent ikonográfia
szükségességét, amely alapítójának életét mutatná be,
2. A "hadiths"-okban található
második tilalmat
valószínűleg
Krisztus életének a Koránba is felvett egyik epizódja sugallta /V.110/;
ebben az epizódban Jézus,a Messiás Mária fia /2/ Izrael fiaihoz fordul:
"Az ür jelével jövök hozzátok” - mondja Krisztus - "sárból formálok
nektek egy madáral&ku szobrot, és rá lohol ok 5 és ha Allah úgy akarja a
madár élni fog”. Ez az egyetlen példa arra, hogy egy agyagfigura meg
elevenedik a Korán szövegében, de ez a msgelevesedé0 csak Allah bele
egyezéséről történhet meg, Ezzel szemben a "hadibba” azt mondja, hogy
"a művészeket és a képfaragókat az utolsó Ítéleten az isten azzal fogja
megbüntetni, hogy kényszeríti őket egy lehetetlen feladat teljesítésé
re, müveik megelevenitéisáre* ” A valóság az, hogy a művészt itt a szónak
nem modern értelemében kell érteni* inkább arról a fennhéjázó intelli
genciáról van szó, amely azt állítja magáról, hogy utánozni tudja, sőt
utol tudja érni a Teremtöt, mert tökéletes alakokat alkot, bár az élet
szikrája hiányzik bal ölük: ezek a képfaragók, akik határtalan gőgjükben
lelkes lényeket ábrázolnak, ^emberek atyjává” szeretnének válnx. ”33 ké
peket birtokolni" - Írja Rtchard EETEíGHAT7S3SR az arab művészetet bemu
tató szép tanulmányában, amelyet a közelmúltban adott ki a párizsi 8kira Eladóvállalat; - "ugyanolyan súlyos bűn, mintha valaki kutyát tarta
na lakásában, mert a kép, akár a kutya - tisztátalan és megvetett ál
lat, - megakadályozza a Megbocsátás Angyalát abban, hogy átlépje a ház
küszöbét* Az angyal valójában nem akarja kitenni magát annak a kocká
zatnak, hogy ezekben a képekben az isten müvének valamilyen karikatúrá
ját lássa, és ezért elkerüli a házat". Ez alkalommal kénytelenek va
gyunk nyelvészeti magyarázatba bocsátkozni,,amelynek itt megvan a maga
jelentősége; az arab nyelvben, magában a Koránban is, a "készíteni,
alakítani" jelentésű ige /sawara/ a "teremteni” jelentésű igének /khalaga/ szinonimája. Az isten tehát nemcsak Al-Khalig /a Teremtő/, de
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Al-Meussawir is; már aoat az Al-Moussawir szó a festőt is Jelöli, úgy
hogy ezen a sódon az isten riválisának tűnik, akit istenkáromló rajzá
val felháborít.
3.
A harmadik tilalom a szövetek és párnák képekkel való díszíté
sét tiltja meg. De ebben az esetben egy nagyon!s vitatható "haditik
ról van szó, mert Ősi hagyomány szerint a Próféta szobájában is voltak
képekkel díszített párnák,
A. A hagyomány által megőrzött negyedik tilalom a Eereszt tiszte
letére vonatkozik. De ebben az esetben természetesen nem lehet valódi
képről beszélni.
Miután áttekintettük az idézett négy "ha&íth"-ot, nehéz lenne ar
ra a következtetésre Jutnunk, hogy az Izlám határozottan elitéli minden
élőlény ábrázolását. Magának az első három "hadithB~nak a hitelességét
is kétségbe lehetne vonni, mivel nincsenek összhangban a Koránnak sem
szellemével sem betűivel.
Hátra van még az a tény, hogy számos muzulmán teológus sokkal me
revebb a képek elutasításában, éa - ez pedig fontos - ezek nagy tekin
télynek örvendenek. NAWAW1 például, aki a XIII, században élt, meg
tilt Ja, hogy bárki olyan képet tartson magánál,amely árnyékot vet. "Ea a
gondolat nagyon primitív és naiv*1 - Jegyzi meg MASSIGHAH - Thogy vala
mely élőlény Jellemző tulajdonsága éppen az, hogy mozgó kép benyomását
kelti". M W A W I még ennél is tovább megy, megtiltja, hogy a gyerekeknek
ünnepnapokon formába öntött édességeket adjanak, azonban ezt a tilalmat
soha sem tartották meg, "A valóságban" - teszi hozzá
- "ez a
bizonyos formák elítélésére vonatkozó irodalom tulajdonképpen egy olyan
felfogást igyekszik fenntartani, amely inkább megszorításnak, nem pedig
abszolút tilalomnak tekintendő ós a bálványimádásra, nem pedig magára a
művészetre vonatkozik".
Arábiábán a Próféta idejében a kultúra kétségkívül igen kezdetle
ges volt, és jogosult volt az a feltevés, hogy bizonyos személyek ábrá
zolása el tudja vonni a hivőt az imádkozástól. Az a veszély, hogy az
emberek egy élőlényt összetévesztenek annak képével, nem kiosinyelhető
le olyankor, amikor a fejlődés alacsony fokán álló népről van szó, Ez
az aggodalom egyébként az Zalámon kivül más eemita etnikai csoportoknál
is előfordult. Az Exodusban olvashatjuk /XX,4./t *$íe csinálj magadnak
faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy
amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak". A
muzulmán képrombolás egyébként az ősegyháznak, illetve később a protes
tantizmusnak mindenféle aXakábrázolással szembeni Iszonyára emlékeztet.
A politelmus elleni reakcióként az Izlám és a kereszténység a zsidósá
got követve kiátkozza "a gonosz bálványok" kultuszát, és dogmává teszi
az egyetlen isten létét, akit lélekben kell imádni.
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Filmkultúra

A színház hiánya az Izlámban éa a bál?.játék
Valóban valamely muzulmán embernek mindenfajta képpel szemben való
reakciója továbbra is negatív, mintha a kép valami csapda volna, ame
lyet az ember azért állított föl, hogy elorozza az isten művészetét. A
következő pillanatban azonban, mondja MASSIGNAN, és ismétlem, hogy az ő
elemzése számomra tökéletesnek tűnik "azt mondja az arab ember, hogy
ezeknek a dolgoknak, végeredményben nincs hatalmuk és veszéllyel sem
járnak, mert meg kell értenünk, hogy mindaz, ami e világon meg van te
remtve, az isten müve és minden csak olyan gépezet,mint azok a tárgyak,
amelyeket mi szerkesztünk. A világ, amely kimondhatatlanul szebb minden
művészeti formánál, sem más mint gépezet, amelynek szálait az isten
tartja kezében, ügy tartja a kezében, mintha GUIGNOL valamelyik bábjá
tékáról volna szó; és ezért nincsen színházi dráma az Izlámban. M A drá
ma a legismertebb európai meghatározás szerint áthatja a szereplők szi
vét, nem más mint szabadságuk drámája, "de a muzulmánok számára e sza
badság feltételeit az isteni akarat szabja meg, amelynek az emberek
csak eszközei".
A valóság az, hogy az Izlámban is van egyfajta dráma, de ezt csu
pán a bábszínház képviseli. Legyen szabad ez alkalommal eltekintenem a
perzsa Mta’zlóH-töl, A perzsa "ta’zió" egyfajta vallásos dráma, miszté
rium, amely változatlan formában a próféta unokafivérónek Ali Ban-Abou
Tálebnek, és két fiának Hassan-nak és Hussein-nek mártíroméágát idézi
fel. Minden évben a Haasan és Husseln ünnepek szertartásai alkalmával
adták elő. A "tanaié" megfelel a perzsa szlita világszemléletnek; semmi
hasonlót nem találunk a nem-sziita muzulmánoknál, vagyis az ortodox
szuunitáknál, /?/
A probléma, amint látni fogjuk, megegyezik a miniatűrökkel kapcso
latban felmerülő problémával; míg a szliták /4/ ez a perzsa szekta kü
lönösebb bűntudat és lelklismeratfurdalás nélkül műveli a művészetnek
ezt az ágát, annál is inkább, mert a miniatűr festés a perzaiai Izlém
előtti hagyomány részét alkotja, MAZDA és a manicheizmus hívei /főleg a
muaicheizmus magyarázza meg és igazolja a perzsáknak a színek kont
rasztja iránti érzékét, amelyből a festészet születik/; a szunniték,
legalábbis elméletben engesztelhetetlen ellenségei a szinek művészeté
nek.
Mivel a kép bennünket a színművészettel kapcsolatban érdekel, meg
kell emlékeznünk arról, hogy mit jelentett a bábszínház az Izlém orszá
gaiban, a szlitákban éppúgy, mint a szurmitákban. A muzulmánoknál, el
lentétben azzal a funkcióval, amelyet a görögöknél töltöttek be, a báb
játékok sohasem szolgáltak igazi drámák előadására és sohasem játszot
tak vallásos szerepet; nem volt más céljuk,mint a nép és a legkülönbö
zőbb korú gyerekek szórakoztatása, KaragÖz /a Fekete szem/ a bábjátékok
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főhőse, valószínűleg török eredetül állítólag S2AMDIN valamelyik hősé
nek karikatúrája, de valójában nincs rá bizonyítékunk, hogy ne létezett
volna SZALADIN kora előtt le. /5/
A Karagö®-félfs bábszínház primitívebb a Guignol és a Fulcinellaféle bábszínháznál, Alpb.on.s0 GIXLIKRK 1888-ban a következőképpen irja:
"SzóHős daszkabódé; ha a szükség úgy kívánja csak egy falszöglet, ahol
hátulról megvilágított fehér vásznat feszítenek ki és kész a színház,
KaragÖz ott áll a bábok és kínai árnyékok között, A kis mozgatható szo
bor, amely Karagözt ábrázolja, homályos és különböző színűre festett,
áttetsző részekből áll és Thóopbile GAUTBIEfí kifejezésével élve "üveg
ből készült alak benyomását kelti, amely a körvonalait jelző ólomszer
kezet segítségével emelkedik ki az Üvegből," Maga a kép profilban lát
ható,nagy előrenéző fekete szeme van. Ez a fekete szem Karsgöz jelképe,
akár a púp FülelnélIáé; erről nyerte nevét és a közönség erről ismeri
fel, bármilyen ruha van rajta. "Egyébként Karagöz több pontban meg
egyezik Pulcínellávalt megvan benne a komikai készség, soha sincs elég
pénze és cinikus; gúnyt űz a "rnollah"-okból és a "kádlk"-ból, ugyanúgy
ahogy Pulciné11a a bírókból és a csendőrökből, Tréfái azonban különböz
nek tőle; ezek olyan tettek és hallatlanul szabados gesztusok, amelyek
Pulcinella számára ismeretlenek; KaragŐz talán a kollektív féktelenség
kifejezőeszköze.

Örök és változó
Ezután az ízlés színházára vonatkozó kitérés után, térjünk vissza
a muzulmán metafizikához, mert ennek segítségével világítható meg és
magyarázható a muzulmán művészet sajátos jellege, Mig más népek eseté
ben, sás népek világszemléletében, olyan Önmagukban meglevő formákat és
alakokat találunk, amelyek egy előre megállapított konvenció típusainak
megfelelően jönnek létre, olyan formákat és alakokat, melyeknek harmo
nikus együttműködése alkotja a kozmoszt, az a mélységes eszme, amelyet
az Izlém az istenből alkotott, megtiltja ezt a felfogást* Az ízlésben
az egyetlen "örök" de jura és de facto az isten, "Howa-I-Bakl", "ő az
Örök" hirdetik az Izlám sírkövek. Ami pedig a szemmel látható formákat
illeti, ezek csak az atomok pillanatnyi alakulatai, s ezért sorsuk az
elmúlás, A vonal nem létezik; hiszen nem más, mint egy helyét változta
tó pont; ez a felfogás megmagyarázza,hogy a muzulmán gondokodás megta
gadva a formát és az alakot, miért távolodott el oly gyorsan a geomet
riától, az algebra és a trigonometria kedvéért. Az Izlámban magának az
időnek sincs formája és nincs folytonossága sem; az idő nem más, mint
egymás után következő pillanatok összessége, amelyben e pillanatok sor
rendje nem szükségszerű. Íme egy megfogalmazás, amely bizonyára ér
dekelni fogja a filmművészet dolgozóit éppúgy,mint a regény uj forrnál-
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nak kedvelőit: "a muzulmán teológusok”, - jegyzi meg MASSIGNAN - "igen
hamar eljutottak ahhoz az elmélethez, hogy az idő iránya, ha istennek
úgy tetszik, megváltoztatható**’

A muzulmán művészet jellege és fejlődése
Mivel az isten az egyetlen örökkévaló, a muzulmán művészetnek, ha
nem akar istenkáromlást elkövetni, a változást kell kihangsúlyoznia.
Éhből a felfogásból, ebből a belső szándékból, amely arra irányul, hogy
a végtelenségig szétbontsa a geometriai alakzatokat, a köröket és sok
szögeket, úgy hogy ezek soha sem tesznek szert igazi létezésre, ugyanis
amint a művész felvázolta őket, szellemi képzelőereje máris darabokra
bontja, ebből született az arabeszk, ”Az arábeszk a legspirituálisabb
rajz*1 - Írja BAUDEhAIEE, aki zseniális költői intuioiójéval világosan
megérezte, hogy a rajznak ez a tipusa nem csupán díszítő jellegű. Kez
detben ez a rajztipus főként növényi motívumokat, virágokat és levele
ket használt fel; de a stilizálás egyre fokozódott, és a természet után
tolmáosolt motívumok mellett megjelentek a geometriai formák. Azután a
Korán versei végezték el azt a feladatot, hogy az arabeszk öblös gör
béinek kacskaringéit egybefoglalják, s ennek a roppant elegáns és finom
Írásnak vastag és hajszál-vonalai az épületek falain pótolnak minden
díszítést.
És a festészet? Az előbbiek során volt alkalmam a miniatűr festé
szet kérdésére hivatkozni, de ez a művészet nem jellegzetesen muzulmán.
A szabály ebben az esetben is minden élőlény ábrázolásának tilalma.
Egyes tárgyak kisebb ellenállásba ütköznek: azok, amelyekben nincsen
"eleven lélek”, fák és virágok, vagy tárgyak. Ebből kiindulva egy ügyes
Írásmagyarázat, néhány ”hadithH alapján kibővítette az ábrázolás lehe
tőségének területét. Ahhoz, hogy egy élőlény valamely miniatűrön ábrá
zolható legyen, elegendő ha lefejezik, vagy megcsonkítják és ilymódon
"nem élőlénnyé" változtatják. Hallgassuk meg például ABBASnak egy régi
"hadith"-jét* "egy perzsa festő a következőket kérdezte tőle: "Hát vé
güli s nem ábrázolhatok állatokat? Kern folytathatom mesterségemet?" "De
igen," - válaszolta Ibn ABBAS, - "Ábrázolhatod Őket, de előbb fejüket
kell venned, úgy, hogy ne hasonlítsanak élőlényekhez és arra kell töre
kedned, hogy a virágokhoz tegyed őket hasonlóvá". Más forrásból tudjuk,
hogy az arab költészetnek volt egy fajta metaforája, amelyet MASSIGNAH
"ereszkedő metaforákénak nevezi az embert valamilyen állathoz hason
lítja, az állatot virághoz, a virágot pedig kőhöz* "a tulipán rubint".
És amikor IMHIJ-DL-QA1S /6/ egy "tarka virág" képét idézi fel, valójában
egy nyilával megsebzett, vérző gazelláról akar beszélni.
Szólnunk kell még arról, hogy az Izlámban igen hamar az GMMIADI
dinasztia idejétől kezdve /66X-77V
bizonyos társadalmi és kulturális
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tényezők elősegítették a képszerű ábrázolást. Sőt, mivel a magánlakás
szigorúan el volt zárva minden idegen elől, falát gyakran képekkel dí
szítették} nemrégiben embereket ábrázoló képeket fedeztek fel egyes há
remekben, ahová mint ismeretes csak a ház gazdája és ura léphetett be.
Volt egy másik hely is, amely a hagyománynak megfelelően szintén alkal
mas volt arra, hogy falait festményekkel díszítsék! a fürdő. E kivétel
oka világos* a fürdő az ortodox muzulmánok szemében nagyon megvetett
hely, ezért az ott elhelyezett festmény nem okoz semmiféle kétértelmű
séget, a legkisebb lelki veszéllyel járt, A fürdőben tehát a festőknek
előjogaik voltak.
Egy másik olyan hely, ahol a művészek kifejezhették magukat a szó
tág értelmében, & kézirat volt. Az 0&2AD0K idejétől kezdve lefordítot
tak arabra néhány kopt és görög tudományos szöveget,és ezek festmények
kel díszített kéziratokban maradtak fenn. Ismeretes az a tisztelet,ame
lyet az arabok tanúsítottak az ókor tudománya iránt} és mivel az erede
ti szövegek illusztrálva voltak, következésképpen az arab fordítást is
Illusztrálni kellett. Az illusztráció azonban nem valami tiszta és egy
szerű másolata volt az eredetinek} többé vagy kevésbé kihangsúlyozott
"arabositáeon1* esett át.
+
Végül egy 1275-ban meghalt filozófus, Ah-KUBTADI az MAhkam-alkuran”, a Koránban foglalt parancsolatok vaskos gyűjteményének szerzője
után maradt egy szöveg, amely arra ösztönözte az irásmagyarázókat, hogy
a képszerű ábrázolást, az al-taswir-t szabadnak tekintsék. Szempontjuk
alátámasztására AL-KUHTADI könyvének egyik versét használták fel. Ebben
azokról a szobrokról van szó, amelyeket a zsidók Salamonnak, Dávid fiá
nak készítettek* "Kívánságának megfelelően szentélyeket és szobrokat
készítettek neki” /Korán, XXXIV.15./ Ezek a tudósok helyeselték és vé
delmezték a képszerű ábrázolást, képgyülölŐ kollégáik nagy mélt&tlankodása ellenére. E vitának a zaja végigvonul a I. századon ás mintha az
ugyanebben a korszakban Bizáncban lezajlott képrombolás válságát tük
rözné vissza. Vajon volt-e valami összefüggés a két válság között? Kern
lehetetlen, de még bizonyításra szorul.
Könnyen bebizonyítható, hogy a képszerű ábrázolás
legelszántabb
védelmezői a mu'tazilita filozófusok voltak. Ezek a teológusok a XVIII.
század közepén nem riadtak vissza attól, hogy a dogma egyes elemeit
pergőtűz alá vegyék és felszabadítsák magukat a hagyomány iránt tanúsí
tott vak engedelmesség alól. Más forrásból már bebizonyították, különö
sen GOLDZIBER, hogy a mu’tazlliták és a keresztények között hasonlóság
van. A mu’taziliték intellektuális és nacionalista törekvéseit az ”udytlhad”, a gondolatszabadság követte, amelyet Öt, Tisztának és Kinek ne
vezett filozófus hirdetett, B filozófusok tanítványai nem
riadtak
vissza attól, hogy a gondolatszabadságot munkáik címoldalán ábrázolják.
Ezeknek az intellektuálista teológusoknak a tanítását a következőképpen
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lehetne Összefoglalni: kezdetben az Izlém tiltotta a képeket, hogy meg
akadályozza kultuszukat; most már az egyistenhit teljes győzelme révén
e kultusz veszélye végkép megszűnt,tehát a képek elítélésének már nincs
létjogosultsága.
Másrészről a képek birtoklása sokkal kevésbé volt súlyos, mint ké
szítésük, úgy hogy évszázadokon át egészen a török hódoltság alatti új
raéledő puritanizmusig, a képek minden fajtája elterjedt az arab biro
dalom minden zugában: Irakban, Szíriában, Egyiptomban és Andalúziában.
Ezzel kapcsolatban ki kell emelnünk a kalifák magatartását, akik szin
tén lelkes képbarátok voltak, és egy olyan társadalomban, ahol a kultú
ra teljes fényében ragyogott, bizonyára erősen érezték a keresztény mo
zaikok és festmények értékét.
Ezek a kalifák, vagyis a Próféta utódai, abszolút hatalom letéte
ményesei voltak. Autokratikus államaik élén állva, nem tartoztak szám
adással senkinek. Legkevésbé a teológusoknak, mivel ők maguk is a val
lási élet vezetői közé számítottak. Parancsaikat mindig szó szerint
végrehajtották. Amint IBS KHALDOUH, a történész kiemeli: "Mohamed a
törvényhozó elítélte a királyi hatalom birtokosait, és kárhoztatta mohó
élvezetvágyukat, esztelen pompájukat és azt, hogy elhagyták az istentől
kijelölt utat". De, "a népek a nehéz és szűkös életről kényelmes, szép
séggel körülvett, kellemes életre tértek át. Arra törekszenek, hogy
elődeik erkölcseit alkalmazzák és életét megismerjék." Ennek az életnek
egyik eleme éppen a festészet ás néha a szobrászat volt# A régi arab
krónikások többször céloznak az uralkodók képeire, emberek vagy állatok
ábrázolására. A fennmaradt emlékek kősül különösen az Alhambrában ta
lálható Oroszlánforrásra, és ugyancsak az Alhambrában levő Birák termét
díszítő freskókra és az Ammantól keletre levő Quasr-Amza csodálatos
falfestményeire hivjuk fel a figyelmet# Ennek az egyik ommiad kalifa
által építtetett vadásziaknak a falain eleven alakok levéldlszekkel ke
retezett igen hatásos sorozata látható: trónján ülő király, atléták és
táncosnők, meztelen nők, szerszámukat kezükben tartó munkások, szoptató
anyák, vadászjelenetek, könnyű tunikába öltözött, vagy teljesen mezte
len nők. Ezek természetesen a fürdő falain láthatók.
Láthatjuk, hogy a muzulmán művész igen messzire ment az élőlények
ábrázolásában. Tehát igen téves az az elgondolás, amely az arab művé
szetet a saját jellegénél absztraktabbnak igyekszik feltüntetni. Amint
Kich&rd ETTINGHAUSIJJ, az arab festészetről szóló könyvének bevezetésé
ben Írja: "Az Zalámon belül fokozatosan erősödő képromboló irányzat,
amely csak a közelmúltban csendesedett le /és a török uralom alatt élt
arab tartományoknak az alkotásban megmutatkozó passzivitása indokolja
a képzőművészettel szemben megnyilvánuló érdeklődés csökkenését és azt,
hogy emiatt sok minden feledésbe merült/ Idézte elő a festészetnek,mint
alkotó tevékenységnek a halálét. Mindehhez járult az, hogy ma már mé
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lyen gyökeret vert az a gondolat, hogy a muzulmán világban a festészet
re vonatkozó törvényes tilalmakat mindig és mindenütt szó szérint kell
érteni."

A szőnyeg és a ciaer
Mielőtt következtetéseinket levonnánk, röviden foglalkoznunk kell
a muzulmán művészet két fontos kifejezési formájával* a szőnyeggel és a
címerrel.
A szőnyegszövés sajátosan mohamedán művészet és mint ilyen az a
célja, ha szabad igy kifejeznem magam, hogy hátat fordítson a termé
szetnek, Szinel komorak, anyaga lehetetlenné tes2 minden perspektívát,
és áttetszőséget. Általában csak Öt szint használ,ezekkel intenzitásuk
nak megfelelően alkot kontrasztokat, nem alkalmaz változatokat, sem pe
dig túlságosan kihangsúlyozott árnyalatokat. Egyébként a szőnyegs2Övós
művészi technikája mindenben ellentétet alkot a keleti festészet hagyo
mányos technikájával. Ami a szőnyegen ábrázolt motívumokat illeti,
ezeknek száma nem nagy, vagy virágokat használnak fel - ezekből is csak
öt változatot /a jácintot, a csipkerózsát, a tulipánt, a szegfűt és az
őszibarack virágot/ - vagy fantasztikus állatokat: a griffet és a fő
nixet. A főnix emberfejti madár* a griff szárnyas oroszlán. Egyik sincs
meg a természetben, s ez kihangsúlyozza a művésznek azt a szándékát,
hogy nem akarja utánozni a teremtőt és kimérákat alkot, amelyeknek lé
tezését úgy sem gondolja komolyan senki. A szőnyegszövés művészetében
tehát megtaláljuk az Izlém nagy metafizikai elveit: ‘'ezeknek az álla
toknak a valóságos formáját" - Írja MASSIGNAtí - "maximálisan elrejtet
ték, Fejüket és lábukat levágták, és más fejjel, illetve lábbal helyet
tesítették, Tehát nem valóságos élőlények". Ami pedig a virágokat ille
ti, CKESTERTON azt mondja róluk, hogy "mintha megkinozták volna őket",
MASSIGNAN pedig igy nyilatkozik: "ezek megkövesedett, stilizált virá
gok." A szőnyeg a maga egészében "cimerszerü".
És mi a cimer? Köztudomású, hogy a címer az Izlám alkotása, és
Nyugaton csak az első keresztes hadjáratok után jelent meg. Ezután azon
ban a nyugati cimer külön utón haladt, amely több vonatkozásban megkü
lönböztette az Izlám címertől és sajátos jelleggel ruházta fel. Be a
ciaer legkazdetlegesebb megnyilvánulási formájában olyan élénk színek
kontrasztjaiból áll, amelyek a természetben nem találhatók, A címeren
látható szimbólumok a leggyakrabban szintén olyan fantasztikus lényeket
ábrázolnak, mint a griff vagy a főnix. Tehát itt sincs lehetőség félre
értésre: a cimer alkotója nem törekszik a természet utánzására, arra,
hogy a természetet a maga nyelvén szólaltassa meg* ellenkezőleg: eltá
volodik tőle, ellentmond neki, egy tisztán intellektuális konstrukció
ban találja meg örömét és tudja, hogy ez a konstrukció intellektuális.
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A filmművészet törvényessége
Most már levonhatjuk a következtetéseket, és ki fog tűnni, hogy
ezek a következtetések központi témánkhoz, a filmművészethez vezetnek
vissza. Véleményem szerint a filmművészetnek jogi értelemben véve le
polgárjoga van az Izlám országaiban, Egyáltalán nem szeretnék sem esz
méken, sem kifejezéseken erőszakot tenni. A filmművészet kétségtelenül
képekkel dolgozó művészet, ós mint ilyen a legszigorúbb rítus követői
nek szemében ki van téve a képzőművészetekre vonatkozó elítélésnek. De
a filmművészet ugyanakkor ámyjáték; a maga módján árnyszínház, olyan
színház, amelyről elmondottuk, hogy az Izlám Is engedélyezte. Ez a ki
jelentés kétségkívül nem elég a filmművészet törvényesitésóre* De egyi
ke a lehetséges kiindulópontoknak, érv - vagy legalábbis látszólagos
érv - azok számára, akik jó muzulmánok akarnak maradni, de
ugyanakkor
szeretik a vetítőtermek sötétségét. Mindenesetre ki kell hangsúlyoznunk
egy szociológiai tényt, még akkor is, ha önmagánál többet nem bizonyitt
nevezetesen azt, hogy a mozinak az ízIámban való meghonosítása sokkal
kevesebb nehézségbe ütközött, mint a színházé.
Ma már az arab filmművész bármilyen fajta tárgyat megfilmesíthet
anélkül, hogy hagyományos tilalmakba ütközne. Van azonban egy terület,
ahová a felvevőgép nem hatolhat be anélkül, hogy valamennyi mohamedán
teológiai fakultás általános és dühös tiltakozását ne váltaná ki: az a
Hit képek nélküli országa, amely hasonló ahhoz a hatalmas sivataghoz,
ahol az TJr lehellete egy napon feltámadt, akár a szól. 8 erre nemrégi
ben volt Is blzonyltékt amikor az olasz filmesek meg akarták filmesiteni Mohamed életét, az el-azhari tudósok tüstént botrányról ós megszántségtélesítésről kiáltoztak, úgy hogy az egyiptomi kormánynak hivatalo
san kellett föllépnie, hogy megakadályozza a film elkészítését. Ugyan
akkor olvashattuk az újságban, hogy az iráni sah hajlandó lett volna a
Prófétáról szóló filmet finanszírozni* Ebben az esetben ismét plaszti
kusan érzékelhettük a képnek a hithez való viszonyával kapcsolatban az
intranzigens és szigorú szűnnizmus és a sokkal kevésbé dogmatikus és
engedékeny szilzmus közötti ellentétet.
Hátra van még az a tény, hogy a m o d e m film a maga egészében a
pszichológiai elemzésre alapul és az Izlám elutasít és elitál minden
pszichológiai leírást, mint olyan bűnös kísérletet, amely a belső em
bert akarja rögzíteni, mivel az Izlám az emberből egy formát, egy figu
rát absztrahál. Pszichológia nem létezhet anélkül.a meggyőződés nél
kül, hogy az ember bizonyos értelemben "örök” és ezt a meggyőződést az
Izlám, amely szerint "örökkévalóság” csak az istenben van, nem teheti
magáévá. Heg kell itt jegyeznünk, hogy a tuniszi, marokkói vagy libano
ni filmművészek azért vehetik ki részűket a pszichológiai kutatás küld-
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nöa Öröméből, mart részben az ortodozia területén kivül élnek. Ugyanez
a törekvés az ortodox!a szemében bűnös erőfeszítésnek tűnhet, mivel egy
olyan világra ós olyan eseményekre akarja összpontosítani a figyelmet,
amelyeknek nincsen saját létük, amelyek - mint a fentiekben kihangbulyóztuk - csupán atomok pillanatnyi csoportosulásai. Az igaz, hogy e
szélsőséges álláspont hirdetőinek azt lehetne válaszolnit az Izlám nem
tiltotta meg a természet szépségében való gyönyörködést, sőt az ellen
kezőjét tette. Van Is a Méh-Szura versei között kettő, amely kifejezet
ten ezzel foglalkozik* 6, vers - "Az őbenne /az állatban/ levő szépség
értetek van, amikor este hazaviszi tok*’ - ós a 13. vers - "És abban,
amit ő /az isten/ értetek e színekben változatos világon teremtett, ab
ban valóban van egy jel mindazok számára, akik képesek meglátni."

Az ideális muzulmán film

Most egy kicsit fantáziáiul szeretnék. Bizonyára emlékeznek az Izlámnak az Idővel kapcsolatos felfogáséra* az idő nem más, mint olyan
pillanatok "sorozata", amelyeknek sorrendjében nincsen szükségszerűség,
ós amely megfordítható. El tudok képzelni olyan muzulmán filmrendezőt,
aki az időnek ebből a felfogásából kiindulva készítene filmet. Ez a
rendező a külső világ alakjai iránt nagyon mérsékelt bizalommal visel
tetne, Az ő számára az ember egyfajta bábu volna, akinek sorsa semmi
határozottra Bem irányul, ós akinek tapasztalatai annyira határozatla
nok és ingatagok volnának, hogy lehetővé tennék a gondolkodás és fantéziálás legváratlanabb fordulatait* vagyis olyan lény volna, akit nem
lehet a klasszikus pszichológia szigorú korlátai közé szorítani, tehát
a pszichológián inneni vagy túli bábszerü lény. Képzeljük most el, hogy
ez a lény egy szerkezet és irány nélküli, töredékes és nyitott időben
merül el, Képzeljük el, hogy olyan képekből álló világmindenség közepén
él, amelyek nem teljesen reálisak, de nem is teljesen irreálisak, elég
cseppfolyósak ahhoz, hogy a sok határozatlan momentum által elbűvölt és
dezorientált lélek csak éppen megérinthesse, de ne ragadhassa meg őket.
Milyen csodálatos ós milyen újszerű filmet készíthetné mindebből egy
olyan metafizikus rendező, aki felváltva alkalmazná e bábszerü lény ha
tározatlanságét és ing&tagságét, valamint az idő irányának megfordítha
tó eágát, egyiket a másik után, tudva, hogy kölcsönösen nem képesek meg
magyarázni egymást. Be valójában ez a film létezik, elmei It'AMÉB
'bESKIEHB A MARIMBAD /TAVALY MRIEHBÁBBM, 1961/ i rendezője pedig Alain
EESNAIS.
Képzelődjünk még, annál is inkább, mert tárgyunk erre késztet ben
nünket. Álmodjunk kimérákról és griffékről. Helyezzük ezeket a mesebeli
állatokat nekik megfelelő környezetbe, pajzsok és elmerek, kővlrágok és
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rubintullpánok közé. E magukból adódó és mély képek segítségével esi**
néljunk egy olyan filmet, amely képszerű. tobzódásában elmeiül a szür
realista klímában és amely mégsem más,mint az Izlám-müvószét megszokott
formáinak dinamikus továbbfejlesztése, hiszen ezek a formák a modern
alkotói tudat igen különös, bátor vállalkozásai közepette nemcsak
le
hetségesek, hanem kívánatosak*
Azután van egy másik érvünk is, ahhoz, hogy a muzulmánok számára
rokonszenvessé tegyük a filmet * ugyanis, ha igaz az, hogy a muzulmán
művészet egyik legjelentősebb vonása a változás kifejezésére való tö
rekvés, akkor az a véleményem, hogy a filmművészeten kivül egyetlen mű
vészet se® tudná érzékeltetni a lények és dolgok szüntelen mozgását.
Itt minden állandóan mozgásban van, minden változik, minden a lét és a
sors ingatagságát mutatja be® És a film, mivel az idő rohan benne, min
dennél Jobban alkalmas a látszatok leleplezésére, mindannak a hiábava
lóságnak bemutatására, amely a látszatokat egymással kapcsolatba akarja
hozni,vagy rögzíteni akarja. Az erkölcs, ha azt a Játékot nézzük, amely
a filmben a képekkel folyik, valamilyen módon mindig kétségbeejtő. "Ne
higyjünk álmainknak, e világ minden tűnő képe csak múlandó álom," mondja egy muzulmán misztikus. A filmművész tehát művészetével ábrá
zolhatja ennek az álomnak a varázsát és hiábavalóságát, amelyen nem le
het segíteni. /Salah STÉflÉ 1962. október 29-én, Bejrutban, az arab
filmművészet és az arab kultúra kerekasztal-konferencláján tartott elő
adásénak szövege./

Jegyzetek»
/!/ A "Korén" szó szerint "olvasmányát Jelent /"al-qur ,anu"/*
114 M8zurán~ból /fejezetből áll* A muzulmánok szemében a Korén az is
ten kinyilatkoztatása, vagyis olyan könyv, amelyet Gábriel arkangyal
közvetítésével szóról-szóra az isten diktált Mohamednek /Mohamed ibn
'Abdulláh, Kr.u. 570-632/. A kanonikusnak nyilvánított hivatalos szöveg
Kr.u. 651-böl származik* A muzulmánok szavahihetőnek fogadják el a Bib
liát la, beleértve az Evangéliumot, csak a Korán szövegének ellentmondó
részeit tagadják.
/2/ Jézust, a Messiást /*Isa al-Masih/ a mohamedán vallás nem te
kinti istennek, mint a Szentháromság második személyét, hanem csak pró
fétának, mint Mohamedet» Mint prófétát szokták említeni, és tisztelik
iee Az Evangéliumból nem fogadják el a kereeztrefeszitésre vonatkozó
részt, és azt állítják, Krisztust azért fogadták be a Mennybe, hogy igy
megmeneküljön üldözői elöl, A csodákban is hisznek, ezeket a szentek és
a próféták megkülönböztető Jelének tartják.
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/3/ ”Suimali"-naic Mobaatmed hagyományos magatartását nevezik, ame
lyet a "hadith"-gyü jt esaényekb öl merített ele, "Szunnltájn&k” azok nevezik
magukat, akik azt tartják, hogy hlvebben követik a Próféta hagyományét,
A / A sziiták a negyedik kalifa, Ali, /meghalt Kr.u, 661-ben /
párthívei voltak,
/5/ G, PRAMPOLJKI* A világirodalom története /Storla univereale
della letteratura/ /Torino, UTET, 194-8. II,kiadás/ cimü könyvének I*kö
tetéből idézzük a következőket! "Araikor az Yldiriranek /villámnak/ neve
I. BAJAZET vagy BAJAZID szultán a bruasai negymecsetet építtette,az
építkezésen dolgozott két munkást Karagöz és Hadzsl Awasz vagy Eiwat,
ravaszságukat és vidám történeteiket a nép emlékezete megörökítette, és
az a szerencse jutott nekik osztályrészül, hogy ők szolgáltatták a népi
színház részét alkotó úgynevezett áxnyszinház anyagát és alapját. Ez a
színművészet többé kevésbé goromba és szabados tréfákból áll, és "Kara
göz" az árnya ginhág számára azt jelenti, amit Arlecchino, a bohóc. Az
árnyézÍnház arabul "halai", vagyis "kísértet, rém",
/&/ Imru 'ul-Qals, a első sivatagi költő, nagyon erotikus. Töb
bek között Palesztina kormányzója Is volt, Justiniánua Kr.u, 53Q~ban
nevezte ki.
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Filmkultúra

ALEK8ZANDR DOVZSENKO NAPLÓJÁBÓL

1944. február 22,
írom a MICSURIN forgatókönyvét. Minél többet Írok áe minél többet
gondolkozom róla, annál inkább megszeretem ezt az embert.
Lehet, hogy nem is volt ilyen - valószínűleg nem volt. Szinte tel
jesen kidobtam az aprólékos, kis igazságokat; MICSURIN egységes, fő
igazsága felé törekedtem. Ez sok gondolkoznivalót
ad. Szeretek i m i
LENHínek erről az igazi fegyvertáráéról, erről a szerény, nehéz és bo
nyolult emberről, a kommunizmus mélységes hitű hívéről.
Március 1.
Amikor az Író leír valamit, a legmagasabb szintű politikusnak kell
éreznie magét - de nem tanítónak vagy törvénykezőnek.
N. tegnap azt a hírt hozta Klevből, hogy leváltottak, mint a stú
dió művészeti vezetőjét.
Össze kell szedni magam, vasba Öltöztetni szivemet, akaratom és
idegeim végső erejét, meg kell feledkeznem mindenről a világon s meg
kell alkotnom azt a forgatókönyvet és filmet, amely méltó a nagy törté
nelmi korban játszott nagy szerepünkhöz.
Májusi
A LÁNGOLÓ ÉVEK ne legyen szokásos film-elbeszélés a realizmus na
turalista értelmezésében; a szó magasrendű, művészi felfogásának jegyé
ben kell fogannia. Költőisógét, művészi éltalánositésmódját, a szép ki
választását a tetszetősből, a halhatatlan elem kiemelését a folyamatos
ságból, az epika kimarkoláaát a mindennaplságból alá kell rendelni a
művészi alkotás szigorúan egységes stiluskomplexumának. Nincs helye
egyetlen •Híresjáratú", közömbös méternek, egyetlen fölösleges, semmit
mondó szónak sem.
A szereplők szájába olyan mondatokat kell adni, amelyek legmaga
sabb fokon hozzájárulnak a mű emelkedettségéhez, magasztos és eleven
költői igazságához. A művészi stílusnak megfelelően kell kiválasztani a
szereplőket, az öltözéket és elsősorban a tájat* Az utóbbinak sajátos,
döntő szerep jut.

83

A népet pedig a háború föló kell
szovjet nép erősebb legyen a háborúnál,

emelni, hogy a halált legyőző

194-5.március 4,
Ha csak arra gondolok, hogy megnézzem egy filmemet, nyomasztó bá
nat fog el. Mindegyik rosszabb lett, mint elképzeltem. Ez életem egyik
szerencsétlensége. Munkáimnak vértanúja vagyok. Egyetlen egyszer sem
kaptam dicséretet, sőt még csak megnyugtatást sem hihetetlenül nehéz és
bonyolult munkám eredményességét illetően. És egyre inkább meggyőződöm
arról, hogy életem legjobb húsz évét hiábavalóan pazaroltam el.
Április 14-.
Ma tizenöt éve halt meg Vlagyimir MAJAKOVSZKIJT. Milyen fájdalmas
gondolat, hogy korszakunk legnagyobb költője elhagyott minket.
Emlékszem, öngyilkossága előtt nyomott hangulatban ültünk együtt
HEEZBH házának kertjében. Engem a FÖLD miatt ért vad támadások keserí
tettek, Őt a rappiata kannibálok, a tehetségtelen jöttmentek hajszája
merítették ki*
"Jöjjön el holnap hozzám, tanácskozzunk, talán sikerül létrehoz
nunk egy kis müvészetvódő gárdát, merő ami körülöttünk történik, az le
hetetlen, elviselhetetlen,"
'
Megígértem, hogy elmegyek hozzá ás utoljára ráztam meg hatalmas
kezét. Másnap, vasárnap, épp hozzá indultunk feleségemmel, amikor meg
hallottam a szörnyű hirt...
TDlzenöt év múlt el* A Kreml kórházában a napokban találkoztam a
megviselt, megöregedett Gyemjan BEENIJvel, aki igy szólt hozzám: "Már
nem is emlékszem, miért szidtam úgy a maga Földjét. Azt mondom magának
- sem azelőtt, sem azóta nem láttam olyan filmet. Ez valóban nagy művé
szeti alkotás".
>
Él hallgattam.

Ahogy visszaemlékezem!
alapvető családi vonásunk, hogy nevetni tudunk mindenen és első
sorban egymáson és önmagunkon. Szeretünk nevetni, egymással ingerkednl,
nevettünk jóban és rosszban, nevettünk a hatalmon, az istenen és az ör
dögön, nagy érzékünk volt mindenhez, ami nevetséges, szellemes, csípős.
Ilyen a nagyapó, apám, anyám, fivéreim és nővéreim*
Mégis többet sirtunk az életben, mint nevettünk.
Mégis jók voltunk az emberekhez.
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A humor családi és nemzeti sajátosságunk volt.
Szovjet hazafi vagyok és kommunista, bér még nem tökéletes.
JiilJ.ua 27.
SStóülN barátomt még ha fia lenn© maga az Isten, akkor sem hinném
el, hogy nacionalista vagyak, akit mag kell bélyegezni és akit vessző
futásnak kell alávetni. Ha nem gyűlöljük és nem vetjük meg elvből a vtlég egyetlen népét sem, jé sorsot és boldogságot kívánunk neki, elis- ;
merjük erényoit vagy jólétét, vajon a magunk népének szeretette nacionallzmus-e?
i
Vajon nacionalizmus-e, ha nincs bennünk elnézés az ostoba bürokraték, bidegfejü stréberek iránt, vajon n&oionalissmua-e, ha a művész nem \
tudja visszatartani könnyeit a nép sebei láttán?
Miért változtatta szenvedéssé az életemet? Miért vette el tőlem az j
örömöt? Miért taposott rajtam csizmával?
i
Mégis aegbocsájtok Ctanek, Megbocsájtok, mert én a nép része va- i
gyök, Így hát nagyobb £tanél*
i
Lévén rendkívül kicsiny, megbocsájtom az Got kicsiségét ós hibáit,
mert th sem tökéletes, bármennyire körülimádják is* Van isten* Le
a neve - véletlen.
.1
Augusztus 5*
Az emberiségé vagyok és mint művész is az embereket szolgálom.
Művészetem nemzetközi. Addig munkálkodom, amíg erőm és tehetségem
engedi* Az emberiség javára és szeretető nevében akarok dolgozni,az
élet legdrágább és legnagyobb alkotáséért:* az emberért, LEHINért,
Szeptember 3,
Befejeződött a világháború.
Dolgozni akarok* Halálomig hinni akarok abban', hogy béke lesz.
Hogy nincs szükség a hős mártírokra, A tudományos akadémia áll őrt. A
tudós. Az egységes, ellenség nélküli társadalom nemes, humánus Intellektuea® Emlékművet szeretnék emelni valamennyi ember-testvéremmel
együtt az alkotó, a gondolkodó nemességének, az emberi szabadság védel
mezőjének, a jóság ós függetlenség hívének, az együttérzés hőseinek;min
denkinek, aki gátat állít a háború felelőtlen, idiótikua feldicsérésé
nek útjába.
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Filmkultúra

Szeptember 7.
Tudom, hogy az évek nem térnek vissza, kár őket hajszolni. Ezért,
most, hogy lassan feleszmélek, s a filmre elpazarolt időmre gondolok,
nem a filmszalagot,e csalóka cellulózét nézik lelki szemeim* Kern akarok
addig meghalni, amig nem Írtam meg könyvemet az ukrán népről* Ha e könyv
határaira,mondhatnám Ihletöire figyelek, Don QUIJOTBt, Colos BHEUGNQNt,
Tyll EOLHJSPIEGELt, NASZREDDHÍt, SVEJKet látom. Már Öt éve gondolkodom
rajta, keresem a formáját*
Úgy szeretném megírni, hogy kézikönyvvé váljon és örömet, pihenést
adjon az embereknek,jótanácsot és hozzájárulást az élet megértéséhez...
Szentember 10*
AHANTKAPU *
Nem tudom, ki hogyan gondolja, de szerintem nem kell ahhoz hősnek
lenni, hogy valaki dolgozzék* És különös nemesség sem kell hozzá. Nem
kell Így Ijesztegetnl az embereket a munkával* A munka kellemes, öröm*
teli tréfa* Uramisten, kimegyünk egészen kora reggel a földre. Eeljön a
napocska, dalolnak a pacsirták*
Nagy bekezdés a munka szépségéről.
De a dicsőségre nem mindenkinek telik az erejéből...
Formát ás helyet kell találnom egy teljes fejezetnek: KBAVGSIHA a
munkában. Ei dolgozik, ki nem. A munka problémája, anyagi javak létre**
hozásának problémája, a parazitizmus problémája. Paraziták
KRAVCSINA
körül* Sokan vannak. És nem baj, hogy sokan vannak* Az a baj, hogy ez a
naplopás aktív,amely KHAVCSINÁn élősködik és még nagyobb baj, hogy aka
dályozza a munkát* Ez a bürokratizmus. Bürokrácia a mezőgazdaságban.
Tömegjelenet a földeken.
Gyermekek, asszonyok, apák - mit tegyünk?
Ce&k azt mondjátok meg nekem, miért lett oly szomorú az élet a fa
lun? Miért menekültök úgy a testi munkától? El átkozta meg? Ki b&bonézta meg, ki alázta meg? Miért vették el a földet művelő embertől & hím
zett ingeket, népviseletet, a sok szint? Miért? És honnan ered ez?
Miért nem érdeklem mér az Írókat?
Miért számit elmaradottnak az a költő, aki verset Ír rólam? Miért
van rossz dolga a gyerekeimnek az iskolában?
Miért menekülnek a faluból? Miért szóródnak széjjel?
Arról, hogy mi nyomta a lelkemet a Honvédő Háborúban, mindenkinél
jobban tudom, de megbékélek vele, mert tegyük fel, hogy nem lehetett
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A prózai eposz elme, amelyen DÖVZ633HKO sok éven át, különösen 194>»
ben dolgozott. A TENGER DALA ennek az eposznak része lett volna.
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aáakép, Ke síiért imá k rólam most gyalázkodó vígjátékokat, miért
tik el a világ elöl a a én nagy és magasztos igazságomat?

re j- /
:

KBÁT0S1M. “

'

JJgész éjjel nem aludtam. írtam,
- írj meg minket, KMVüSIHA, a könyvedben. Megtudtuk, hogy holnap
raggal meghalunk. Valamennyien elpusztulunk,
Es senki előtt nem látszott természetellenes előérzetnek. Ez pon
tos tudás volt, amely a tapasztalat alapján, az utasítás jellegéből kő
vetkezett, Tudták a parancsnokok mind, és tudtuk mi Is, Természatelle- 1
nes az volt, hogy cselekedtünk.
És egymásután jöttek a katonák, hogy bekéredzkedjenek a könyvbe,
- Nincs elég papírom hozzá*
- Akkor Írj csupán egyetlen sort. Hogy itt, Saandomir alatt, ez és ,
ez volt,
- Mivel dicsekedhettek, hogyan ismerni rátok? Mit mondhattok el el
magatokról?
■
- In megbántottam egy lányt, Akaratlanul*
- Hát te?
,
- Egész életemben hazudtam a szószékről. Mert szószéket teremtet- :
tea a falumban, de úgy elvarázsoltam, hogy senki nem mondhatta el róla
azt, amit gondolt,
.
- Én annyiszor kereszteltem uj névre a városomat, hogy már azt som
tudom, hogy hívják,
- Én rólam Írja meg, hogy párttag vagyok,
- Megírom.
» Rólam Is Írjon, írja meg, hogy bolsevikként hősi halált haltam,
- Fiam, mlvalamennyien bolsevikok vagyunk. És adnd maghalunk* Ha :
már mindenáron mondani akarsz valamit, mondjál valami egyszerit, életszagut, laláa van valami hibád vagy különös érdemed* Amiben különböződ
a néptől,
'
-f
A nemzeti aposz a nép történelmi emlékezetének megtestesítése, Á
regénynek vissza kell térnie a népi nyelvhez,
,
Az élet rendkívüli meséket tárt elénk* Művészi feldolgozást köve
telnek,
A fontametikus a hősiessel változott.
A kegyetlenség a nyugalommal és aa emberi lólek nemességével.
Az aljasság a hűséggel.

K

Feltehetőleg ez lenne az AEAHYKAPü-trllógla második kötetének cime.
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áss- ostobák vihogása éé'%hahotásásé a bátor ész változatlan szarkaz
musával az emberi evolúció igazi céljához* a világ gondolati és cselek
vési egységéhez vezető utón,
A forradalmi humanizmus eszméje.
Forradalmi hősiesség.
^étJanuÁr,,^.
A háborút a művészetben a szépségen keresztül kell bemutatni, az
emberi /egyéni/ háborús cselekedetek hatalmasságán és szépségén keresz
tül. A háborúnak bármilyen más bemutatása értelmetlen.
Ez paradoxon, mégpedig egyike a legnagyobbaknak az emberiség tör
ténetében.
Mert a háború ostoba. Ostobaság és kegyetlenség, amely atavisztlkus Öltözékbe burkolva vonzza a bűnözők tömegeit, s rohamaival ideigle
nesen betömi a művészet száját, vagyis azt, ami az embert az állattól
elválasztja. Ezt az idiotikus aktust halhatatlan megállapítás világítja
meg: fegyverzaj közben hallgatnak a múzsák,
1947.március 29.
Áldott napi
Ha betekintett ablakomon a szerencse.
Kigondoltam a meleg győzelmét a hideg, az élet diadalát a halál
felett, LENIN halála után tavasz van: áradás, jégzajlás, kinyílnak a
virágok, nő a gabona, áradás, virágosáértek panorámája, valószínűtlen
színek az égen, tavaszi felhők, leánykarok virágok között, madarak rep
kednek.
Az élet himnusza.
Zene.
Es mindezt a lelkesült és boldog MICSURIN dirigálja.
Kivirul az Öröm az alkotó lelkében. Fiatalsága és szerelme képei
vonulnak fel a tavasz visszaemlékezései közben.
És az első tavaszi vihar. Hadd olvadjon bele a szív muzsikájába.
Április 5.
ÉLET A VIRÁGOK KÖZÖTT
Mér jónóhény óve telik éltem MICSURIN virágai között. Megírtam re
génynek ós színdarabnak. Kipréseltem és kiszenvedtem magamból, mint
színes filmet, miközben elgyengültem a szívrohamoktól és az ostoba bü~
rokráciától. S végül, amikor rettentő munkával minden elkészült, amikor
a film megkezdte életét és örömet hozott még a betanított sznoboknak
Is, a művészeti tanácsban folyó viták meglepő, misztikus sávjába kerül
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tem. Azután a miniszter valahová elutazott vele. Azután megmutatták a
Nagy Vezérnek. A leghatalmasabbnak minden halandók közül, aki eddig
élt a földön. És a leghatalmasabb visszautasította a munkámat...
Most megint keresztrsfeezit a filmügyek vezetője. Reggeltől estig
az Íróasztalnál ülök.
Meg kellene vetnem, meg kellene tagadnom a müvemet, gyűlölnöm azt,
amiért lelkesedtem, amit sok apró, finom részletből alkottam. És egy
hibrid alkotást kellene imöms régimódi póémát az alkotómunkáról és ujmódi poémát a szelekcióról. A szivem pedig fáj. És gyakran, ha egész
napi munka után este felállók asztalom mellől, látom, milyen keveset
értem el.
És olyan fáradt vagyok, mintha egész nap követ törtem volna.
December 23.
Nem volt a művészet embere* Mindene: járása, modora, unott, ostoba
arca és ugyanilyen unott hangja éles ellentétben állott beosztásával.
Ha tiz percig beszélt vele az ember, úgy érezte, hülyülni kezd.
Nagy zongorára hasonlított, amelyen csak három billentyűn játszottak. A
többin utasítás szerinti dallamot kopogtattak ki.
Élete minden pillanatában már a következővel foglalkozott. Nem
volt sem tapasztalata, sem adottsága, sem lehetősége normális következ
tetések levonására,
1949.augusztus 18.
FUTBALL
I m i a futballról. Milyen volt a mérkőzés, amelyet 193B-ban lát
tam, mit néztem, mit hallottam és mit mondtam*Beleilleszteni a futball
ról szóló elbeszélésbe X. alakját.
Elnézem - hogy megöregedtem.
Úgy érzem, még körül sem néztem, ás fél évszázad úgy elillant,
mint egy nap. Nagyon sajnálom, hogy nem Írtam meg a legfontosabbat. És
hogyan vegyem most kezembe a tollat? Mit tudok? Az ifjúság már tévolrakerült„ Öreg emberekről, régi Időkről kell Imi.
Halk, rokonszenves, becsületes, jámbor ember, kellemes és megtá
madhat atlan jellemű.
45 éves. Brigádvezotő, Érdemérme van.
Moszkvában volt, a kiállításon.
A kolhoz elnökének jelölik, de ehhez a tisztséghez nem elég okos.
Felesége van és gyermekei, egy fiú, több lány.
Kezdett kevésbé halk, kevésbé jó és kevésbé kellemes lenni.
Szinte minden beosztottját elkeserítette.
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1. Dolgosószobát rendezett be. Karosszék. Telefon, titkárnő.
2. Sor. Sorbanállás nélkül nem fogad,
"Látta,milyen hosszú sor?" A sor a hatalom Jele.
3. Őrség. Hogy meg ne gyilkolja a nemzetközi ellenforradalom.
A. Talpnyalók. Porisz Petrovics Pidlabuznyik.
5. Éjjel dolgozik. A brigádvezetőket éjjel rendeli be Jelentésté
telre.
6. A maga házába bevezette a villanyt. - "Mindenkinek szükséglete
szerint".
7. A vezetők fényképei. Szobrok,
8. íróasztal,
9. Világtérkép. A kolhoz térképe sehol.
10. Idézetek.
11. A németek alatt a pincében ült,
12. írógép.
13. Kérem, adja be Írásban.
Megveszett.
14. ügy féltek már tőle, mint a tűstől.
15. Mindent tudott. Mindenhez hozzászólt,
18. A gyerekei elítélték.
17. Az ifjúság előtt* HBJ, mi is voltunk fiatalok, 17 éves koromban
a banditákkal harcoltam."
18. és a lövészárkokban az úgy volt...
19. Tönkretette a kolhost. Már senki sem dolgozott, Mindenki
az ő
személyzete,
20. A tanítót nem becsüljük,
21. Minden rokona az Istállókban, a gazdasági részlegnél van, vagy
tervező.
*
22. Amikor leváltották..,
23. A tisztségről való lemondatás grandiózus Jelenete,
Milyen szörnyül most senki sem vagyok.
Nem is voltál más,
24. Kiderül, hogy tévesen nevezték ki,
25. A vllágpn a legjobban azt szerette, ha megtilthatott
valamit.
Jóbarátja, ki semmit nem engedélyezett, azelőtt Őr volt egy elosztóhe
lyen.
26. A célt létre kell hozni a Szovjetunió legjobb kolhozát,
27. Mindig fejtől bűzlik a hal.
28. Nem tudta, miért Ítélik el,
29. Tanuk* egy özvegy, akit éjszaka rendelt be kihallgatásra* miért
itta le magát.
30. A nagyokat másolta.
Az ón kolhozom.
31. A falu vezérének érezte magát.
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32, Ha vezető beosztásban vagy, ne engedj senkit közel magadhoz.
/A távolságtartás pátosza./
33* MANYILOV rá akarta tenni a kezét a malmokra, a villanytelepre.
Egész életében ülni fog,
34, Dlesőittette magát,
.
35, Hatalmas apparátus.
.
35/2. Senkiben sem bízott* Ellenőrt állított az ellenőr fölé.
36, Az volt a véleménye, hogy "a népet Jól kézben kell tartani,
hogy féljen,”
3?. Ha végigment a falun, senkinek sem köszönt. Azt viszont elvár
ta, hogy mindenki levegye előtte a sapkáját.
38, Egy tanút "YaszilJ EJodorovics,a főnökségtől Jöttek hozzánk,”
- Ha Jöttek, hát itt varrnak* Keressenek meg.
39* Nem volt karrierista. Hiányzott hozzá a magas szellemi színvo
nala.
Vaszll EJoűorovics SZÜÜPAK.
40. Az én kolhozom. Az enyém, az enyém. Az én embereim, Neo-kulák,
41, Mindez feltárult a Központi Bizottságnak a mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek alapszabály-megszegéseiről szóló határozata után.

Minden a Jövő felé igyekszik. Ez a Jövőbe törés a lelke korunknak.
Ez a fiatalság, realitás, optimizmus, Ezek nem a távoli Jövőről szőtt
álmok. Közeledünk a maradéktalan boldogság felé. Olyan sok mindent tet
tünk, hogy úgy tűnik, mintha LEN Hí halála óta egy évszázad telt volna
el - annyi nagy esemény torlódott össze huszonnyolc esztendő alatt.
+
Mindenben a költői megnyilatkozást kell keresni. És mennyi költőiség van körülöttünk 1 Csak nem Jól látunk és nem eléggé figyelünk szi
vünk szavára.

A fiatal komszomolistának nem tetszett KAHOVKA.
- Ham tetszik nekem Kahovka.
- ügy. Nem tetszik! De nagy baji És mondja csak, neki

tetszik ma

ga?
- Kinek?
- KAHOVZinak. Mivel Örvendeztette meg, mivel lelkesítette fel?
Milyen eszmékkel, milyen tervekkel dobogtatta meg & kahovkalaknak, a
kommunizmus építőinek szivét? És mit tud a városról? Milyen Javaslato
kat tett a hibák kiküszöbölésére?
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- ín egyszerűen csak...
- Maga ingyenélő óe semmirekellő ember. KAHOVKA észre sem vette,
Maga olyan, mint a légy az ebédlőben. Nem tetszik neki KAHOVKA? Unal
mas, nem hatásos, nem, nem... Maga egy ostoba naplopó, akinen nincsen
szeme az élethez, nem szereti az embereket, nem érzi az alkotás örö
mét, nem tud lelkesedni. Hatal, de a lelke vén. Öreg, mindent tagadó,
szarkasztikus szellem, I*átni sem akarom. Menjen.
.
Julius 28.
AZ EMBEREKRŐL

Az embereket sikereikből kell megítélni, nem kudarcaikból.
A harcos hibáival együtt is harcos, de a légy, amelynek nincsen
fogyatékossága, csupán - hibátlan légy.
Szeptember 24.
Jövök ki a gyógyszertárból. Az utón, a Dnyeper! Erőmű Központ épü
lete előtt két fiatal nő áll. Egyszerű munkások. Egyikük fehér kendőbe
pólyáit csecsemőt tart karjában. Ringatja ás maga is ritmikusan ringa
tózik s s közben boldogan mosolyog a babára. S engem, aki tizenöt lépés
nyire vagyok tőlük s a képet csak öt másodpercig látom, átjár az öröm.
Azután teherautó állt meg az utón. A második fiatal nő - barátsá
gos, tiszta arcú - int a vezetőnek. A teherautó megáll, a nő beszállt a
vezetőfülkébe rámosolyog & sofőrrel látszott, hogy közelállók.
Sze
membe az Öröm könnyei gyűltek.
Miért? Ez az élet, a szépségnek, emberségnek, gyöngédségnek egy
szerű, mindennapi jelenségeivel...
A GOROMBA
Belépek X. szobájába* Kellemetlen nő ül előttem. Néhány pillanat
nyi hallgatás után megkérdi, hozzá jöttem-e. Amikor Igenlően feleltem
és bemutatkoztam, rám sem nézve megkérdezte,mi kell. Azután ugyanilyen
kocsmai modorban megtudakolta, milyen célra kell, majd három percre el
hallgatott és különböző irományok aláírásába mélyedt. Majd - továbbra
sem pillantva rém - kegyeskedett kijelenteni, hogy senkit sem tud kísé
rőnek meHémadul a betongyámészleg megtekintésére, hanem Írást ad X*
brigádvezetőhöz, akit majd meg kell valahoz keresnem. Kiléptem a szobá
ból. A kellemetlen nő akkor sem nézett rám.
Olyan rossz érzésem támadt, hogy még á fejem is belefájdult. Az
után ezt gondoltamí még ez is szép. Bála Istennek, van egy ilyen gorom
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ba ember, aki a maga durvasága ellenére is építi a kommunizmust, ós ta
lán az unokáján már nem lesz a gorombaság bélyege*
Mellette, a sarokban komszomol vándorzászló állt - nem

paradoxon?

1953*
ISTENEK HALÁLA
Az, amit itt leírok, nem hasonlít az Igazsághoz, Ennek ellenére is
szlnigazság, ha Igaznak fogadom el azt, ami volt, vagy ami van. Ha cél
szerűnek vélem az igazság és a tények elhatárolásét, ezek, természete
sen nem esnek mindig egybe. Mert valóban: ha könyvet Írunk, arra törek
szünk,hogy a tények pocsolyáján áthatolva a '^magasztos" igazsághoz jus
sunk el, amelyhez képest a mindennapi, "megtlsztitatlan" Igazság rága
lomnak vagy nevetségesnek tűnik,
+
Gondolj szakadatlanul a nagy dolgokra. Emeld magadhoz a természe
tet, hadd fejezze ki a világmindenség a lelkedet.
Harcolj a becsületért. Ha sebet kapsz a harcban, folyasd el véred
termékenyítő harmatként, és mosolyogj. /Megjelent a HNIPKO c. ukrán
folyóirat nyomón a LITTERATUKNAJA ŰAZETA 1962. nov. lo, számában./

□
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HEMESKÜBIT

István:

A BUDAIÉST FÜMBTODIÓ jAffeUMJEI
1957 januárja és 196? JanuárJa között 6 éven át nagyjátékfilm
gyártás is folyt az egyébként híradók és ismeretterjesztő filmek készí
tésével foglalkozó Budapest Filmstúdióban.
Ez a hat éves periódus lezárult, a Budapest Filmstúdióban nem ké
szül több nagyjátékfilm; ezért helyes, ha rögzítjük ennek a tevékeny
ségnek egyes fázisait és lényegét.
A magyar Játékfilm gyártásban a hangosfilm korszakában állandó
probléma volt a közvetlen állami vezetés alatt álló Hunnia filmgyár
megfelelő konkurrenoiájának létrehozása. Elvi kérdés volt, hogy létez
zen olyan műhely, amely fiatalok röptető fészke lehessen és a Hunniától
eltérő Ízlésű alkotóknak módot adjon filmek gyártására.
Mivel a 30-as években is létező három magyar műterem-csoport közűi
a volt Star filmgyár műterme elhanyagolt állapotban és használhatatlan
volt, nem rendelkezvén hangos berendezéssel - /ezt a műtermet 1941-ben
állították üzembe, mint a Hunnia filmgyár második számú telepét/ - csak
a Magyar Filmiroda híradók készítésére alkalmas, egyébként a
hajdani
katonai barakkonyha minden hátrányával rendelkező műterme Jöhetett szá
mításba. 1935-ben sikerült elérni, hogy a Magyar Filmiroda műtermét
egyrészt Játékfilmgyártásra alkalmassá tegyék,másrészt hogy erre megfe
lelő engedélyt is kapjon. Ez azért sikerűit, mert a Filmiroda legfőbb
vezetője, a képviselő és többek között belügyminiszter Kozma Miklós est
könnyűszerrel elintézte. A Magyar Filmiroda ettől kezdve 1944 végéig
számos Játékfilmet forgatott és érdekes, sőt mindenképpen figyelemre
méltó, hogy úgyszólván kivétel nélkül minden első filmes rendező itt
Indulhatott el pályáján: GERTIíEH Viktor, KE&EfX Márton, VAJBA László,
BÍN Frigyes ós még sokan mások. A Könyves Kálmán körúti műterem nélkül
tehát mai Kossuth-dijasaink nem indulhattak volna el pályájukon.
Ezért tehát helyes volt az a kormányintézkedés, mely lehetővé tet
te, hogy tizenkét évi szünet után ismét Játékfilmek készülhessenek az
akkor már Budapest Filmstúdió elnevezésű Könyves Kálmán körúti hiradóés dokumentuafilmgyárban /HBF/, a Magyar Filmiroda /MFI/ közvetlen utó
dában.
A Budapest Filmstúdió folytatta azt a hasznos kezdeményezést, hogy
elsősorban fiatal művészek szárnybontogatását támogassa. A következő
elsőfilmes rendezők készítették itt első nagyjátékfilmjüket
/időrendi
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sorrendben/* VARASD! DeasŐ, NÁDAST Lás aló, JANCSÓ Miklós, KIS JÓBsef,
MARTON Endre, SZBíJSTÁR Miklós, WISBERMANN Károly.
A Budapest Filmétudióbm . a játékfilm osztály fennállása során a
következő játékfilmek késsültek a jelzett hat év alatt*
1957*

1. FARKAS Zoltánt
2. YARASBX Dezső:
5* APÁTÉI Imrét

GEROLSTEINI KALAND
NEHÉZ KESZTYŰK
JÁTÉK A SftERHiTéEVMET■

19585

4, NÁDAST Lászlói
5» JANOSÓ Miklósi

RAZZIA
A HARANGOK RÓMÁBA MENTEK

1959i

MERÉNYLET
6. TÁRKQNYI Zoltán*
FAPADOS SZERELEM
7. MÁRIÁSÉI Félix*
8, KIS Józsefi
ÉGHENYILÓ ABLAK
TÁRKONYI«JA|ÍOSö™WXEDERBSANN:
HÁROM CSILLAG
9*

1960*

10. TÁRKONYI Zoltán*

CSUTAK ÉS A SZŰRKE LÓ

1961*

11. MARTON Endre:
12. KIS József:
13* SZINETÁR Miklós:
14. WIEDERMAHH Károly:

KATONAZENE
MÁJUSI FAGY
DÉLIBÁB MINDEN MENNYISÉGBEN
HÁZASSÁGBÓL ELÉGSÉGES

1962:

15* TÁRKONYI Zoltán*
16. KIS József*
17. FEHÉR Imre:
18. FEHÉR Imre*
19. FEJÉR Tamást
20. JANOSÓ Miklós:

UTOLSÓ VACSORA
FÉLÚTON
BUSZ ÉTRE EGYMÁSTÓL
ASSZONY A TELEPEN
KERTES HÁZAK UTCÁJA
OLDÁS ÉS KÖTÉS

Ez a statisztika világosan mutatja nemcsak azt, hogy valóban fia*
tál rendezőket foglalkoztat a stúdió, hanen azt is, hogy az első évek
mennyi kísérletezéssel és kudarccal jártak, mig végre sikerült kialakí
tani egy olyan koncepciót, melynek keretében a KATONAZENE, a KERTES HÍZ
ZAK UTCÁJA, az OLDÁS ÉS KÖTÉS tipusu filmek születhettek meg.
Ha egy pillanatra visszatérünk a statisztikához,világosan látszik
az a szándék, hogy tapasztalt rendezők, mint mesterek irányítása mel
lett nőjenek fel a fiatalok, valamint hogy ne osak a filmgyártás, hanem
a színházi élet területéről is bekapcsolják az arra hivatott rendező
ket. Amilyen világos ebből a 20 filmből Összeállítható statisztika,
olyan világos az is, hogy ezek a kisérletek a gyakorlatban nehezen vál
tak be. TÁRKONY! Zoltánt kivéve, aki például & HÁROM OSXLLAflban valóban
hajlandónak mutatkozott fiatal rendezőkkel való együttműködésre, más
tapasztalt rendezőt, aki mesterként segíthette volna a fiatalokat, nem
sikerült tartósan megnyerni, mert a Hunnia Filmstúdió minden ilyen tö
rekvésnek határozottan ellene szegült, Így TÁRKONY In kívül osak MÁRIÁSST
Fólixet sikerült egy filmre leszerzödtetni.
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Eltérve most a statisztika vonalától, megállapíthatjuk, hogy az
imént említett problémásorozat elsősorban a tapasztalatlanság miatt je
lentkezett* lhil sokat vállalt a stúdió, mikor nemcsak azt határozta el,
hogy szinte kizárólag fiatal rendezőkre számit, hanem általában ragasz
kodni igyekszik a filmgyártásunk egészében éppen ezekben az években el
hanyagolt mai tematikához. Emiatt sok filmmel kapcsolatban joggal érez
te azt a kritika, hogy a mai tematikához való ragaszkodás szándékolt
és erőltetett. Az is igaz viszont, hogy azt már általában nem vette
észre sem a kritika, sem a közvélemény, hogy a kudarcok mögött is hatá
rozott koncepció ós újra törekvés húzódott meg, SZXNETÁH Miklós látvá
nyosan
megbukott és mondhatni országos botrányt kiváltott DÉLIBÁB
MINDEN MENNYISÉGBEN cimü filmjével kapcsolatban például senkiben sem
merült fel az a gondolat, hogy két, filmet sohasem rendezett színházi
rendező közül, akiknek foglalkoztatása ellen a rendezői szakma elég ha
tározottan tiltakozott, egyik rendező filmje /KATONAZENE/ tökéletesen
bevált, a másik film pedig az említett DÉLIBÁB egy ilyenfajta kísérlet
minden kísérletnél jogos 50%-nyi fiaskója csupán. Ugyanilyen törekvés
mutatkozik meg a forgatókönyvek szerzőinek kiválasztásában is* a Buda
pest Filmstúdió tudatosan törekedett arra, hogy lehetőleg fiatal és ad
dig ismeretlen Írók jelentkezhessenek. így tűnt fel a Budapest Filmstú
dióban GALAMBOS Lajos, VADÁSZ Imre, CSURKA István, GALGÓCZY Erzsébet.
Emellett egy sor akkor még főiskolai hallgató, azóta kisfllmjeível si
keresen debütált fiatal rendező jelentkezett első forgatókönyvével,
mlntt KÉZDI KOVÁCS Zsolt, KARDOS Fereno és SZABÓ István. Itt kell meg
jegyezni azt is, hogy a Balázs Béla Stúdió legtöbb alkotását, szinte
kivétel nélkül a Budapest Filmstúdió készítette el.
Törekedett a Budapest Filmstúdió arra is, hogy a híradó- és Isme
retterjesztő film lehetőségeit rendezői számára biztositsa, Ilymódon
egészséges életkaposolat, a mozgékony, gyors és kellő határozottságot
kívánó munka lehetőségeit elsajátították. Igen sok fiatal rendező dol
gozott már mint rendező is híradókban. A főiskolát végzett fiatalok kö
zül a Budapest Filmstúdióban dolgozott GAÁL István, KARDOS Ferenc,
KÉ2DI KOVÁCS Zsolt, SZABÓ István, RÍHIÁS Gyula, SÁRA Sándor.
A tudományos igazság rögzítése kedvéért nincs ok titkolni, hogy
nemcsak filmművészet*! tevékenység, hanem a szó legszorosabb értelmében
vett filmgyártás is a játékfilm osztály feladata lévén, igyekezett kö
zönségfilmeket Is készíteni, amelyek megfelelő üzleti sikere olyan fil
mek gyártását is lehetővé tette, amelyek művészi célkitűzéseiben biztos
volt ugyan a csoport,de amelyek közönségsikere kétesnek látszott. Jóné—
hány film az elmúlt évek legnagyobb közönségsikerei közé tartozik,
mint: KATONAZENE, HÁZASSÁGBÓL ELÉGSÉGES, sőt még a DÉLIBÁB MINDÉIN MENYNYISÉGBEN is. Ez a Fllmtudományi Intézet tájékoztatójának statisztikái
ból könnyen ellenőrizhető.
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Filmkultúra

Az la világos az itt közölt áttekintésből, hogy négy évi kisérleteiés után 1961-62-ben sikerült magaaszínvonalú és határozott koncepci
ót tükröző filmeket készíteni, mint KATONAZEHE, UTOLSÓ VACSORA, KERTES
HÁZAK UTCÁJA, OLDÁS ÉS KÖTÉS. Esek a filmek a legmodernebb és legkor
szerűbb technológiát igyekeztek alkalmazni, a KERTES HÁZAK UTCÁJA o.
filmnek például egyetlen kockája sem készült műteremben. 8 ez nemcsak
formai megoldás, hanem tartalmi kérdés is, hiszen a hősök jellemét,
belső drámáját környezetük is megszabja.
A Budapest filmstúdió játékfilm-készítő tevékenységének beható
esztétikai elemzése e cikk Írójának nem lehet feladata, mert személyé
ben elfogult. Ez a kis cikk mindössze arra törekedett, hogy ténybeli és
tárgyi tájékoztatást adjon, s olyan
körülményekre hívja fel a majdani
filmtörténet figyelmét, mely körülmények az eseményektől távolabb álló
filmkritikusok és esztéták számára talán nem elég világosak. így példá
ul maga az a tény, hogy 1957-63 között a Hunnia stílusától eltérő film
gyártás folyt, nem jelentéktelen.
A Budapest filmstúdió játékfilm osztálya 1963 január 1-én a Hunnia
filmstúdió IV.ss. csoportjaként beolvadt a Hunnia filmstúdióba.
A Budapest filmstúdió igazgatója 1957-58-ban DEÁK György, 1939 óta
ORMOS Tibor.
A Játékfilm dramaturgia vezetője 1957-58-ban HBNCSIK Imre, 1959tŐl HEMESKÜRTY István.
A játékfilmgyértás és az egész játékfilmosstály vezetője 1960-ig a
gyár Igazgatója, 1960-ban VÁHEOHYI Zoltán, 1961-től HEHESKÜRTT István.
A játékfilm osztály rendezői a statisztikában szerepelnek.
Dramaturgjai! GALAMBOS Lajos, IAXAS Balázs, KARALL Luca, <3£2
Mária, VADÁSZ Imre, ELEK Judit.
Operatőrök! HXLDEBRAHDT István, BODROSSI félix, MAGTAR József. A
népszerű-tudományos film osztályról SÁRA Sándor és SOMLÓ Tamás.

M0I2TÍR István?

EIZENSTBUÍ ÉS HJDOVXIN KORABELI MAGYAR SAJTÓVISSZHANGJÁRÓL
A magyar filmtörténet két világháború közötti hagyatékénak hasz
nálhatóságáról még tájékozottabb szakmabeliek is hajlamosak úgy nyilat
kozni, hogy sajnálatosan nincs, nem létezik. Amióta nehezen és lassan,
de a filmterületen is meghonosodik a tényszerű, tudományos szemlélet,
azóta az efajta nézet már osak a múlt göröngyeként hullik a fejlődő ma
gyar filmtudomány útjára.
Mert nem is olyan régen,a Rákoai-kultusz idején, a tényszerű, vizs
gálódást sokan ós szivesen helyettesítették elméletiéskedő, valójában
szubjektív idealista kinyilatkoztatásokkal, hiszen az aprólékos, gon
dos, önálló kutatásnál kényelmesebb, és egzisztenciálisan célravezetőbb
is volt nrmn\r hangoztatása, hogy a magyar szocialista filmkultúra 1945
előttről nem rendelkezik semmi, megbecsülésre, tanulmányozásra érdemes
örökséggel. /Egyesek ezt tanították az akkori íilmföiskolén isi/ Jólle
het ez a nézet nagyjában-egészében érvényes a kapitalista magyar film
ipar kommersz termékeire, semmi esetre sem alkalmazható a hazai film
szakirodalom egészére.
A felszabadulás előtti magyar fllmélet Írott emlékei között - a
napi- és képeslapok fizetett reklámclkkeít leszámítva - éppen a film
önálló művészetének jegyeit kutató Írások mennyisége és minősége a leg
maradandóbb*
Könyvtárak mélyét kutatva, mai művészetünk és általában a szocia
lista kultúra gyökereit keresve már számos értékes lelet került fel
színre - elsősorban a hagyományos művészetek haladó örökségéből. Le a
huszas évek második felének és a harmincas évek elejének baloldali, hu
manista szellemű folyóiratait böngészve, meglepő gazdagsággal térül
elénk a szocialista film művészetének kritikai és esztétikai irodalma
is.
Anélkül, hogy részletes taglalásába boosájtkoznék, osak megemlí
tem, hogy a két háború közötti magyar sajtóban nemcsak színvonalra, ha
nem mennyiségre nézve is & legtöbb filmtérgyu cikk a baloldali lapok
ban, folyóiratokban jelent meg. A konzervatív sajtó fölénnyel, sőt némi
megvetéssel kezelte a néptömegeket szórakoztató, alantas moziipart.A
szooiális demagógiát hangoztató jobboldali lapok pedig osak a harmincas
évek végétől, a negyvenes évek elejétől foglalkoznak nagyobb terjede
lemben a filmmel, elsősorban mint propagandaeszközzel. A film esztéti
kájának, művészetfilozófiájának a radikális baloldali és haladó polgári
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lapokban való kifejtése és terjesztése ujabb adalék a filmművészetnek
és a baladás gondolatának szoros kapcsolatához, a legfontosabb művé
szetnek vallott lenini megállapítás alátámasztásához.
A filmtechnika, a filmipar és a fllmgazdaság kapitalista viszonyok
között is fejlődik, de a mozgófénykép művészi rendeltetésének, humanis
ta hivatásának kifejlesztése nem az üzlet nevében fogant* Az igazán
nagy filmművészek többsége mindig homocentrikusan szemlélte korának
társadalmát és benne a film feladatát, még akkor is, ha ennek a kitel
jesedésnek az osztálykorlátok gátakat állítottak.
+

■

A feldolgozásra kínálkozó bőséges témából most csak egyről, de ta
lán a legizgalmasabbról, EIZEITSTEIN és HTDOVKJK művészetének korabeli
visszhangjáról igyekszem röviden beszámolni ebben a közleményben.
A szovjet filmrealizmus két óriásának némafilmjei ma már az egye
temes filmtörténet elismert és megbecsült alkotásai* Klasszikussá maga
sodott müvek esetében pedig egyfajta szellemi tom&játék izgalmával
felér annak kutatása, hogy a kortársi visszhangban, értékelésben, meny
nyiben rajzolódott ki az utókor által vallott tudományos és esztétikai
igazság, a századoknak szóló művészi és emberi üzenet. Műtörténész szá
mára ez a feladat minden művészeti ágban lebilincselő, de különös iz
galmat rejteget a filmnél, hiszen a szemünk előtt, sokak kortársaként
vált immár klasszikusokkal rendelkező művészetté a mozgófényképezés.
/Micsoda felbecsülhetetlen érték lenne számunkra, pl. ha ismernénk Ho
mérosznak korabeli fogadtatását./
EIZENSTEUíre, PUDOVEUfra ás müveikre uton-utíólen illik és szokás
is hivatkozni, ha szocialista filmművészetünkről, & magyar fllmrealizmus jövőjéről esik szó. Eltekintve attól, hogy világszerte megbecsült
filmjeiknek nagyobbik része csak a XX. Kongresszus után vált hozzáfér
hetővé Magyarországon is, azt ma már - vagy sajnos ma még - kevesen
tudják, hogy ezek a filmek már jóval a felszabadulás előtt megmutatták,
felvázolták nálunk Is a szocialista filmművészet távlatait. Baloldali
hetilapok és folyóiratok, mint a KORUNK, a MUNKA, a NYUGAT, a 100%, a
SZOCIALIZMUS, a TOLL, stb. az 1920-as évek második felében meglepően
sokat és behatóan foglalkoztak az egyetemes filmművészet utj&t is
egyengető forradalmi szovjet filmmel. Ezek a kritikai és esztétikai
Írások a magyar filmszakirodalom értékes, sokban máig is érvényes, szo
cialista Örökségét jelentik, és milyen nehéz körülmények között kelet
kezett ez a hagyomány! Akkor, amikor & hazai szocialista irodalmat és
művészetet is osak a legnagyobb veszélyek közepette lehetett
ápolni
és terjeszteni, akkor ezek a folyóiratok rendszeresen beszámoltak a
szovjet film forradalmi eredményeiről. E filmekről irni egyszerre je
lentett művészi és politikai állásfoglalást, hiszen nem csupán arról
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volt szó, hogy egy uj művészet forradalmi újításait megismerjék, hanem
- mint HTOOVKBí irta a 100%-ban a VIRAR ÁZSIA IfELETT budapesti bemuta
tója alkalmával - "A filmen kertestül a figyelmes né zó megláthat egyetmást az uj orosz életből, amiról különben a külföld csak nagyon hiányo
san és sok rosszakarattal van informálva,». A film nemcsak művészi al
kotás, hanem az orosz újjáépítés nagy müvének egy szerény darabja...
Annak a szellemnek a dokumentuma, amely minden munkánkat fűti, amely a
nagy erőfeszítést lehetővé teszi."
E folyóiratokban közölt Írások sem egyszerűen regisztrálták az ün
nepi eseménynek minősített magyarországi szovjet filmbemutatókat. A
szovjet film művészettörténeti fontosságú kezdeményezésének felismeré
sében értően elemezték és hosszú távra általánosították e két kiváló
művész alkotásainak tapasztalatát.
A tanulmányokban, cikkekben megjelent gondolatok főként három
probléma köré csoportosíthatóki a/ a filmrealizmus lényeg®, b/ a forra
dalmi szovjet fllmnyelv, c/ az ujtlpusu filmalkotó, a filmművész tulaj
donságainak ismertetőjegye. Nem a szerzőkön, hanem a korabeli, kapita
lista filmgyártáson múlott, hogy ezek a tanítások akkor nem találtak
visszhangra a magyar fllmfitermekben. E mulasztást igyekszik pótolni
szerény lehetőségeivel ez a közlemény,
+
"1926. december 23-a ünnepnapja volt a magyar filmkultúrának, mert
akkor jelentek meg Budapesten az első orosz filmek, hogy uj szint,uj
levegőt és tartalmat hozzanak az eddigi filmek sablonjai és umettságai
után." - kezdte a NHXGATba Írott beszámolóját HSVESY Iván, az első ma
gyar filmtörténész és a harni tudományos filmelemzés megalapítója*
Egy félévvel később, amikor "A filmszezon mérlegét” megírta, már átfo
góbban értékelte a korabeli szovjet és kapitalista filmipart* Szerinte
az amerikai, a német és más tőkés filmgyártás válságban van. "Produk
ciójuk egyre jobb&a elgyériá®odott, témáik kifogtak, az eddig bevált
tárgykörök pedig elsematlzálódtak. Sablon alakult ki rostosak a mesében,
nemcsak a figurák típusaiban, hanem a filmszerű kifejezési módokban
is..." Másfelől "Egyre diadalmasabban tör ©XŐr® az orosz filmgyártás,
amely & PATTOMÉIN óta alkotott fllmremekmüveÍveli AZ ARATÁS, A BUNM,
RETTENETES IVÁN és az ANYA o. filmekkel nemcsak felülmúlt mindent, amit
■az amerikai vagy európai film valaha alkotott, hanem egyben uj Irányt
mutatott a filmművészet jövendő fejlődésének."

1.
2.
J.

100%, 1929. május
NYUGAT, 192?, Bemér 1.
NYUGAT, 192?. jjullué"
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A HÉT c. hetilap beszámolójának elmébe foglalta a szovjet filmek
fő tanulságát: "a film olyan legyen, mint az élet."
Hozzá kell ten
ni, hogy az ekkor bemutatott három film nem tartozik a jelentősebb asmjet némafilmek közé. Ennek ellenére, hasonló hangnemben Írtak a már em
lített lapok és folyóiratok,
ífudnunk kell, hogy EISENSTEIN filmjeit ebben az Időben egyáltalán
nem, HJDOVKXN müvei közül pedig osak a VIHAR ÁZSIA FELETT /DZSINGISZKÁN
UTÓDA/ cimüt mutatták be Budapesten, Művészetükről, munkásaágukról még
is tájékozódhatott a magyar közönség, mert Berlinben, Bécsben járt
irók, újságírók részletesen beszámoltak a szovjet némafilm művészeti
forradalmáról, az egyetemes filmművészet tematikai és formanyelvi meg
újításában végzett úttörő szerepéről,
/A történelmi igazság az, hogy az egyik forgalmazó eég megvette és
cenzúra elé vitte a PATICMKIN c, filmet. Be az Országos Mozgóképvizsgá
ló Bizottság 738/1926.sz, határozatában nem engedélyezte a film bemuta
tását, Mert a film "akár igazolja a Potemkin matrózainak eljárását,
akár tanulságot kiván nyújtani, mindenképp veszedelmes politikai térre
téved és felforgató eszméket terjeszt,,,** A határozat a továbbiakban
- mitsem törődve a tényekkel - az elutasítást azzal indokolja: "Ha Ang
lia és a német birodalom /!?/ az állami és társadalmi rend jól felfo
gott érdekében útját állták annak, hogy ez a bomlasztó levegőjű kép
végképp megfertőzze a tömegek távtanoktól zugó lelkét, akkor nekünk a
két nemzetrontó forradalom után százszorta okunk van ugyanezt tenni.
Eltekintve mindentől, soha semmi körülmények között nem engedheti meg
rendezett intézményekkel biró állam, hogy egy olyan történelmi epizód
nak, ahol katonák tisztjeik és esküjük ellen lázadtak, a fegyelmet és
kötelességüket megszegték, feljebbvalóikat megölték, stb. akármiféle
kendÖBÖtb romantika elmén apoteozist állítsanak és a legnagyobb állam
polgári bűnöket, katonai becstelenséget és hazafiatlanságot példás meg
torlás nélkül és rokonszenves beállításban vigyék a nagyközönség elé.
Ezek alapján a Bizottság az engedélyokirat kiadását a 255•000/1924.B.M.
sz. 11.§. b, o, d, és e./ pontjára való hivatkozással egyhangúlag meg
tagadta," 5V
EISENSTEIN világsikert aratott filmjét POTEMKIN címmel a neves mű
vészettörténész, KÁLLAI Ernő méltatta részletesen a NYUGATban.
Be
számolt arról, hogy egyszerre 15-20 berlini moziban, napi 4-5 előadás
ban, napról-aapra telt házak mellett aratja elsöprő sikerét ez az új
szerű film, A jobboldali sajtó dühödt acsarkodással fogadta a filmet,de
még a polgári sajtó is kénytelen volt elismerni, hogy "a POTEMKIN a
legmegrázóbb, a legnagyszerűbb film, amelyet Berlinben valaha látni le
hetett. Páratlan tökéletességű filmalkotás, akár drámai feszültségét és
4, A HÉ®, 1927. 2.szám
É , lZ
5. Az Orsz, Mozgóképvizsgáló Bizottság Döntvénytára
5/a NYUGAT, 1926. julius 16.
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minden siispadíaiE ágtöl mást életteljességét, akár fotagrafikus értéke
it vagy tisztán filmtechnikai szerkezetét vegye is az eníber. ** Részlete
sen elemzi a későbbiekben az egész eis^nstelni életműre jellemzővé vált
tömör1 és tudatos szerkesztési elvet, BüfHÖUSN szimfóniáihoz hasonlítja
a logikus felépítést film művészi élményét* A PAüftOMX&
szerkesztése
annyira átgondolt? hogy a filmnek nincs "egyetlen fölösleges mozzanata,
egyetlen, csak a festőiség vagy os&k a drámai érdekesség szempontjából
való epizódja*" Befej a séskáppen méltatja a történelmi események reális
■bemutatásfeiek jelentőségét, sert a EAfTöMKXS' mellett "az összes szoká
sos történelmi filmek olcsó, szlnpaclias parádévá törpttlnek,"
Az BXSEl’SfBlf mű korszakalkotó szerepéről és annak felismeréséről
tanúskodik az is, hogy a MOHEA e. folyóirat nem sokkal később közölte a
PA7YCOT33T CIRKÁLÓ irodalmi forgatókönyvét.
&s mennyire jellemző a
filmélet mai bizonytelankodésára, hogy EISEISTCT értékes hagyatékából
1962-ig azóta sem publikáltunk semmit!
KÁLLAI Iraő már említett írása mellett különösen KASSÁK Lajos
filmkritikái tevékenységét kell kiemelni, KASSÁK nemcsak, mint szer
kesztő biztosított tág teret az áltála szerkesztett folyóiratokban az
uj művészet száméra, hanem mint kritikus és esszéista la sokat foglal
kozott a filmaüvé szette1, EISCNSSraZH' filmjének méltatását a FATTOHKIH
oirkái6 történelmi . eseményének felidézésével, illetőleg e forradalmi
tett hasai művészi visszhangjával kezdte. Idézi a költő ' KISS József
KHYÁ2J P O M Ö O T e, versét és annak művészi erejével veti össze a film
hatását, BXm&rasztalja mind a csupán tartalmat leíró, mind pedig a csak
politikai tendenciát hangsúlyozó, bár lelkes kritikákat, hiszen a tör
ténelmi események puszta rekonstrukciója még nem művészet, legfeljebb
történettudomány, A művészet feladata éppen az, hogy reprodukálja, ér
zelmileg is átélhetővé tegye a történelem eseményeit, üzért, ha "vala
mely művészeti produktum forradalmi jelentőségéről beszélünk, akkor so
ha nem politikai vagy filozófiai gondolatok illusztratív megjelenítésé
ről, hanem mindig a bírálat alatt levő dolog miivészi tökéletességéről
lehet csak szó,"
Elemző tanulmányáten elmarasztalja ugyan a film első két felvoná
sának dokuaentumazerü nysrseaségót, de nagyon dicséri a további részek
művészi tökéletességét. Különösen hosszan foglalkozik.a film kompozí
cióé erényeivel, A képkivágások zártsága "nem egy nagyobb egészből való
kiszakítást jelent, - mint ahogyan a matrózok alvását bemutató képen
láthatjuk - érezzük, hogy ami a vászon síkján kívül történik, az is
csak ennek a filmtörténetnek kényszerű folytatása lehet. Hiúdig az
egész, a végtelen j#l®OT^LÓ®ágát érezzük, és amint nincsenek favorizált
részel tárgyakban, formákban és mozgásokban, ugyanúgy nincsenek az elő6.

MöSKA, 1929* május, junius

7*

KÖ0OTK, 1926, julius
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térben dolgozó sztárjai sem a filmnek." M0SI5KVIN* VÉRES VASÁRNAP c.
filmjét "képes politikai brossurénak" tekinti EISENSTEIN remekművével
szemben* A PATIOMKIN művészi értéke KASSÁK szerint "éppen tiszta film
szerűségében van /KASSÁK kiemelése/ s ennek a hatalmas alkotásnak ott
mutatkoznak a gyengéi, ahol a filmművészet törvényeit figyelembe nem
véve, a rendező a kézirat tendenciáit akarja kihangsúlyozni."
A NYUGATba irott tanulmányában pedig azt fejtegeti, hogy a kinematográfla művészete csak akkor fejlődik, ha a hagyományos művészetekhez
hasonlóan, - de a maga sajátos eszközeivel - keresi, kutatja az emberi
konfliktusok ábrázolásának uj útját. "A művészi formanyelv túlnőtt a
gyáripar sémáin, a fejlődése türelmetlenül követeli a tipikus filmszer
zőt, az irodalom és képzőművészet költői helyett a
m o z g ó f é n y 
k é p e k b e n
v i z i o n á l ó
költőt,
a
képköltemények
ujtipusu alkotóját." ®*
Ezt azuj,
f i l m m ű v é s z
típust fedezi fel az első ma
gyarnyelvű, a szovjet filmet népszerűsítő filmkönyv szerzője* GRÓ Lajos
EIZENSTEINben és HJDOVKINban. Könyve mellett számos cikkben foglalkozik
a szovjet némafilm művészetével, amelynek két rendezője "a filmtechili
kai trükkök elkerülésével, egyszerű, de mindig az optikai törvényen
alapuló beállításukkal, a fény és ámyhatások gazdag alkalmazásával, a
r e a l i z m u s
szellemét domborít ja ki... a felvevőgép merev len
cséjét egy heroikus, lélekteli, vizuális költészet visszaadására kény
szer!tette. A kemény objektív alkalmazkodó anyaggá puhult, amellyel
minden elképzelést maradéktalanul ki lehet alakítani."
E felfogás
gyakorlati példáit főként EIZENSTEIN filmjeiből idézi. "EIZENSTEIN a
dolgokat több oldalról, más- és más beállításban fotografálja, hogy mi
nél teljesebben jöjjenek a néző elé. Ez a változó beállítás tölti meg
EISENSTEIN filmjeiben a halott anyagot, az élettelen tárgyakat mozgó
élettel és ez mutatja meg, hogy a beállításban miként változik meg a
dolgoknak az értelale és jelentősége." 10* Ezek a tanulmányok azt a sa
játosan uj elemet mutatják, amely magkülönbözteti a filmet a többi mű
vészettől és amelynek létrehozásában éppen EISENSTEIN és HJDOVKIN fára
dozott a legtöbbet. "As oro?* film kép-épitése sohasem a technika kihangsulyozása. A filmtechnikai trükkök elkerülésével egyszerű, de min
dig az optikai törvényen alapuló beállításukkal, a fény- és ámyhatások
gazdag alkalmazásával, a képek az orosz film realisztikus szellemét
domborítják ki. Mert az orosz film mindig a realitás síkján mozog. Nem
elfordulás, hanem elmélyülés az életben* Átfogó és kiteljesedett
élet.” 11’
Ő.
9.
10.
11.
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A szocialista művészet felfogás a kapitalista filmipar rendeső
"szakember"-ének technikais szervezési! mesterségbeli tudásával, művé
szet közvetítő szerepével szemben mindinkább az alkotó filmművész, "a
mozgófényképekben vizionáld költő" követelményét hangsúlyozza. /Mai ke
letű kifejezéssel élve "szerzői filmet" követelnek®/ "A kép-történet
egységét, monumentalitását^ és azugge3 stivitésát - természetesen a
technikai tökéletességen kivül - minden esetben a rendező
e m b e r
volta,
v i l á g s z e m l é l e t i
b e á l l í t o t t s á 
ga,
l í r a i
é r z é k e n y s é g e
és
alkotó,
ki
határozza meg."
f e j e z ő
k é p e s s é g e
Korán, alig egy-két évvel a PATTOMÉIN megjelenése után felismerik,
hogy ennek a művésztipusnak egyik első és legzseniálisabb alakja maga
EI2ENSTBIN® A RÉGI ÉS UJ megjelenése alkalmával irja róla GRÓ Lajos*
"Minden jelenség, az emberek ós dolgok mindennapi egyformasága az az
etikai alap,melyből világos tisztasággal nő ki az uj művészet. Uj film
jében minden jelenség dinamikájával saját dramatikáját éli és Így a
legkisebb dologban többet mond, mint a nagy színészi grimasz betanult
és sokszor igaztalan beszéde® A "tárgy" a lencse fénytükrében épp olyan
sorsterhes lesz, mint maga az ember és erősebben, mint az élők beszéde,
kap meg minket a halott tárgyak beszéde."
Ezután hosszan idézi a
RÉGI ÉS UJ emlékezetes részelt* Marfa asszony látogatását a zsiroaparasztnál, a traktorokat és Így tovább®
s
Bár a szovjet némafilmekkel foglalkozó egykorú Írások nagyobbik
rész© EISENSTEIN művészetét tárgyalja, mégis bőven ismertetik FULOVON
munkásságát Is. Vele nemcsak, mint rendezővel találkozunk, hanem mint
tanulmányíróval is. A 100$ EISENSTEIN 0. cikkének a szerzője FGDOVKIN
Filmjei legszebb részleteinek felidézésével, elemzésével illusztrálva
mutatja be pályatársát, majd szerényen azt irja, hogy* "a fllmnyelv még
mindig egyszerű és szegény, de jövője nagy és erős* Ez uj,
f i l m 
s z e r ű
kifejezésmód egyik legnagyobb előharcosának BIZENSTBINt
kell tekintenünk."
Ugyanebben a számban EISENSTEIN is olkket irt a
TÍZ NAP, AMELY MEGRENGETTE A VILÁGOT c. filmjének munkálatairól. Beszá
molójából kiderül, hogy a film felvételeinél közel százezres tömeget
mozgattak ós 49.000 méter képnegativot fényképeztek el. Ennyiből válo
gatták ki a felhasználásra kerülő kétezer jó métert.
HTBQVKXNnak egyébként már a felszabadulás előttről is voltak sze
mélyes kapcsolatai a magyar filmólettel. Amikor 1929-ben a VIHAR ÁZSIA
FELETT c. filmjét Budapesten bemutatták, HJLOVON külön a 100$ számára
Írott ünnepi cikkben köszöntette a magyar közönséget.
Mellette pe-

12®
13.
14.
15.

KORUNK,1926 augusztus
KORUNK, 1928® szeptember
100$,
1929. január
100$,
192§. május
1
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dig FALA80YS&EX Ödön szellemes tárcacikkben gúnyolja ki a film benratatáaáhos kapó tolódó és helyenkint a szövegben is éroaiustő "turáni ma
gyarkodást,"
Magáról a filmről BÍBDOS Artúr irt kritikát a BYaOAfban. lanulményában történetileg elemest© a szovjet filmek művészet-tŐrtén©ti szere
pét, mert elsőként matatták meg a néptömegek hiteles történelemformáló
erejét, szemben a nyugati, különösen az olasz történelmi filmek saturalisztikus tömegjeleneteivel, ahol "100.000 ember természetes Összevlszszaságában nem volt akkora erő, mint itt tia pár felemelt karban vagy
együtt dobbanó lábban." 169 Kifejtett® BIZEHSÍEEIK és HJDOVKIE egyénisé
gének, stílusának különbözőségét, idézte GOBXHEAIJ szellemes basonlatát,
aki az előbbit a film MICHEX^GELOjáaak, az utóbbit pedig póétikus lel
kű RAFAELjének nevezte. Bámntatott arra a művészi szempontból alapvető
különbségre, amely a kapitalista és szocialista fllmvlszonyok között
fennáll. Beszámolt arról, hogy milyen, szinte hihetetlenül nagy lehető
séget élveztek ebben az időben a szovjet filmrendezők: müveik forgatásá
nál. Megemlítette - bár maga túlzásnak tartotta - hogy a SZEK!I!PÉfERTÍÍB
VÉGNAPJAI e. filmjének forgatásakor ibBOYKHf szinte égé az Leningrád vá
rosparancsnoka volt. A forgatás idejére a városi életet alárendelték a
felvételek követelményeinek®
ÍT© feledjük, hogy ezek a filmek még nem sokkal L M X K halála után
keletkeztek, és a filmművészet lenini szellemű' irányításának módszerét
tükrözték. A filmek is, hatáauk is, mentesek voltok a SZTÁEDI-kultuaz
időszakának bénító torzításaitól és azok átmeneti csalódást vagy kiáb
rándulást okosé hatásaitól. Ezekben az években a szovjet filmrendezők
rendkívül nagy lehetőséget kaptaük mmkájukhoz. De éppen ezért, ezt a
nagy művészi szabadságot a másik oldalon a lelkiismeretes, szocialista
alkotói felelősségtudat egészítette ki. "Küzdelem az anyaggal, folyto
nos munka, mindig uj&bb és ujabb felfedezések jellemzik azt a munkát,
amely EIKENSIBIITt sas uj filmművészet úttörőjévé
avatta." - irta GRÓ
Lajos. 17>
Ezek a kritikai Írások és kisebb tanulmányok nem elszigetelődve és
nem függetlenül keletkeztek attól a visszhangtól, amellyel a nyugat
európai haladó közvélemény és filmesztétikai Irodalom fogadta a forra
dalmi szovjet filmművészet immár klasszikus alkotásait. Ezeknek a ma
gyarnyelvű Írásoknak a színvonala nem marad el a külföldiekétől. tTjraolvasva e kortársi gondolatokat, meglepően sok rokonságot, sőt azonos
ságot találunk a Szovjetunióban a EX. Kongresszus után a némafilmek út
törőinek, elsősorban SIZSVSXE3V, HJBÖVXXU, D ö m s S X O , D.VEHKnr, KÖLESÖt
tanításainak felújítására, illetőleg továbbfejlesztésére irányuló néze
tekkel. Emellett 30-35 óv távlatából jóleső érzés látni, hogy mennyire
16,
17.

106

jrnjGA®, 1929, április 16.
KÖRŰEK, 1928. szeptember

rát&ptototiak már akkor 1I2KNS33SI1? és HJDOVKH? művészetének lényegére.
Elsősorban a filmművészet önállóságának, formanyelvi sajátosságának
feliem© rés éré' gondolok,
'
l?fekba& aa Írásokban a filmszerűség sohasem alkalmi frázis, tet
szetős vesszőparipa, hanem művészi program és esztétikai ideál. Szocia
lista ®s®maíség®t éa színvonalas, korsiserü formát egyesítő fogalom.Kövstelés© ugyanazt az általános esztétikai mérőét fejezi ki, mint a ze
nei, festői, irodaiad, kategóriák a maguk területén. Meggyőzően vallják,
hogy a szocialista film önálló nyelvezettel rendelkezik, /Pedig volt
idő nálunk is, aad,kor épp a szocialista szovjet filmre való hivatkozás
sal vetettek el, bélyegeztek formalistának minden olyan törekvést,
amely a film nyelvén, nem pedig a politikai szólamok húrjain próbálta
megszólaltatni mondanival6ját, öncélúnak minősült az olyan beállítás,
amely nem felelt mag a normális, "kBiséppáholy" nézőszögnek, miként azt
az első némafilmek reklámjai hirdették® És bizony ez a "páholyszemlé
let" a sematizmus időszakában sok kárt okozott a szocialista filramüvószeteek, Kicsit ahhoz hasonlított, mintha egy irodalmi műben osak olyan
mondatokat engednének, amelyek mindig a szabályszerű alany állítmánnyal
kezdődnek. Ez a szellem megakadályozta ugyan az üres formai játékokat,
de egyúttal lehetetlenné tette azt is, hogy a szocialista
művészek
uj kifejezési módokkal kísérletezzenek./
A filmesztétikái kulturáltság különben is szembetűnő vonása ezek
nek az Írásoknak, Határozottan vallják, hogy a filmművészet osak akkor
fejlődhetik, ha megszabadul az ipari- kereskedelmi haszon irányitó el
vétől és a hagyományos művészetek törekvéseihez hasonlóan, - de a maga
sajátos eszközeivel - keresi, kutatja az emberi konfliktusok ábrázolá
sának útját,
Pilmbirálataikban sohasem elégedtek meg a filmek tartalomismerte
tésével, - miként ez még napjainkban is általános szokás - hanem min
dig kitértek az egyes müvek filmtörténeti helyére, szerepére. A filmből
vett konkrét példákkal magyarázták a filmesztétika sajátosságait, hogy
elősegíthessék a közönség Ízlésének, filmmüveitgégének fejlődését.
A szovjet filmművészet uj irányzatának kiemelkedő alkotásai éppen
a klasszikus örökségvállalás jegyében születtek, A SZildHAK A BAHVAK,
A HS-aTVEHEGXEDIK, a BAItMM A B O T Á E & alkotói, KAQAfOZÖT, OSUHRAJ éa
általában a fiatal rendezők tudatosan törekszenek az eizensteini hagyo
mányok felújítására és továbbfejlesztésére. A klasszikus szovjet néma
filmek széleskörű megismertetése mellett illő volna közkinoosé tenni
azokat a nézeteket éa gondolatokat is, amelyeket ezek a filmek magyar
kortársaikból, a hazai szocialista filmkultúra úttörőiből kiváltottak.
Ezek a nézetek a történelem tapasztalatával megerősítve
bizonyítják,
hogy nincs és nem lehet különbség művészi hivatás és felelősség te

lő?

kint etében a film, az irodalom és más művészetek alkotói között* A
filmrendező művészt éppoly nyugtalan, alkotó forradalmiságnak, szocia
lista humanizmusnak kell áthatnia, mint a realista Írót, költőt, fes
tőt, szobrászt*
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19 5 2
A HTOLOADIK SZABAD MÁJUS 1
dokumentumfilm
rendező: Jancsó Miklós
produkciót MKDF /Magyar Híradó- és öokumentumfilmgyár/
fóoperatőr: Hildebrand István, kép: 50 operatőr
zenet Patachicb Iván, vezényelt: Vaszy Viktor
végót Rodriguez Endre
beszélő: Mádi-Siabó Gábor
szinesfilm: Agfaoolor
hosszat 550 m.
bemutatót 1952.
19 5 3
ARA® AZ OROSHÁZI "DÓZSA"
dokumentumfllm
rendezőt Jancsó Miklós
produkoió: MHDP
operatőrt Széeeényi Ferenc
Zenet Pataohioh Zvén
beszélő: Sinkovlte Ikre
szlnesfilmt Agfaoolor
hosszat 4-50 m.
bemutatót 1953.
1 9 5 *
EGY KliliLIfÁS KÉEHI
képzőművészeti dokumentumfilm
/A forradalom előtti és szovjet képzőművészet eredeti alkotásaiból
rendezett kiállítás 2 2 műalkotása - Fővárosi Képtár 1955* XII. 15-től
1954-. II. 15-ig/
rendezőt Jenesé Miklós
produkoió t MEBF
operatőrt Tőrök Vidor
zene: M.P. Muszorgszkij cimadó zenemüvéből Összeállítás
színe sfilm: Agfaoolor
hosszat 401 m.
bemutató* 1954-.
GALGA MENTÉK
rendezőt Jánosé Miklós
produkciót MHDCF
képi Török Vidor, Vanosa Lajos
vágót őelmeol Vera
fekete-fehér kép
hosszat 450 m.
bemutatót 1954-. VI.
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1 9 5 4AZ ÉLTETŐ TISZAVIZ /A tiszalöki vlzlerőmü/
dokumentxmfilm
rendező: Jancsó Miklós
produkció: MHDF
operatőri Török Vidor
szinesfilm; Agfaoolor
hosszat kb. 4-00 m.
bemutatói 1954-.
ŐSZ BADACSONYBAN
dokumentumfilm
rendezőt Jancsó Miklós
produkoiót MHDF
operatőri Hildebrand István
zenet Patachich Iván, játszik: Lakatos Sándor a népművészet mestere
és népi zenekara
vágót B. Mészáros Edit
beszélőt Sinkovits Imre
szlnesfilmt Agfaoolor
hosszat 495 ou
bemutatót 1955*
19 5 5
EMLÉKEZZ. IFJÚSÁG!
montázsfilm
‘
Aészült a DISZ II. kongresszusa tiszteletére/
rendezőt Jancsó Miklós
produkciót MHDF
képi Török Vidor és archív felvételek
vágót B. Mészáros Edit
fekete-fehér kép
*
hosszat 495 m.
bemutatói 1955* V. 16.
ÉGI DÉLUTÁN KOEPÁNIMÖNOSTÖRQN
dokumentumfilm
rendezőt Jenesó Miklós
produkciót MHDF
forgatókönyvírót Molnár Zoltán
operatőrt Török Vidor
vágót B. Mészáros Edit
szlnesfilmt Agfaoolor
hosszat 421 m.
bemutatót 1956. II*
19 5 6
MÓRICZ ZSIGMOND 1879— 1942
életrajzi montázsfilm
rendező; Jancsó Miklós
produkciót MHDF
forgatókönyvírót Móricz Virág
kép; Barcs Sándor és normál és 16 mm-es keskeny archivanyag
zenet Patachich Ivén
vágót Selmeci Vera
beszélőt Bánhidy László, Móricz Virág

112

fekete-fehér kép
hosszas 538 m.
bemutatás 1958.
/részletek Georg HÖllering Hortobágy v. A komor 16 c. 1936-ban ké
szült, Székely István Légy jó mindhalálig c. 1936-ban készült. Bán Fri
gyes TJri muri c. 1949-ben készült és Máriáasy Félix Rokonok c. 1954-ben
készült filmjéből —
szereplők tbk, Csortos Gyula, Tompa Sándor. Deák
Sándor, Simon Marosa, Gallért Lajos, Szendrő József, ungváry László,
Egri István, stb./
PEKINGI PALOTÁK - SZÍNFOLTOK KÍNÁBÓL - DÉLKUTA TÁJAIN
három dokumentumfilm
rendezőt Jancsó Miklós
operatőrt Bodrossy Félix
vágó: Selmeci Vera
produkció: MHDF /Budapest Filmstúdió/, a pekingi "Auguszus
filmgyár támogatásával
kinai munkatársak: Ku Fen, Cseng Si, Osu Szln-dze
szinesfilm: Agfaoolor
hossza: 340, 280, 350 m.
bemutató: 1957.

1”-

19 5 7
A VÁROS PEREMÉN /József Attila költeménye/
versfilm
rendező: Jancsó Miklós
produkció: Budapest Filmstúdió
forgatókönyviró: Horváth Márton
operatőr: Somló Tamás
zene: Patachich Iván
a verset mondjat Horváth Ferenc érdemes művész
szereplők: főiskolai hallgatók, hivatásos és nem hivatásos
szek, munkások
fekete-fehér kép
hossza: 899 ni.
bemutató: 1958* II* 20.

színé

19 5 8
DERKOVITS Gyula 1894 - 1934
művészeti kisfilm
rendező: Jancsó Miklós
produkciói Budapest Filmstúdió
operatőr: Somló Tamás
zene: Patachich Iván
beszélő: Bitskey Tibor
szinesfilm: Agfaoolor
hosszat 436 m.
bemutató: 1958. IX.
A HARANGOK RÓMÁBA MENTEK
játékfilm
rendező: Janosó Miklós
produkció: Budapest Filmstúdió
forgatókönyviró: Galambos Lajos, Szilvás! Lajos
dramaturg: Hubay Miklós
operatőr: Somló Tamás
zene: Patachich Iván
díszlettervező: Ruttka Ferenc
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vágó: Selmeci Tora, a rendező munkatársai: Wiedermann
Károly,
Rémiás Gyula, katonai tanácsadó: Glósz Róbert százados
főszereplők: Gábor Miklós Kossuth-dijas érdemes művész, Deák B,
Ferenc, Mendelényi Vilmos, Pécsi Sándor kétszeres Kossuth-dijas érdemes
művész, Magda Gabi, Szemes Marlr Ladányi Ferenc Kossuth-díjas kiváló
művész, Holl István. Pásztor János, Farkas Antal, stb.
fekete-fehér kép
normálfilm
hossza: 2486 m.
bemutató: 1959* IV. 30.
korhatár nélkül
19 5 9
HALHATATLANS ÁG /GOLDMAN GYÖRGY/
kísérleti film
rendező: Jancsó Miklós
produkció: Budapest Filmstúdió /Balázs Béla Stúdió/
operatőr: Somló Tamás
zene: Fatachich Iván
segédrendező: Rémiás Gyula
versek: József Attila
beszélő: Sinkovits Imre, szavaló: Horváth Ferenc érdemes művész
fekete-fehér kép
hosszai 548 m.
bemutató: 1959* IXSan Francisoo 196o /IV. Nemzetközi Filmfesztivál/: a legjobb mű
vészeti kiafilm elsődija
Montevldeo 196o /IV. SODRE/i oklevél

19 6 0
HÁROM CSILLAG I. NOVELLA
játékfilm
főrendező: Várkonyi Zoltán kétszeres Kossuth-dijas kiváló művész
rendező: Jánosó Miklós
produkció: Budapest Filmstúdió
forgatókönyv: Galambos Lajos
dramaturg: Nemeskürty István, Gere Mária, Fakan Balázs
operatőr: Hildebrand István Balázs Béla-aijas, II. op. Sára Sándor
zene: Farkas Ferenc Kossuth-dijas
díszlettervező: Bertalan Tivadar
vágó: Herényi Zoltán, segédrendező: Rémiás Gyula, katonai tanács
adó: Vagyim Guszev és Glósz Róbert százados
szereplők: Gábor Miklós Kossuth-dijas érdemes művész, Ruttkai Éva
Kossuth-dijas, Básti Lajos Kossuth-dijas kiváló művész,Velenczel István
Pásztor János, Rajz János Kossuth-dijas. György László, stb.
/a másik két történet rendezője: Wiedermann Károly és
Várkonyi
Zoltán/
fekete-fehér kép
összhossza: 2571 m.
normálfllm /takarásosan is vetíthető!/
bemutató: 1960. IV. 2.
korhatár nélkül
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19 6 1
AZ 1DÖ KEREKE /Galgahéviz/
dokumentumfilm
rendező; Jancsó Miklós
produkció: Budapest Filmstúdió
operatőr: Szabó Árpád
fekete-fehér kép
hossza: 323 m.
bemutató: 1961.VIII.
/kisérőszöveg nélkül/
AIKONYOK és h a j h a l o k
dokumentumfilm
/készült a Jászságban/
rendező: Jancsó Miklós
produkció: Budapest Filmstúdió
operatőr: Hersko Anna Balázs Béla-dijas
fekete-fehér kép
hossza: 430 m.
bemutató: 1962, III.
/kisérőszöveg nélkül/

19 6 2
o ld As és k ö t é s

játékfilm
rendező: Jancsó Miklós
produkció: Budapest Filmstúdió
novella: Lengyel József Kosauth-dijas
operatőr: Somló Tamás Balázs Béla-dijas
zene: Sárosi Bálint
díszlettervező: Ruttka Fereno
vágó: Farkas Zoltán
főszereplők: Latinovits Zoltán,
Szakáts MMiklós,
Aitay Andor
Kossuth-dijas érdemes művész, Barsi Béla Kossuth-dijas, Dómján Edit,
Bodrogi Gyula, Medgyesl Mária, Avar István, Demjén Gyöngyvér és a film
alkotóinak barátai
/a Oantata Profana szövegét a szerző: Bartók Béla mondja el - a
Magyar Rádió és Televízió hangmuzeumánsk anyagából/
fekete-fehér kép
hossza: 2300 m.
normálfilm /takarásosan is vetíthető!/
bemutató: 1963. III. 28.
10 éven alul nem ajánlott
/Lehetséges, hogy néhány kiefilmjéről ninoa tudomásunk,/
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KRITIKAI-SZEMELVÉNYEK JANCSÓ MIKLÓS FILMJEIRŐL
EMLÉKEZZ. IFJÚSÁGI —

1955

"Nézz szét; városainkban és falvainkban, épülő szép hazánkban* meg
látod nagyszerű jelenünket, belelátsz az Ígéretes holnapokba. Erőt és
lelkesedést merítesz ebből * De erőd és lelkesedésed megnövekszik, ha
vissza Is tekintesz a sötét tegnapokba, a múltba* Milyen óriási utat
tettünk meg azóta. Emlékezz, ifjúsági
Pereg a dokumentumfilm s emlékezteti a nézőt a Horthy-világ szen
vedéseire. Hajtóvadászat és Ingyenkonyha, orgiák és nyomorúságos díiledező viskók - az urak világa és a szegények sanyarú élete. A vásznon
képek jelennek meg, egykori, eredeti felvételek, >letűnt idők megörökí
tett pillanatai, megannyi átélt, gyűlölt "emlék”. Soha nem szabad elfe
lednünk az átkos múltat. Emlékezz, ifjúság!
Az Emlékezz, ifjúsági cimü dokumentumfilm a DISZ II. Kongresszusáé
ra készült, ...”
/Szabad Ifjúság, 1955* V* hó/
MÓRICZ ZSIGMOND — 1956
" A Bartók Béláról szóló otromba és gyenge rövidfilm,a Medgyessy
Ferenc munkásságát ismertető igaz művészettel megalkotott dokumentum
film után most Móricz Zsigmond életét és munkásságát dolgozta fel a ma
gyar dokumentum-filmművészet. S nyomban hozzá kell tennünk* kitünően1
... Csak dicsérni tudjuk Móricz Tirág szövegének tárgyilagosságát,
- melyet azonban át- meg áthat az emlékezés megejtő, szubjektív lí
rája - s fölér vele Janosó Miklós rendezői érzékenysége: egy-egy táj
kép, vagy néhány tárgy osoportja a filmnek eleven szereplőjévé válik. 3
a nagy élményt személyesen láthatjuk Mórloz Zeigmondotl A rendező nem
csak a Légy jó mindhalálig egykori filmváltozatának,s az Úri muri-film
nek néhány részletét Iktatta filmjébe, hanem felkutatott néhány olyan
filmtekercset, amely Móricz Zeigmondot mutatja munka közben vagy a
könyvhét forgatagában, sőt egy technikailag meghatóan gyenge amatőr
keskenyfilm-szalagon is, kint a leányfalui ház kertjében.
Nem mond ez a film egy szóval sem többet Móricz emberi és politi
kai magatartásáról, mint amennyit kell, tartózkodik minden nagyhangú
általánosítástól, s éppen ezáltal válik igazén emberi élménnyé. Képei
ből megismerünk, megérzünk sok mindent amlról eddig is tudtunk, de ami
a film által, idegeinkhez szóló élménnyé válik. ...n
/S. Gy. t. Filmkrónika. Mórloz Zsigmond. Uj magyar dokumentumfilm.
Magyar Nemzet, 1956* szeptember 28./
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í*Lrr-125Z
"Csendes otthon, 2enés magyar filmkomédia, KisérŐmüsor* A város
peremén, József Attila verséből készült magyar rövidfilm.H
/Újsághirdetés, 1958/
. Zengnek a verssorok, tűnnek a képek, amelyeknek mélyén a köl
tő ©leven szive lüktet. 8 a képek - hasonlóan a versekhez - művészi
tömörséggel beszélnek. Hadd idézzünk egyetlen példát, amelyet a film
legmegrázóbb, legszebb jelenetének éreztünk. A börtön udvarán kivégzés
re kísérnek egy fiatal férfit. Pereg a dob, a lassú menet közeledik a
homokzsákokhoz, S ekkor a felvevőgép hirtelen felemelkedik úgy, hogy
egyaránt látható a börtönudvar ós a mellette futó utca, Egyfelől az
igazságért halálba induló rab, másfelől a mit sem sejtő, eleven, nyüzs
gő utca, ahol villamosok járnak, gyerekek nyújtják kezüket a léggömb
árus léggömbjei felé. Aztán, a felhős ég felé fordul a gép: egy elszaba
dult léggömb száll felfelé, egyre magasabbra, atig el nem tűnik szemünk
elől. A, képsort a sőrtűz hangja zárja le, Külön kis dráma ez a néhány
kép, amely szavak nélkül Is arról beszél, hogy ez a fiatal férfi az
életért halt meg.
Az utóbbi évek lagmüvászibb, 1©gmegren&itöbb kisfilmjét köszönhet
jük a magát szerényen csak "Budapest Filmstúdió”-nak nevező kollektívá
nak, akik talán ezzel is, mint az egész filméi, a nagy költő Iránt ér
zett tiszteletüket és művészi alázatukat akarták kifejezni
/L, J» kritikájából. Magyar Nemzet, 1958,1,16./
"... Nehezen filméstthetö meg az a vers,amely túlságosan gondolati
és nehezen az is, amely maga is túlságosan képszerű; ... A költemény a
szocialista ember gondolkodását, világnézetét sommázza: aki képsorrá
akarja feloldani, annak a szocializmus tartalmát kellene képekben elbe
szélnie, - a szocialista gondolat összefoglalását ezúttal
éppen
József Attila végezte el és nem más,és itt a film legsúlyosabb hiányos
sága: kimaradt belőle József Attila, Szobra - ós nem ő maga - hiába
jelenik meg szimbolikusan a végső képben. Est az egész filmet kitünően
meg lehetett volna csinálni nélküle is, ...
Pedig a film - ha m m József Attila költeményének óriási mérté
kével mérjük - szép és hatásos. A forgatókönyv nem oldotta meg a meg
öldhatatlant /? — Sz.P. megj./, de használhatót és hasznosat
nyúj
tott, a rendezés és különösen, a fényképezés mindent elkövetett,hogy
hevületben és az érzelem hitelességében áthidalja az anyag és József
Attila közötti távolságot, bár az persze csak részben sikerülhetett,
Janosó Miklós rendező ós Somló famás operatőr sok szerencsés, filmszerű
és amellett költői ötlettel gazdagították Horváth Márton forgatóköny
vét. ...
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A verset Horváth Ferenc szavalta el, szép, meleg hangján.'1
/Keszí Imre* Költemény filmen. Filmvilág, I. évt.l. szám, 195Q.
február 15./
"(Tiszteletre méltó, de majdnem kilátástalannak: tűnő vállalkozás
egy nagy költő filozófikus-lirai - tehát semmiképpen sem elbeszélő
jellegű ~ költeményét átültetni a film nyelvére. Mivelhogy a költé
szet képszerüsége és a mozgókép költészete alig-alig rokon s még sok
egyéb okból, de legfőképpen ezért, mert a költemény szavai, sorai, gon
dolatkapcsolásai
m ö g ö t t
még rengeteg érzelem,Indulat sejtŐdik,
dereng és csillan, számtalan ki nem mondott, esek sejtetett asszociáció
kavarog,
mig a
filmen csak az van, amit a kép
m e g m u t a t
“■ és semmi egyéb /siet - Sz.F./ ...
Azokat a névtelen s igaz szándékú alkotókat sem kerülhette tehát
el a tiszteletre méltó kudarc, akik a Budapest Filmstúdióban elkószitették József Attila költeménye, A város peremén
filmváltozatát.
... ahol a költemény egyszerű és éppen ezért meggyőzően szép szavakkal
szól, ott ők nehézkes szimbólumokkal kísérleteznek. ... mintha munka
közben maguk is felmérték volna eredeti szándékuk megvalósíthatatlanságát s ezért a megfilmesített versből olyasmi lett, amire joggal mond
hatják, nem József Attila ez, csak József Attila
nyomán.
Mert
a film csakugyan elkanyarodik a költőtől s a verstől s talán éppen ak
kor a legmeggyőzőbb. ..."
/"hárs" kritikájából, Népszava, 1958. 11.21./
"... Az olasz neorealistékra emlékeztető eszközökkel kezdődik a
film /? — Sz.F. / József Attila szobáját látjuk, majd a külvárosi ház
tetők jellegzetes panorámáján át a magasba törő, füstölgő gyárkémények
felé fordul a lencse; valóban a város pereme ez, hol "puha szárnyakon
száll a korom” ... S a külváros József Attila-i életképe mellett bemu
tatja a film ”e szörnyű társadalomiban élő "uj nép, másfajta raj"-t, a
való anyag teremtette munkást és életét. ...
Salán a legsikerültebb a filmnek az a része,amely a munkát, a gyá
rat, a gép elvadulását ábrázoló képeket idézi. ... A munkást agyonsujtó
acéltömb, a futószalagon fegyvert gyártó üzem félelmetes látványa, az
egész drámaian feszült képsor több, mint illusztráció. Annál nagyobb
itt a hatás, mert a képek futamai előkészítik a nézőt, akár egy zenekar
ri mü előjátéka; mire felhangzik a főszólam - maga a vers - már is
merjük a melódiáját. ...
Hiábavaló lenne azt kívánni ettől a filmtől, hogy pontos mása le
gyen a költeménynek - akár szóban, képben vagy szerkezetben. Rá kell
azonban mutatni a filmváltozat egy-két gyengéjére. Fáidéul a fasiszta
fegyvereknek nekilendülő védtelen munkástömeg herolzmusát csak külsőd
leges eszközökkel ábrázolja, a a romok között zokogó kisgyerek jelenete
kissé érzelgős.
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A város peremén filmváltozata valószínűleg nem teremt uj műfajt a
filmgyártásban, mégiís eredményes vállalkozás. Nemcsak József Attila
versét hozza közelebb a nézőkhöz, hanem filmművészetünk lirai ós drámai
szókincsét is gazdagítja . ..."
/K. s. kritikájából, Népszabadság, 1958, március 1./
Sajnos egyik kritikusunk sem ismer
te fel A város peremén cimüíSgyéb*
ként sikerült vérsfilmünk valódi
fogyatékosságát,azt»hogy túlságosan
proletkult szellemben állítottak be
a tömegjeleneteket és nem egyszer
engedményt tettek a plakátszerüségnek, és ezzel a már túlhaladott ál*
pátosz-stilusbetöréssel megbontot
ták józsefattilai*Mi*£ilmjük harmó
niáját,
Balázs Béla irta a versfilmről:
"Filmlira. El tudom képzelni egészen konkréten és kezdeményezni
akarom a filmlirának egy uj műfaját, mely sajátos szintézise lenne a
beszélő* és némafilmnek,, A költemény szövege hallható volna, és a közben
futó képfilm látomásai némán kisérnék a szöveget, mégpedig nem mint il
lusztrációk, hanem mint szabad asszociációk* Kentrapusktikus egyidejű*
ségben értelmeznék egymást* Mint ahogy dalban melódia és kíséret egé
szítik ki a költemény szövegét* Néma képek zenéje egészítené ki a film*
költeményt háromszólam művé, melyben szöveg, zene
és kép épülnének
össze egy architektúrává, A hangosfilm uj korszakának ez az uj műfaja
esedékes."
/Filmkultúra* Szikra-kiadás, Budapest, 19A8, 205-2ÖS, old*/

■

HEBKOYIffS —

■

Azóta már sok ilyen ktsfllm ké
szült* A műfaj egyik korai kiásszi*
busa Aragon verse s U BŐS® ®T I® BEHÍGBA /A rózsa és a rezeda/. Gábriel
Péri emlékének ajánlott, André Miohel rendezésében, /Kozma
József
zenéjével/ 1947*ben készült francia
ktsfilm-remekmü.

1958

n... rövidfilm készül Berkovits Gyuláról, a nagy magyar proletár
festőművészről. ... A Budapest Filmstúdió munkatársaival
megnéztük
- a film elkészült jeleneteit* Nagyon tehetséges
munkaközösségnek
tartom Jánosó Miklós rendezőt és csoportját*Nagyon tetszik a film tech
nikája: érdekesen plasztikus és színben is jó,
/Derkovlts Viktória* Készül a Berkovits-film* Magyar Ifjúság, 1958,
március 21./
Berkovits Gyűléné,a művész ö tavagye,
tanácsadóként rósztvett a
Berko*
vits-rövidfilm elkészítésében,
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”... a kivilágosodó vásznon Derkovits önarcképe néz ránk, hü szí
nekben. A Budapest filmstúdió rövidfilmjét látjuk. Az arckép megeleve
nedik: halljuk és látjuk a munkásosztály korán elhunyt nagy festőjének
életét és müveit. A rendező finom tartózkodással idézi elénk az esemé
nyeket: napfényes műteremben vagy ablakok előtt árnyak mozognak, hiszen
a múltat elevenitik, az árnyak világát. A jelenetek hangulata Derkovits
képeivel rokon.
A szinek hűségesek: Somló Tamás operatőrt dicsérik. A rendező Jan
csó Miklós, - aki egyébként túlzott szerénységgel a névtelenségbe hú
zódik - az eredeti müvek bemutatásánál ügyesen alkalmazza a filmművé
szet sajátosságait: gépével szüntelenül mozog, közelit és távolodik,
tekintetével végigsimogatja a képeket, úgy, ahogyan a tárlatnézö teszi.
Közben megpihen egy-egy lényeges vagy művészien kimagasló részletnél:
kiemel és figyelmeztet. Komponálásában is rokon a művésszel, akiről be
szól, mert Derkovits művészetének egyik fő erőssége a lényegre süritő,
kifejező kompozíció. ... ilyen beállításra, ilyen kiemelésre van szük
ség a filmművészetben is. ... a Budapest filmstúdió kLsfilmje méltó mó
don mutatja be Derkovits Gyula életét és művészetét.”
/Z.L.: Derkovits művészete filmen. Előadás és filmvetítés a TITben. Magyar Nemzet, 1958* augusztus 31./
/Végvári professzor mondja:/
”... A Derkovitsról készült alkotásban ... teljesen feleslegesek
a művész rekonstruált környezetét bemutató képek, és a vaskos szimbólu
mok. A művész környezetét kitünően ábrázolta müveiben; nagyon sok képe,
amely kimaradt a filmből, erről beszél. Sokkal jobb lett volna, és fel
tétlenül meggyőzőbb, ha ezeket látjuk az újra beállított padlászug he
lyett. A film szimbolikája pedig túlzottan “irodalmi”, sokszor leirt
közhelyek képi illusztrációja. ...”
/Ősik István: Képzőművészet filmen. Beszélgetés Végvári Lajossal,
filmvilág, 1951. augusztus 15./

A HABAKGQK RÓMÁBA MENTEK —

1958

”194-5 április legelső napjaiban játszódik a film, amely egy / du
nántúli - Sz. P. megj,/ kisváros fiataljainak izgalmakban bővelke
dő óráit mondja el a felszabadulás pillanatáig. A propagandában utalja
nak az érdekes cselekményre, a szép felvételekre. ... a fiatalok szere
peit kezdő ázinészek játszák, ..."
/Mokép filmismertetőjóbŐl: Javaslat a propagandamunkához./
”... Jó téma, jól megválasztott környezet, s jó a keretet adó el
gondolás is: az eseményeket az egyik gyerek mondja el, az Ő szemével
látjuk a történteket. Kitűnő a film expozíciója, az első percekben meg
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tudja teremteni a feszültséget, s - ami nem kevésbé fontos - a ro
konérzést a szereplőkkel.
'
■
A film - egészében - mégis elmarad az utolsó hónapokban bemu
tatott magyar filmek színvonala mögött. A jó kezdést nem követi hasonló
folytatás, a cselekmény szálai gyakran Összekuszálódnak. ... az esemé
nyek rugói, indítékai rejtve maradnak. ... Ez pedig kalandos filmnél is
nagyon nagy baj. ... A legnagyobb hiba, hogy a szereplők zöme kiosit
légüres térben mozog. ... Az illegális kommunista Angel bácsi, a kisza
badított fogoly, Hanna, a film rejtélyes hősnője* és mások is csak sze
repelnek - s nem élnek a történetben.
Bizonyos mértékig menti a hibákat, hogy a történet elmondója, a
diákgyerek, talán valóban ilyen kuszán láthatta saját kalandjait - de
ez a mentség nem teszi érdekesebbé a filmet ...
Néhány igen tehetséges ifjú színészt ismerhettünk meg, közülük
is elsősorban Mendelényi Vilmos és Deák Ferenc nagy Ígéret* Magda Gabi
kis szerepében is jó, ... A "felnőtt” szereplők kevéssé tehetnek arról
hogy meglehetősen egysíkú szerepeikben nem adhatnak túl sokat. Gábor
Miklós tanárfigurája igy is nagyon rokonszenves. ...
Filmalkotóink eddig alig próbálkoztak kalandos filmekkel. ...”
/Hajdú Ferenc kritikájából, Esti Hírlap, 1959* április 3*/
”... Választékos, kifejező beállítások, erőteljes, sokatmondó vi
zuális hatások uralják a film első öt-tiz percét. Igen sok köszönhető
ebből az operatőrnek, Somló Tamásnak. Képei hangulati egységbe fogják a
filmet, kompozícióé készsége eredeti látásmódra'"Vall* Érett művészként
jelentkezik már első alkotásával is. ...
A film elején keltett feszültséget azután még a legsikerültebb
pillanatokban - a partizánlény megazöktetéaének jelenetében, a tank
csapda ásása közben Horatiust skandáló diákcsapattal - is csak megkö
zelíti, de el nem éri a rendező, Jancsó Miklós* Stilusegységre sem a
színészi játék alakításában, sem a rendezői koncepcióban nem futotta
felkészültségéből, igényességéből, pedig tehetségéből tellett volna
többre is, amint ezt a film jó jelenetei és a főszereplő, Deák Ferenc
szerencsés kiválasztása mutatja. Ügyes kézzel bánik a tempóval, de ezt
a hatásos eszközt helyenként öncélúan használja, aminek következtében
olykor a pergő ritmus nem viszi, hanem visszanyomja a filmet* Főleg
olyankor, amikor különösen érezhetőek a forgatókönyv irodalmi, jellem
ábrázolási, szerkesztési gyengeségei. ... A harangok Hómába mentek is
arra figyelmeztet, hogy jó film csak jó forgatókönyvből születhet."
/Révész József kritikájából, Magyar Nemzet, 1959* május 1./
"... Ez a történet, Szilvási Lajos és Galambos Lajos forgatókönyve
magában viseli a kudarcot* Egy magyar film, amelynek nagyszámú hősei
e g y s é g e s e n
lépnek fel a fasizmus ellen, óhatatlanul hazug.
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hamis képet ad a korról és a szereplőkről. Nem csupán azért, mert Ma
gyarországon az ellenállás nem volt tömegméretű, vagy azért, mert a kö
zépiskolás diákság nem tartozott a legforradalmibb elemek közé, hanem
azért, mert a film adósunk marad a hősök fejlődésével, cselekedeteiket
nem indokolja meg. A harangok Hómába mentek szereplői számára az aktiv
cselekvés oly természetes és magától értetődő, mint amennyire nem volt
az azokban az országokban sem, ahol az ifjúság
v a l ó b a n
fegy
vert fogott. A hamis koncepció eredményezi azt a filmbeli városkát,
ahol a direkt fasiszta tiszteken kívül szinte mindenki partizán vagy
legalábbis szimpatizáns. A dolognak ez a hamissága és leegyszerűsítése
elsikkasztotta az eredeti mondanivalót, t.i., hogy a főhős Tibort kö
vetkezetlensége. az ellenségnek tett engedménye buktatja el. így elsik
kadt az is, ami a filmben jó lehetett volna: Somló Tamás szép képei,
néhány hatásos, a rendező Janosó Miklós tehetségét megcsillogtató jele
net. ...
Sajnos, bizony rossz ez a film. ...
A film arról árulkodik, hogy sokan "szóltak bele", sok "szempoatotSÍ kaptak a készítők, •.. **
/Katona Éva Írásából, Élet és Irodalom, 1959. május 1./
"Egyértelműén és minden kertelés nélkül le kell szögeznünk ...
A harangok Hómába mentek nem tartozik a sikerült filmalkotások közé...
Mégsem volna helyes, ha gúnyolódó iróniával - vagy az alkotók fiatal
ságával - mind a forgatókönyviró, mind a rendező debütáltak ezzel a
filmjükkel - próbálnánk mentegetni. Méltatlan és méltánytalan lenne
ez a szerzőkkel szemben, akik más jellegű munkáikban - megmutatták,
hogy többre telik tőlük. ....
A film a nyilasok kegyetlenségét,eszeveszett garázdálkodását akar
ja bemutatni, s közben együgyű naivitás és gyermekes primitívség jel
lemzi módszereiket. /Hogy egy példát mondjak: valóban elhihető-e, hogy
ha be akarnak hívni egy osztályt, akkor az osztályfőnökkel tárgyalják
meg, őt bízzék meg, hogy egyenként agitálja meg a szülőket, engedjék ki
gyermeküket a frontvonalra?/ ... Ha mind eme fogyatékosságok gyökeréig
ásunk, akkor végső eredőként az eklektikus szemléletet találjuk meg,
amely a vélt hatásosságnak minden műfaji, tematikai, pszichológiai,és
társadalomrajzi igényt alárendel. ... Ízen az ekleticizmuson belül ér
tékes mozzanatokat is találhatunk - mindez azonban nem áll össze sem
stílusban, sem támábaa egységes egésszé.”
/Gy.E. kritikájából. Pilmvilág, 1959* május 1./
"... Nem szabad tisztázatlan dramaturgiai problémákkal, tisztázat
lan jellemű hősökkel nekikezdeni a forgatásnak - mondja Janosó Mik
lós. - Szilvás! kezdetben romantikus diáktörténetet irt a háború vég
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óráiból, az 6 számára a fiatalok voltak a fontosabbak, ón a tanár figu
rádét, lelki alakulását, szorongató helyzetben éreztem jelentékenyebb
nek®
- Ez kettüak alkati különbözőségéből is ered - veti közbe
Szilvési « az én látásmódom romatikus, Miklósé a modem psziohologizálés felé hajlik. ..."
/Sas Györgyi Elképzelés és megvalósítás. Beszélgetés egy film ta
nulságairól. Film Színház Muzsika, 1959. junius 12./

"Goldman György nevét kevesen ismerik.
Nagy tehetségű szobrász volt.
Budapesten és Párizsban tanult, neves mestereknél. Beesülték, si
kerei voltak, - 6 mégis valami újat keresett. Az életet akarta megis
merni, - s találkozott a munkásosztállyal, a párttal.
Kommunista
lett.
Horthyék bírósága életfogytiglani fegyházra Ítélte, onnét hurcol
ták el a náci haláltáborba.
Milliók haltak meg akkor, meghalt ő is.
Ma ötven éves lenne.
Filmünk nem életrajzi film - mégis öt idézi.
Emléket állítunk neki és minden fiatalon elpusztított haladó mű
vésznek.
Halhatat1anság"
/Az 1959-ben készült rövidfilm bevezető insert-szövege. Goldman
György a Schöhharz-perben volt vádlott - Sz. P. magj./
1955-ben gyűjteményes

kiállítást
rendeztek Budapesten Goldman György
müveiből.

"... tulajdonképpen jelképes, szimbolikus történetet viszünk vá
szonra - mondja Jancsó Miklós. - Szeretnénk a szimbolikus törté
nethez megfelelő újszerű képi kifejezési formákat keresni. Modern fotografikua hatásokkal, például elnyújtott képkomponálással - az előtér
ben oldalt egy fej, a kép másik sarkában messze hátul egy másik motí
vum - a fekete-fehér színek erős kontraszthatásával kifejezni az el
sődleges történés mellett egy második,szimbolikus általánosítást Is.*,"
/"-bel-"; A Budapest Filmstúdió kísérlete. Esti Hírlap, 1959. ju
nius 18./
"... Jancsó Miklós rendező és Somló Tamás operatőr filmjükben nem.
szobrok születésé-

csak szobrokat mutatnak be, hanem azt is, mi volt e
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Bek eszmei forrása* A film alkotói nem törekszenek az életrajzfilmek
részletességére - víziók formájában ele m a i tik meg a kommunista mű
vész küzdelmes életét, ,,, Kárf hagy néhány jelenetben az újszerű, for
mai megold&sok túlzott hangsúlyt kapnák. A művészi sonka igy is újsze
rű, figyelemre méltó, érdekes
/A két filmjei, Goldman Györgyről, Magyar Hemzet, 1959-szeptember
13./
”... szinte látjuk, hogyan festett volna néhány esztendeje egy
ilyen dokumentum-ismertetés, Tárlókat láttunk volna, beim© leveleket,
emléktárgyakat előbb közelről, majd totálban, azután egy-kót müvet pre
mier-plánban, stb. Miközben a narrátor érces hangon olvasta volna az
értékelő szöveget. Most másképpen fogtak a megvalósításhoz, VizióezerUen indul a film: a világmindenség fényeit látjuk, a makrokozmosz csodá
ját, S a kozmosz téréin itt-ott: sécseask lobognak, Ebbe a képbe tör
be, hallatlan brutalitással agy páncélos ököls sorra elnyomja a fénye
ket. így nagy és igaz szimbólumokkals filmszerű eszközökkel vezeti vé
gig tekintetünket a film az antifasiszta harc miivéaamértÍrjainak életutján. .,, ”
/Geszti Pál: A rovidfilm uj utjai, FiXavilág? 1959. junius 15./
”... A filmvilág legutóbbi számában megjelent ”A rövidfilm uj ut
jai” cimü cikk
megemlíti, hogy a ... Goldman Györgyről szóló
rö
vidfilm már bizonyos értelemben kísérleti filmnek számit, mert szakí
tott az éveken keresztül megszokott formai kifejezési eszközökkel*
Ez a megállapítás, véleményem szerint, helytelen nézetet képvisel,
s ha általánossá válik, könnyen káros hatással lehet rövidfilm-müvéssetlinkre. ...
A kísérleti filmek -* talán kissé merész párhuzammal amolyan
artista bravúrhoz hasonlíthatók. Filmművészeti feravurmutatványok, mint
egy halálszaltó a lengő trapézon, »*. nem szabad, hogy az uj útkeresés
lázában összekeverjük a kísérleti filmeket a hagyományos, de korszerű
kifejezési eszközöket bátran felhasználó rövidfilmekkel."
/Garai Tamás: Rovidfilm vagy kísérleti film? Filmvilág, 1959. jú
lius 1./
"Magyarországon először a napokban
szólaltattak meg elektrónikus ze
nét, A kísérletező Patachich Iván
- aki ezúttal a Budapest Filmstú
dió - Halhatat 1aaság cimü filmjé
hez komponált
kísérő
muzsikát .
... A felvételnél szabályos kottá
ból dolgoztait, ezeket azonban helyejóként mérnöki rajzokra emlékez
tető ábrák tarkítottak*"
/Slaktróaikus zene egy magyar kisfilmben* Hétfői Hírek, 1959* augusz
tus 24./
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"... A szándék időszerű és dicséretes - azért is, mert hiányo
san megmaradt kallódó életművének tiszta, egyenes útja egyáltalán nem
ment át a köztudatba. Keveset tudunk Goldman Györgyről, s ha végignéz
zük a filmet - sajnos, ekkor sem leszünk okosabbak.
Dübörgő degályossággal, fárosa- és gyertyalángok imbolygásával
kezdődnek az első filmkockák, az annak idején újat kereső régi francia
filmek ködgomolygásával /?! - Sz, P, megj./ s a csillagos Tejuttál,
amikor is a gyengébbek kedvéért az egyébként szöveg nélküli filmen meg
jelenik a felirat: Halhatatlanság, Ez az első bosszantó momentum, ame
lyet a film végéig sok más követ. Csodálkozunk azon, hogy iró ás rende
ző - nevüket a film gondosan titkolja /Janosó Miklós legtöbb kisfilmjén nincs főoimlista. Az alkotók láthatatlanok akarnak lenni* Azt vall
ják ezzel: a film, mint műalkotás a müvészkollektiva
Összmunkájénak
eredménye. - Sz. P. megj./ - néhány jó és filmszerű ötlettel
ho
gyan tudta e tömény Ízléstelenséget elegyíteni és ennyire függetleníte
ni magát a témától, a feladattól. Goldman György szobrainak, munkássá
gának, emberi egyéniségének teljes félreértésével valami elavult, pro
vinciális ekpresszionizmussal vegyes lapos naturalizmust tálal a film a
közönség elé, s az önoéluság lázában még azzal sem törődik, hogy töb
bet mutasson Goldman fellelhető müveiből. ... Ahelyett, hogy a film egy
Goldman stílusához nem illő, s nem is túlságosan szépforméju aktot mu
tat ott, bizonyos testrészei előtt felhőfátylakat úsztatva el,majd ugyan
ezt többször a művész szemüvegében visszatükröztetve, ... És ha
már
az aktot említettük,rejtély,hogy az anyagmodellt miért zúzza szét a fil
men a művész /sic!
- Sz.P. megj./ - Ha viszont mindezt a film al
kotói szürrealista kísérletnek neveznék - csalódnak. ..
/Dutka: A Goldmsn-filinről. Magyar Nemzet, 1959. szeptember 15./
"... szakit az életrajzfilmek üressé vált sablonjaival és hangula
ti hatásokat keltő szimbolikus képek sorozatával ostromolja a nézők
szivét. A kísérleti film egyik-másik jelenete valóban örömre késztet,
... A tehetséges fiatal alkotók azonban nem tisztázták kellőképpen
filmjük mondanivalóját ... A film nem tudta kellően bebizonyítani, hogy
a szürrealista-szimbolista képsor, amelyet használ, valóban alkalmas
volna a mártíroknak emléket állító film számára és méltó Goldman György
emlékéhez. Az újnak eléggé át nem gondolt keresése régi formák felele
venítéséhez is vese tett ... és túlzásokhoz: ilyen az indító világűr
képsor, ... a páacélökcl visszatérő szimbóluma, a háború embertelensé
gét nyers naturalizmussal "szimbolizáló" sárözön. Ha eredményt és si
kert nem is hozott még fiatal filmművészeinknek ez a megszokottól el
szakadó kísérlete, olyan lépésnek tekinthetjük, amelynek hibáiból és
erényeiből egyaránt érdemes okulni, ..."
/Z, 1.: Halhatatlanság, üj magyar rövidfílm. Népszabadság, 1959*
december 12*/
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A Halhatatlanaág eliemerŐ oklevelet
nyert az 1960-évl Montevideo-i /Ar
gentína/ IV. Nemzetközi Dokumen
tum- és Kisérletifilm Fesztiválon
/S.O.D.R.E,/ A zsűri indoklása: "a
kitűnő fényképezésért és a különle
ges hatásokért."
Az 1960-óvi San Francisco-! /USA/
XV. Nemzetközi Filmfesztiválon, a
művészetről szóié rövidfilmek cso
portjában az első dijat a Halhatat
lanság cimü magyar produkció kapta.

HÍROM CSILLAG I. NOVELLA —

1960
A Három csillag a forgatás Idején
két ideiglenes elmen szerepéit: A
szabadság felé; Fölszáll a köd.

"... - Egy időben sokszor kérdezték tőlem, hogy miért készülnek
újra meg újra háborús filmek - mondja Várkonyi Zoltán, a film főren
dezője. A Szállnak a darvak és az Emberi sors óta könnyű válaszolni er
re a kérdésre: a háború háttér, amely előtt megrázó,mélyen emberi tör
ténet játszódik le. A felszabadulás ünnepére mi is ilyesféle filmet
szeretnénk készíteni. ... A keretet és a harmadik novellát Várkonyi
Zoltán irta és rendezi. Sorban az első Galambos Lajos novellája Jancsó
Miklós rendezésében. A második Békés József ismert Három királyok cimü
novellájából készült ffiedermann Károly rendezésében... Az
ellen
séget nem karikirozzuk, mert meggyőződésünk szerint igy tehetjük igazán
ellenszenvessé. Az emberség diadaláról, mély emberségről
szeretnénk
vallani. ..."
/Zay László: Művészek készülnek felszabadulásunk 15* évfordulójá
ra. Magyar Nemzet, I96O. január 1./
”... Igen örülök, hogy együtt dolgozhattam két tehetséges, ifjú
filmrendezővel, s remélem, ez az együttműködés igen hasznosnak bizo
nyul ...”
/Várkonyi Zoltán nyilatkozatából, Esti Hírlap, 1960. február 11./
”... Különösen ki kell emelnünk az olajfinomítóban játszódó jele
netek képsorát, amely fekete és fehér színekből épit Össze megrendítő
szürkeséget. Éppen, mint valami forradalmas múltat ábrázoló Derkovits
rézkarc - szürke fellegeket látunk, fekete varjakat, szürke hegyolda
lakat, fekete, őszi fákat, fekete ruhákat - gyásznak és komor el
szántságnak nyomasztó, ugyanakkor felrázó Ötvözetét. ... Gábor Miklós
munkás-alakjának elszántsága és erkölcsi ereje meggyőző, de tépelődó-
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se nem eléggé hiteles. Ruttkai Éva maga a megtestesült fájdalom és
gyász, ..."
,
/Cs. I. kritikájából, Népszava, 1960. április 1./
"... A film távolról sem hibátlan, ... Tekintsük úgy, hogy a nagy
ünnepségre készült film nem jól fogalmazott, hatásos szónoklat, hanem
forró, őszinte, de akadozva elmondott emlékezés a történelmi sorsfordu
lóra. "
/"halasi" kritikájából, Ország-Világ, 1960, április 6./
"... Az első rész olajgyári sztrájkja /Galambos Lajos novellájá
ból/ túl sok irodalmi vonóst őrzött meg: a lassúbb leirás, a hosszabb
párbeszédek módszerét, ... Az első történetet Jancsó Miklós rendezte,
sok formai ötlettel, ezek azonban nem mindig simultak harmonikusan a
tragikus végű olajgyári sztrájk meséjéhez, ... Hildebrand István film
operatőr néhány emlékezetes képi megoldást mutatott be a jól fényképe
zett filmben."
/Bemáth László, Esti Hirlap, 1960. április 8./
"... Már a novellák kiválasztása sem volt szerencsés. Kissé úgy
fest, mintha Békés József A három királyok cimü, kedves története elé
és utána illesztettek volna egy-egy epizódot, halovány szálakkal össze
kötve a különböző cselekményvonalakat. ... a művészi buktató itt rej
lik. ...
Az első novella irója ... a fasizmus elleni ellenállás sok-sok ha
zai mártírjának kívánt emléket állítani. Történetének pátosza azonban
erősen elvont, az egyes szereplők inkább csak tételek, mint emberek.
Jellemük s mondanivalójuk is egysíkú* Jancsó Miklós, a tehetséges fia
tal rendező, nem is tudott mit kezdeni ezzel az anyaggal. Hildebrand
István az operatőr pedig nemegyszer különféle tetszetős, de külsőségéé
beállításokat alkalmaz, hogy a szokványos helyzetet érdekesebbé tegye.
Ezért fényképezi például többször felülről azt a helyiséget, ahol Már
kust - a foglyul ejtett kommunistát - őrzik. ... Ebben a miliőben
egyedül Básti Lajos ad többet szövegénél. Viszont annál homályosabb,
már-már misztikus Ruttkai Éva figurája - a fához támaszkodó leány.
Hasonlóképpen ellentmond a valóságnak a munkások kivonulása a Fekete
dombra.
Nem szerencsés, hogy Márkust csupán akkor látjuk, amikor már paszszlv hős. Galambos Lajos, az egész történést belső drámává építi ki,
elszegényítve ezzel az amúgy is gyér cselekményvonalat. A figura igy "a
levegőben marad", s társai, a munkások, csupán a háttérben elmosódva
statisztálnak. ...
A sikeres és a gyenge, a meggyőző és az érdektelen egymást
váltja. S amilyen egyenetlen részeiben a film, olyan bizonytalan az

127

összbenyomás is. ... Várkonyi Zoltán, mint főrendező igyekezett össze
fogni a három történetet, s nem képességein múlott, hogy ez nem min
dig sikerült,... Hildebrand István ezúttal is bebizonyította,hogy egyi
ke legjobb fiatal operatőrjeinknek. Felvételei - az említett külsősé
géé megoldásoktól eltekintve - mindig hangulatosak és stílusosak.
A felszabadulás tizenötödik évfordulójára, szabadságunk születésé
nek emlékére készült ez a film. Kár, hogy végül is a forgatókönyv gyen
geségei miatt nem vált azzá, amivé lehetett volna - megrázó, emlékez
tető, felemelő igaz művészi élménnyé.”
/Ábel Péter, Népszabadság, 1960. április 9./

AZ IDŐ KEREKE —

1961

"Filmet készit a galgahévizi népszokásokról és
kességekről a Budapest Filmstúdió.”
/népszabadság, 1961. juntus 22./
”A MOKÉP jelenti. 1961. augusztus 3-1 bemutatói
öregek és fiatalok Galgahévlzen. Magyar rövidfilm."
/Hirdetésszöveg/

népművészeti érde

AZ

IDŐ

KEREKE,

"Érdekes rövidfilmet láttam a napokban. Sokszoknyás, idős, falusi
nénikék végezték munkájukat vidáman, jókedvűen. S mikor elérkezett a
délidő, ugyancsak jókedvvel, szívesen csatlakoztak a közeli lányiskola
szünetet tartó fiataljaihoz. Sőt, kérésüknek is készséggel tettek ele
get. Tanitgatták a lányokat a régi, szép táncokra úgy, ahogyan ők is
tanulták édesanyjuktól, nagyszülőiktől. S a szintén sokszoknyás kislá
nyok örömmel, boldogan forogtak velük a nóta ütemére. A legfürgébb "kis
öre g" elégedetten nyugtázta előrehaladásukat. Majd körbeültek - s egy
labda került elő. Előbb csak a lányok dobálták egymásnak, azután odaodaröppent a bőrgolyó a nénikhez is. Kicsit meglepve, de játékos kedv
vel* bizonytalan ujjakkal,de fiatalos lendülettel fogadták és továbbí
tották a labdát, s együtt kacagtak a lánycsokorral ügyetlenségükön, S
ha nyitott tenyerükről néha még le is pattant a labda, ugyancsak nyi
tott, tágranyilt, csillogó szemükön már látszott, hogy szivük befogadta
nemcsak ezt a játékot, hanem ezt a hajdan számukra ismeretlen, játékos
fiatalságot is. Alig-alig volt kedvük abbahagyni a vidám hancúrozást a
szünet végeztével. De hívta őket a munka, a lányokat pedig az iskola.
Azaz, hogy inkább az iskolaudvar. Mert - tornaórájuk következett. Le
kerültek hát a szoknyák, s perceken belül fehér tomamezben sorakozott
a vidám gyermeksereg. Az idős nénikék bizony kuncogtak kissé, amikor a
"sokszoknyák" helyett apró nadrágocskák kerültek a fiatalokra* kuncog
tak ugyan, de már nem hüledeztek, s még sokáig néztek vissza—vissza az
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ugrózsámolyon sorra átröppenő lányokra. Ők pedig - ki ügyesebben,ki
ügyetlenül » futottak, dobbantottak, repültek, talpraálltak, Tekinte
tük, minden mozdulatuk azt hirdette? nagyszerű, igazén nagyszerű dolog
a sport, a játék,
Valóban nagyszerű. 8 ez a film ■» jól ábrázolta est. Éreztetni
tudta, hogy a testmozgás öröme nemcsak a fiatalokat tölti el, hanem belopózik még az idősebb falusi generáció szivébe is. ..."
•
/Kéri Jánosi Film. Népsport, 1961. augusztus '?«

ALKONYOK ÉS HAJNALOK —

1?61

Jancsó Miklós uj dokumentumfilmje kitűnő drámai érzékkel a régi
falusi életformától való bucsuzás felemás hangulatát, a változás hatá
rát ragadja meg, s kerekíti sokatmondó pillanatképpé. Ha a cselekményt
nézzük, az mindössze annyi, hogy egy parasztcsalád otthagyja immár düledezö, egészségtelen házát és újba költözik* Kissé jelképes is ez,
jelzi mintegy az egész nagy folyamatot, amely ma a magyar vidéken vég
bemegy, ,.,
Nem több az Alkonyok és hajnalok, mint egy darab élet, de ebben a
darabban ott tükröződik az egész, a bucsu a múlttól, a megindulás a jö
vő felé és a boldog honfoglalás. Ritmusa M v e n követi a hangul átváltó
zásokat, s ha hasonlatot keresnénk, úgy hat, mint a szívverés. ..."
/Á, P. s Alkonyok és Hajnalok, üj magyar dokumentumfilm,. Népszabad
ság# 1962. március 9*/

OLDÁS ÉS KÖTÉS —

1962

"Hárman ülnek egy budai lakásban* TJj film forgatókönyve fölé ha
jolnak, Ketten közülük: Jancsó Miklós rendező és Somló Tamás operatőr,a
Budapest Filmstúdió munkatársai, A harmadik - akinek lakásán va
gyunk - a 66 éves Író, Lengyel József. /196J. március 15-én Kosmithdljat kapott: Lengyel József - Sz. P. megj,/Harminchat esztendőt töl
tött emigrációban - Bécs, Berlin, Moszkva, 1955-ben tért haza Magyar
országra, ,.»
- Az Igéző egyik novellájából, az Oldás és kötésből írtam & fór**
gatókönyvet ™ mondja. Emlékezéseiből kitűnik: régi kapcsolatok fűzik
száradunk művészetéhez^ "filmes" volt sokáig. Berlinben
B a l á z s
B é l éval együtt szerkesztette a Film und Volfe című folyóiratot,Moszk
vában a Muzsrapom /helyesen: Mezsrabpomfilm - Sz, P, megj,/ filmstú
dió dramaturgja volt: "ahol akkor Pudovkin volt a legnagyobb ember",
teszi hozzá,S elmeséli: Berlinben dokumentumfilm-forgatókönyvet is irt,
a megvalósít és a nácik uralomra jutása miatt maradt
Harminc pfen
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nigért a világ körül - ess volt a elme, s a képsor a berlini körvasút
pályáját követte volna, ahol minden megálló külön, világra nyitott ka
póit# . . . ”
/Barabás Tamás cikkéből, Esti Hírlap, 1962, szeptember 5*/
" M O Z i m ü Z . Filmkritikusok osztályzatai a hét fllmujdonságairól.
OLDÁS ÉS KÖTÉS. Antal Gábor /Esti Hírlap/í 5* Bajor Hagy E m Ő /Szabad
Föld/ 4? Xlkei Csaba /Hajó~Daru/í 4| Hunyady József /Képes Újság/* 4;
Vajk Vera /Népszava/* 4; Vilesek Anna /Magyar Nemzet/* 3* Átlag* 4 ,.."
/Magyar Ifjúság, 1963. máreius 30./
"Uj magyar film lát rövidesen napvilágot* Lengyel József Oldás és
kötés cimü alkotása, A elme furcsa, szokatlan. A tartalma? Homályos.
Megismerkedünk egy Járom Ambrus nevezetű harminckét esztendős orvossal,
aki nagyon érdekes barátságban van a docensével, ráadásul még az autó
ját is meg akarja venni tőle, úgy tűnik* szerelmes egy Márta nevű aszszonykéba, aki nem meri megmondani ezt a férjének, pedig Ö is nagyon
szereti Járom doktort. Aztán a doktor kölcsönkéri a docens Felioiáját,
levisz egy hasbeszélőt a Balaton mellé /? - Bz. P. megj./, megkeresi
tsz-parasst apját, aki nem hajlandó feljönni a fiával pesti lakosnak,
mert érzi, jövőre már nem éri meg az aratást...
Mi történik itt? Mit oldanak meg és mit kötnek meg .. „ Absztrak
ció, egzisztencializmsp neorealizmus? ... Hirtelen több újsütetű fil
mes varázsszó nem jut az eszünkbe. ... Mi volt ez? Lengyel Pólónál se,
amit szeszélyeskedvti magyar művészek játszottak? Korkép? Életkép? Eöntgenfelvétel? Néhány jel arra mutat* a film alkotói túl akartak lépni a
sablonon. Ahova lépnek, ott homály van, mert a szereplők kilépnek hét
köznapjainkból és valamiféle ködös semmibe tűnnek el zavartan hunyorgó
szemeink elől.
Ez a film kitűnő mesterek freskó-kisórlete,ami nincsen befejezve,”
/Hunyady József* Oldás és kötés. Képes Újság, 1962. december 8./
”... Az a tétova, nem is annyira a filmhez szokott szem figyelmére
számitó, mint inkább a festészet közvetettebb nyelvén beszélő filmstilus, amelyet az Oldás és kötés szerzői alkalmaznak, például egyáltalán
nem elvetendő, sőt Mzpnyos témák és helyzetek ábrázolására nagyon is
jó stílus. Be jelen esetben, amikor éppen a pózolás kritikáját követel
te volna meg a tárgy és a téma természete, ezek a formai újdonságok ép
pen a dolgok valódi értelme Ss rendje ellen kezdtek el munkálni. ...
E film gyengesége a szemlélet bizonytalansága mindenekelőtt. A hi
ba azoknak a gondolati alapoknak a lazasága, amelyen a film egész épít
ménye, dramaturgiája és lélektana nyugszik, A film lélektana és filozó
fiája, amelynek energiájából csak a szenvelgő s közhelyeinek még reá-
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lls, jellemfoimáló értéket is tulajdonító életérzés rögzítésére futja,
de következetes kritikájára már nem, ...H
/Héra Zoltán* Vívódás, szenvelgéssel, Fgy uj magyar Filmről, Élet
és Irodalom, 1965*/
megszületett, hosszú évek óta először
az igazi, modem, való
ságos lélektani igénnyel dolgozó magyar film, .
a film végig feszült, magas
hőfokú,
ügészintellektuális és
etikaiapparátusunkat mozgásba hozza, állandó munkára
kényszeríti, hi
valkodás és mesterkéltség nélkül, egyszerűen a gondolatok és hangulatok
erejével .,. H
/Geszti Pált Oldás és kötés, Uj magyar Filmdráma, Film Színház Mu
zsika, 196J, március 29,/
"Szivet operálnak a filmen, Látjuk a kibontott emberi mellkast.
Látjuk az orvos ujját is, amint behatol a szervezet motorjába, hogy ki
tapogassa, meggyógyítsa a bajt.
Nem könnyű látvány, a gyengébb iáegzetüek ilyenkor a nézőtéren
rendszerint elfordítják a fejüket, ,,. De akit érdekel az ember, érde
kel az a folyamat,ahogy - a szívműtéthez hasonlóan - a művész be
hatol az emberi lélek mélyére, hogy kitapogassa, meggyógyítsa a bajt,
azoknak a film egyetlen pillanata sem lesz unalmas, ...
Rideg fehérek és Ijesztő feketék - Somló famás operatőr sok jó
operatőrünk közül is egészen előre lépett, - hatalmas felületek előtt
kis portrék, lassított felvételek, érdekes filmbetét a filmben, s e mű
vészet leghasználhatóbb eszközei mind felvonulnak, hogy közvetítsék az
érzéseket és gondolatokat. Valósággal üdülés, hogy végre láthatunk egy
magyar filmet, amelyben percekig csend van, osak a zene szél, 8 ahol
párbeszéd kezdődik, az épkézláb, érdekes, valószerül ..,
... az Oldás és kötésben az utóbbi idők egyik legérdekesebb művé
szi problémáiban, kérdésfeltevésében és m®goidásmódjáhan a legizgalma
sabb magyar filmjét üdvözölhetjük,"
/Bemáth László kritikájából, Kati Hírlap, 196?. március 27*/
"... Hőse* dr. Járom Ambrus paraszti sorból emelkedett az uj ér
telmiség soraiba* ma egy fővárosi klinikán szívsebész, Életútjának meg
határozója volt a szocializmus eszméje, tudatában azonban az ötvenes
évek személyi kultuszának eszméket bontó, máig ható ellentmondásai is
élnek.
Az Oldás és kötés, mint óim is szimbolikust ha nem bízunk
egymásban, ha nem mérjük fel képességeink határait, ©1 oldódunk a társa
dalom kötőerejétől. ... "
/férfi famást Csütörtöktől vetítik,/l,/ Hétfői Hirek, 196?.
már
cius 2?./

1?1

"... Pszichológiai film, amely nem egy történet miatt jött létre,
nem cselekményekkel illusztrál egy tételtj a
rendező arra vállalkozott,
hogy lelkiállapotot fényképez le, bont ki ésanalizál, ...
Jancsó alkotásának valószínűleg nem lesz közönségsikere. Elsősor
ban nem azért, mert hibás - de izgalmas, uj utakkal kísérletező, bir
kózó mű. Hanem, mert ez a filmstilus, ez az intellektuális szemlélet
- amelynek egyik legnagyobb külföldi mestere Antonioni - idegen
a
mozllátogatók többségétől. ..."
/Egy figyelmet érdemlő filmről, Gerelyes Endre Írása, Magyar Ifjú
ság, 1963. március 30./
"Intellektuális filmekben meglehetősen Bzegény a magyar filmművé
szet ... régebben a Ház a sziklák alatt ...
Intellektuális film az Oldás és kötés, de nem azért, mert fősze
replője értelmiségi. ...
Izgató művészi ambíció Lengyel József szűkszavú, dialógusokban
jellemző és gördülő történetét, lónyegretörő stílusát - amelyben
szinte minden mondat sokszoros visszhangot ver a figyelmes olvasóban végül ki is mondott, de az egész Írásból sugárzó tanulságát a filmművé
szet jórészt egészen más módszereivel kifejezni, egyértéküen és egyhatásuan tolmácsolni...
... A novella szellemének megfelelő betoldások közül különösen a
Márta-epizódot említjük, amely egyszerre két sikon játszódik! Márta és
Járom párbeszédében és egy eközben vetített "amatŐr"-filmen, amelynek
ugyanők a szereplői. E film-betét, egy rituális bűnbánati dallammal
aláfestve s egy mélyről feltörő rituális-folklorisztikus táncban kife
jezve, sokatmondóén jellemzi Járom lelkivilágát, azt a nyugtalan fészkelődést, ahogyan nem leli helyét dekadens, modemkedő társaságában,
ahogyan érlelődik benne egy igazabb érzés, egy mélyebb hit, amelyet
azonban még önmaga előtt is titkol. ...
Somló 'Damás korszerűen komponált, tiszta, világos, nagyerejü ké
pekkel szolgálta ezt a tartalmas filmet; Sárosi Bálint zenéje mindenkor
a tartalomhoz alkalmazkodott. A főszerepben Latinovits Zoltán markáns,
szókimondó,kegyetlenül kemény játékstílusa a film első kétharmadában
érvényesül igazán; a befejező szakaszban nem talál kellő U r a i oldódás
ra. Ajtay Andor az agg professzor szerepében kiváló teljesítményt nyújt;
- Barsi Béla, mint öreg Járom, nyaramétszésü szobrot formál. Kitűnő
Szakáts Miklós nyugodt, rezonőr-szerüen értelmezett docense, emlékeze
tes Dómján Edit Márta költőien felfogott, sokatmondó szerepében. Demjén
Gyöngyvér, Horváth Gyula, Avar István, Medgyesi Mária, Bodrogi Gyula
rövidebb szerepeikben szépen kidolgozott karaterrajzot adnak."
/2ay László* A hét filmjei. Oldás és kötés. Lengyel József novel
lájának filmváltozata. Magyar Nemzet, 1963* március 26./
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"... Uea biztos, hogy előnyére válik a filmnek a müvésztársaság
eredeti szereplőkkel való jétszatása. Az ismerősök ettől nem tudnak a
lényegre figyelni, akik pedig nem ismerik ezeket a személyeket, azok
nak - furcsa paradoxon-hiteltelenek ezek a jelenetek."
/Bemáth László idézett kritikájából./
"... A szereplők listáján ott állt a felirat* közreműködtek még a
film alkotóinak barátai. Mi volt a' célja azzal, hogy "civileket", is
mert irókat, képzőművészeket és másokat filmszínészekként szerepeltes
sen?
- Egyrészt olyan jellegzetes arcok, olyan típusok, hogy szerepel
tetésükben hittem. Másrészt bizonyosfajta elidegenítést akartam elérni.
Ebben a társaságban Járom Ambrus jelenlegi hangulatában nem érezheti
jól magát, önmaga megtalálásához kevés ennek a körnek a válaszkészsé
ge. ... Ezért is szükséges az ábrázolás szempontjából Járomnak kívül
ről, mintegy kritikával látni őket.
;
- A színészek ábrázolta figurák és a cinéma vérité eszközeivel
rögzített "civil" szereplők között nagy volt a különbség. Már ami az
elhitető erőt, az illúzió megteremtését illeti. Ezzel, úgy érzem,azt
tette hangsúlyossá, hogy Járom Ambrus csupa dilettáns közé keveredett...
- Kern ez volt a szándékunk. ... "
/Lelkes Éva: Fórum. Fllmkantéta négy tételben. Beszélgetés Jancsó
Miklóssal. Film Színház Muzsika, 1963. április % /
"... JancBÓ beszédes képsorai a probléma középpontjában élló, vi
szonylag fiatal orvos mai, fővárosi életéről - egy állapot, egy hir
telen keletkezett elhatározás mélyen árnyalt indokolása. Mindez a filmé
ben a legjobb értelemben modern, akárcsak a villanásnyi utalás a Cantata Profana szarvassá változott fiúgyermekeire, ... Ez megfelel a témá
nak, legjobb filmhagyományainknak és a filmalkotás legkorszerűbb mód
jának,
A rendezőnek kevés alkalma volt még lappangó tehetségének teljes
megmutatáséra /már Goldman-rövidfilmje sok tekintetben sokat igért/
s bántó tulhajtásai levetkezésére. Ez tehertétele mostani jelentős
filmjének ... Lépten-nyomon "beleszeret" saját, amúgy jó ideáiba, nem
tud Időben elszakadni tőlük, s ezzel elnehezlti, helyenként bosszantóan
modorossá teszi alkotását, /Lásd* a szűnni nem akaró ökör-szólongatés,
a műtétjelenet részletezése, stb./ Ez nem egyszerűen tempó-kérdés,
- amely egyébként ma szokásos
t ú l z o t t
lelassításaiban ugyan
csak a modorosságok közé sorolódik - hanem bizonyos mindenképpen ér
vényes Ízlésbeli, s esztétikai, ábécé-szabályok összebolonditésa, amire
semmi szükség. .*.
... Lat inovits Zoltán kiváló képességű színész, s ezt a bonyolult,
központi szerepét Is kifogástalanul oldja meg. Mégsem őt választottuk
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volna - minden izében intellektuális alkatával nem képviselheti a fa
lusi hajszál-gyökereiből öntudatlan is örökre táplálkozó tipustf akiről
a novella és a film beszél* A mü azonban igy Is jeles alkotásaink közé
sorolódik."
/Rajk András kritikájából, Népszava, 1963* március 28./
"... Hogyan jellemezhetném a film sajátosan absztrakt stílusát? A
legegyszerűbb volna a nyugati példákra hivatkozni, mindenekelőtt Antonionira és Resnaisre, akiknek formanyelvét Jancsó - bocsássuk mind
járt előre, igen tehetségesen - a maga szolgálatára rendelte. ... Az
embereket valahogy úgy nézik, mint az akváriumban a halakat; pontosan
figyelik ide-oda uszkálásukat, megmutatják, ha valamibe beleütköznek,
de soha sehol egyetlen rezdüléssel se céloznak arra, hogy merre kellene
tartaniuk, vastag Üvegfal mögött egy számukra idegen közegben mozognak,
ahonnan nem jön útbaigazító hang és Ismeretlen tényezők mozgatják az
életet. ..#
érdekes és élvezetes volna ezt a filmet azoknak a nyugati művé
szeknek megmutatni /akár Cannes-bán/, akik stílusát inspirálták: megle
petve látnák, hogy benne stílusészményük szinte a maga ellentétét hozta
létre: minden kép magyaráz, oktat, felvilágosít. ...
8 Jancsó újszerű, akarva vagy akaratlanul született, sajátosan
szimbolista stílusa? Nem jelenti-e ez a stílus azt a szintézist, vagy
nem mutat-e a felé a szintézis felé, amelyet keresünk, amelyben a leg
modernebb mondanivaló - a szocialista ideológia - megtalálja a leg
modernebb formát? Jelentősnek tartom Jancsó stiluBpróbálkozását, mint
önmagában logikus kísérletet, már csak azért is, mert cáfolhatatlanul
bizonyltjai Antonioni és Csuhraj - hogy úgy mondjam - nem egyeztet
hető össze. ... lény,hogy végiggondolták e stílus minden követelményét,
mind a színészi játékban ..., mind a miliők megteremtésében rendkívüli
érzékletességet érnek el, ...
Nem, még nem ez az ut, abban biztos vagyok. 8 mégis,
őszintén
és szívből mondom, Inkább még néhány olyan nem tökéletes kísérletet,mint
az Oldás és kötés, semmint száz közepes rutinnal készült, de semmire
sem törekvő, problémátlan filmet. ..."
/Rényi Péter kritikájából, Népszabadság, 1963. méroius 31./
"... Ez a film - vetjük fel - sokak szerint talán a zenéhez és
ezen belül Is a kantátához áll legközelebb. A kantátához, amely szóló
énekből, kettősökből, kórus részletekből és zenekari kíséretből áll. Az
Oldás és kötés mintha egy négytételes fllmkantáta volna. ...
A film dramaturgiája szokatlan és újszerű. Beszéljen erről.
- Valóban ez a film szokatlanul indul: a főhős katharzisával. A
pályáját mindig "zöld utón" futó fiatal tehetséges orvos - elveszti
önmagát -
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... a második tételt minek nevelné?
~ lg au8ágkeresésnek, .,. A nagyvárosi barátok az egzisztencializ
mus felé hívják® ők is az igazságot kergetik, ... de mégis egyre távo
labb kerülnek

■mindattól

amiben

megkapaszkodni szeretnének ,.» önmaga

megtalálásához tevés ennek a körnek a válaszkészsége.»,
,.o Hogyan született meg a két kiofílm gondolata?
-

Ás a k a s z t o t t libák balladája egy mér forgatás közbeni nyomasztó

álom emléke« A Kol-Hidré dallamára készült film azonban előre elhatáro
zott d r a m a t u r g i a i funkciót tölt be. Járom Ambruson érzésünk szerint
egyetlen ember tudna segitenis Márta! C s a k h o g y , belőle hiányzik minden
f a j t a kegyetlenség. Még az a minimum is, ami a férfi v á l l a l á s á h o z nél
külözhetetlen lenne. Ú g y hittük, e r r e magyarázatot kell adnunk,
dig olyan magyarázatot, amely

felmenti

Mártát, A

Mégpe»

múltját kerestük, s

mögött© üldöztetések emlékeit, a z é v s z á z a d o k kegyetlenségeit leljük.
Megértettük, hogy miért hiányzik belőle a leszámolásra való képesség.
Járom Ambrussal szólva vallottak% "Éppen azt ezeretem benned, hogy nem
tudsz kegyetlen lenni.”
A harmadik tételt a megújhodás tételének
egy régi ballada ..,
-

Éveken keresztül sokat jártam

vidékre.

érezzük.

Olyan ez, mint

Akkoriban két dologról

szerettem volna kisfilmet készíteni. Az elárvult és "kiadó” zsinagógák
ról és a volt gazda kapcsolatáról a közösbe kerülő állataival,.,”
/Lelkes Éva idézett Pilmkantáta négy tételben diraü interjújából./
”... most Antaxisaként fut, vissza a földhöz, ahonnan jött, az apai
házhoz, ahol született, ahonnan megmérheti magát, s a maga dolgát. Az
édesapjához, a - parasztemberhez, aki a maga egyszerű, tiszta módján
olyan világosan tudja a
m a g a
dolgát; aki élet és halál nagy kér
déseit oly végtelen és cáfolhatatlan egyszerűséggel tudja magában

meg

válaszolni, . . De aki tulajdonképpen nem érti igazán a fia baját. ...
És aki otthon - mégis, szavak nélkül is - feleletet ad a fia
kérdésére, ”Ded& a dolgod” - ezt mondja a felelet, érzelmesség és cik o x w & nélkül. ... ”... erőszakosság és csörtetés nélkül, Éá méltóság
gal. Ha megtanulod az élet nagy törvényeit, kevesebb lesz a nyugtalan
ság benned.”
/Geszti Pál idézett kritikájából./
váratlanul hangsúlyossá a
.
Mi csak azt akartuk, hogy £e Ifo ghat óvá váljék a Cantata Profana

"... Hogyan lett au alkotók számára is

film negyedik része az autóut?
-

nagyszerű szövege. Az eszközt abban láttuk,ha kellőképpen elidegenítjük
a hangot a látványtól, A lehető legunalmasabbra fényképeztük .a jelene
tet, Számunkra a szöveg volt a fontosabb. Ha még emlékszik, az autó rá
diójából egyszerre angol beszéd hallatszik, A szokatlanra felfigyel a
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nézfi. A figyelme jobban összpontosul, amikor a bemondó közli, hogy a
szöveget Bartók Béla olvassa fel. Az odafigyelés megtörtént, a többi a
csodálatos szöveg hatása, amely összegezni tudja az apától való elvá
lást, azt, hogy bármilyen fájdalmas is az elszakadás, mégis sorssze
rű. ..."
/lelkes Éva idézett Jancsó-interjujából,/
"A MI SZÁJUNK TÖBBÉ
NEM ISZIK POHÁRBÓL,
CSAK TISZTA FORRÁSBÓL."
/Román kolindaszöveg,
Bartók Béla fordítása,
193o./

Budapest, 1963. IV.19.

"... Jancsó Miklós uj könyvön dolgozik. Csöndes, szinte kamara
megoldású téma a felszabadulásról,tankok és rohamoszlopok nélkül, ágyú
zás és a háborús filmek megszokott kulisszái nélkül - a felszabaduló
emberekről. ..."
/Realizmus és korszerűség. Geszti Fái interjúja Nemeskürty István
stúdió-vezetővel. Film Színház Muzsika, 1963. április 12./

/összeállítottal Székely! Péter/

□
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1 9 6 2 / 6 3.

Az

alapítás éra; 1927/28* Az első
OBcar-dljasokí
Janet GAIFOR, Emil,
J A M X H G S , Frank B O R Z A ® . M e
MI
LE 31OHE, F«W. MURHAU, stb,
A harm incötöd ik Oscar-dld kiosztá
sának napija: 1 9 6 3 ,április 8 (| szinhelyes Santa Monjoa„CaXíf03:ma,U S A .
Az 1962-év legjobb fllm.le t

M W E E H C B OF ARABJA / M W E M ’CB

cimü ang01-sutaerikai KopröBi^ccK

ESPJínKS/

-

A leg.lobb rendezéstDávid LSAH munkába a X A W R M C E OP ARABJA

A legjobb nőialakítást Arrne

BAHOROM?

szereplése a TH1

gory, EBCS: szereplés® a
RIGÓI/ cimü filmben
Patty

MIRA0XE

10

SriHi A

DUKE a

MIRAi

/A Z

Jobb férfi második szereplőt
IFJÚSÁG feíSŐ U A d a M / című' f i l m W n
Az 1962-óv lefdobb

külföldi

f±_

i)♦Avniy’vagy a b ^ y v m a m r a m ^ r r

Ed

HEGLEI a

e_t_ LE S

sraara BÍRD

DJ0IAHCHBS

OF

DE

IO üíEI!

V IL G E -

APOK/ cimü franc ia-nyugatné™

met koprodukció

A le

munkája/
A Is,
sa a "CT!

... átdolgozás

idolon témából % Horhos

HOC/PH!

;zer-dij'ás r é g T n y é W / F W T Í S i r A UOCKIHG BIBI).
óbb azinesfilm
U E ÖF ARABJA

operatőri

munkás

Fred A. TOONG képalkotás

A legjobb fekete-fehér - f 1lm operatőri munka: Jean BCURGOIH. Henri
EERSlin ^ l ’
terl^ötePPl^ kÖzös képfelvétel-irányítása a THE LOHííisf DAT
/A LEGHOSSZABB KAP/
A legjobb művészeti Irányítás /főként díszlettervezői m m k ® / &%!■*>
nesfilmbens Jolin BőIH&s irohn öüSlECi artdirekt 0rok és Dario SIMC1T ölsz-*
leikivitelező munkáda a LAWREHCE OF ARABIA e. filmben
A legjobb művészeti irányítás feke ts-fehé r-f llmfcen; Alexander GO--LITZEH és Henry KteP&áÓ" artdirektorok éa' 0lí^r"EÍM3!r3!lssletkiviteloző munkába a TO KIBB A MOOKING BÍRD

X37

A le g jo b b

jelmezterves á s a s i n e s f i lm h e m

M ary W ILLS

munkája a
cso d alato s

THE
v i

lága/

A legjobb jelmesterveaés fekete-fehér-filmben: Kormán KOCH munkája
a r a r a m

n M

f

A l e g j o b b e r e d e t i kiséroaaae i
OF ARABÍA c im ü f i l m b e n

?wrrmmmx

baby ja n e m e l? /

Maurice JARRE s z e r s e r n é l- e a LAWRENGE

A legjobb zene átdolgozás i Ray HEINBQRF
musicaljábol, a O T “W f M T EKET/A MUZSIKUS/

munkája, Meredith

WILSON

A le^.iobb f i l m d a l s /best song/t Henry Macee MANCINI zenéje, Johnny
MÉRCÉK azovese71T“M Y S OF WIHE AND ROSES /BOE ES RÓZSÁK NAPJAI/ cimü
song, az azonosé Imi! filmben
A le g jo b b

f i l m v á g á s ; A nna ÖŰATE8 m u n k á ja a LAWRENCE OF ARABIA

A legjobb különleges hatások /trükktechnika/:
Róbert
MACDONALD
/vizuális effe1d:ek/~itsTaegeiriI^áOHT /auditiv effektek/ munkája a THE
LONGEST DAY
^ ^^^^leglobb^bangfelvétel;

John

COS

hangdirektor

A l e g j o b b k i s f i l m - s z t o r i ; HEURSUX ANNIVERSAIRE
c im ü f r a n c i a produkció
'
A legjobb rövid rajzfilm;

THE HOLE

irányításával a

/BOLDOG ÉVFORDULÓ/

/A LYUK/

A l e g j o b b h o s s z ú d o k u m e a tu m film : THE BLACK FOX / A FEKETE RÓKA/

A legjobb rövid d o k u m e n tu m film :

DYLAN THOMAS cimü angol produkció

□
FILMOGRÁFIA
HÉTSZERES O SO A R -D IJA S F IL M ; M ARÉNCE OF ARABIA /LAWRENGE EZREDES/

Rendező: Dávid LEAR, p r o d u c e r i Sam SPIEGEL,gyártó cégi Sam Spiegel
et Dávid Lean Production, N a g y Britannia - Amerikai Egyesült Államok,
1962., műterem: Shepperton S t ú d i ó s , L o n d o n , Angliai forgalmazó vállsjlat: Columbia, vetítési idői 222 perc,
ötlet* T.E, LAWRENCE: A BÜSZKESÉG HÉT PILLÉRE cimü önéletrajza,
forgatókönyvi Róbert BOLT, o p e r a t ő r : Fred A. YOUNG, képtechnika: Super
Panavision 70, szinestechnikai Teehnicolor, vágó: Anne COATES, hangmér
nök: John COS, zeneszerző: Maurice JARRE, zenei vezető: Sir Adrián
BOtíLT, művészeti i r á n y í t á s i J o h n BOX és John STOIL, dia zle tkivitelez és:
Dario SIMONI.
Főszereplők: Pefesr 0 ‘TOÖLE /T.E, Lawrence/, Anthony QUAYLE /Brighton ezredes/, Omar SHARIF /Ali Ibn el Kharish/, Aloo GUINNESS /Feisal
herceg/, Donald WOLFIT /Murray/, Jack HAWKXNS /Állenby/, Anthony <$JINN
/Auda Abri Tayi/, Claude RABffí /Mr. Dryden/, Arthur
KENNEDY /Jacksoa
Bentiey, újságíró/, J ó s é FKRHEE /a török tiszt/, Michal RAJ /Farraj/
John DIMECH /Daud/, stb,
1958/59-ben Vincente UUmSIíLIi GIGI cimü filmje KILENC, 1959/60ban William WYLER: KEN H O R ja T IZE N E G Y , 1961/62-ben Róbert WISB és Járo
mé ROBBINS: WEST SIDE STORI cimü filmje T Í Z Oscar-dijat nyert.
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Dávid LEAR rendezte 1957-ben a THE BEXDGH) ŐST THE RIVER KWAX /HXD A
KWAI FOLYÓN/ oimü angol-amerikai filmet, amely /hason!óképpen« mint a
LAWHEHOE OF ARABIA/ BET Osc ar-dijat nyert, a hollywoodi fiimafedémisi,
dijak harmincadik odaítélésekor, 1958-ban,
Az Oscar-dijra javasoltak között volt még Peter ö ETOOI$# a legjobb
filmszínész kategóriában* Omar 8HARIP, a legjobb második szereplő kate
góriában! és Róbert BOLT forgatókönyve , a forgatóköuyvátdolgozás ide
gen műből kategóriában*
A MWRENCE OF ARABIA az Oscar-dijakon kiviil még számos egyéb dijat
is nyert /az Osoar-dijak kiosztását megelőző hónapok során/* M e g k a p t a
az Amerikai Moziigazgatók Szövetségének diját /Soráén Dir@otors# Gallé
Award/ és az Amerikai Fi lágyért ók Szövetséginek trófeáját, mint az 1962év legjobb filmje /Sarasa Sbodaoors Guild Trophy fór th© Boát Film of
1962/, Ezenkívül még nyert négy 1962-63-évi Arany Glóbusz-dijat /Golden
Globe Award/, mint az év legjobb filmje, a legjobb rendezés8 a Ugjo b h
második szereplő és az év felfedezettje /a két utóbbi mindkétszer Omar
SHARIF/. Ezt a dijat a Hollywoodban működő Külföldi Sajtótudósitók Szö
vetsége finanszírozza* A New Yorkban működő Külföldi Sajtótudésiték
Szövetségének 196J-évi dijai között is a LAWRENCE OF ARABIA szerepel az
első helyen, mint 1962 legjobb filmje*

HtoM^OSgAR-DIJAT RTERf FILMi 10 KIÜL A MOKBíG BÍRD /MEGÖLNI EGY CSUFORendezői Róbert MULTiIGAN, nro&ucers Alán J, PAKDM, g y á r t ó és for
galmazót ITniversaX-Intaraational, USA, 1962.

ötlet í Harper LEE regény®, forgat ókönyv s Horton NOOIS,operátőrs
Russell HARLAN, képtechnikát fekete-fehér, zenei Elmer HEBUSTElí?, művé
szeti irányítást Alexander GOLIfEEN és Henry BUMSTEAD, diszlebkivttelezést Olivér MERI.
Főszereplők? Gregory BECS és Mary BADHAM.
Ez a film két Arany Glóbusz-dijat is nyert, mint a legjobb 1962ben készült film, amely az emberi megértést elősegíti! és Grogorv PÉGK,
mint a legjobb d r á m a i filmszereplő.
”
KéB-KfeP OSQAR-DIJAT NYERI FILMEK 3 THE MIRACIE WORKER /A CSODATEVŐ/
Rendezőt Arthur HSNN, prodaeer* Fred CDS, gyártó és forgalmazót
United Artista, USA 1962.
ötlett Williom GIBSON színmüve, forgat ókönyv t William GIBSCH, ope
ratőrt Ernest ÖAPa k r q s , képt fekete-fehér, zenat Laurence ROSMfHiL*
Főszereplők? Patty DUKE! /Halén Keller/. Inga SWSNSÜN és Yiotor
JQBT /a szülei/. Andrew FRINE /a féltestvére/,Kathleen COMEGYS /a nagy
nénije/, Anne BAHCROFT /Annié Sullivsn/, stb.
Ez a film még a következő dijakat nyerte * San Sebastiau /Spanyol
ország/t X. Nemzetközi Filmfesztivál, 1962 — Anne BÁNQSGFTmk a leg
jobb női alakítás dija. Brüsszel 1963? Grsnd Prix de l*Unioa de la Őritigue de Oinema /a Belga Filmkritikusok Szövetségének Hagyd!ja/ 1962.
Hollywood 1963? Arany Glóbuaz-dtJ az év felfedezettjének /Patty WKE/*
THE L0HGEST DAT /A LEGHOSSZABB KAP —

1944. YI.6./

Producer és főrendezői Darryl F. ZAHUCK, rendezők? Gerard OM&ffl,
Bemhard.WICKI , Andrew MARTON, Ken AMiECI, Blmo i m i á l S i gyártó.oégt
Darryl F. Zamiok Productioas. forgalmazó? 20th Oentury-Fos: Film, DBA
/Hagy Britannia, Franciaország. Német Szövetségi Köztársaság közreműkö
désével/, 1962| vetítési idő 180 perc, hosszat 4936 méter.
Ötlet* Oormelius RYAH könyve, forgatókönyv* James JO0T23, Romáin
GARY, operatőrök* .Teán BOURGOIN, Henri RERSBT, Walter WOOSITS, fcfoteobralkat fekete-fehér, Oln»ma0copé, vizuális hatások* Róbert MACJOTA3®,
hanghatások* Jacques MátTMOT?, zene* Maurice JARE8 és Paul AMA*
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Szereplők: 50 NEmSL TKÖZI SZTÁR f többek között John WAXKE, Eobert
MITCHHM, Henry FONDÁ, Rod STEIGER, Mel FERHER, Gert FRGEBE, Ourd JÜRGENS, Peter VAN EYGK, ARLETTY, Georges WILSON, BOURVIL, Jean-Louis BARRAULT, Mada lelne HENAND,-Fernand LEDOUX, Orlstian MARQÍJMB, stb, stb.
E 0 ^ ^ / yi

^

jRyASAkÍáPüK/ * m S

DIMACHES PE ™ L E - D * A V R A Y vagy

Rendezői Ser go BOURGUIGHűíí, producer: Romáin PUTÉS, gyártási fő
nök: Raymond FRQMENT, gyártó cégek: Filmé de Trocadera — PIDES — Ter
ra Fii&s — - Orsay Films, Franciaország -- Rémet Szövetségi Köztársaság,
1962$ forgalmazó cégek: Terra Films, Columbia.
ötlet: B e m a r d ESCHAS3ÉRIAUX regénye, forgatókönyv: Serge BGURGUIGNGN és Autóin© TUDAL, dialógusok: B e m a r d ESCASSERIAUX es Serge
BÜÖRGUIGNON, operatőr: Henri BECAE. képtechnika: fekete-fehér, FranScope, zene: Maurice JARRE, díszlettervező: B e m a r d EVAIN, vágó: Léonide
A2AR.
Főszereplők: Hardy KRÜGER /Pierre, Nicole COURCSL
/Madeleine/,
Patrioia GOZZI /Francoise-Cybéle, a kislány/, Dániel IVERNEL /Carlos, a
szobrász/, Andró OUMANSKT /Bemard/, stb.
Ez a film már több nemzetközi dijat nyert. Velence 1962: ZXIII,
Nemzetközi Filmművészeti Fesztivál —
két különdij; Hollywood 1965:
Sámuel Goldwyn-dij; New York 1963s Külföldi Sajtótu&ósitók Szövetségé
nek dija, 1962 legjobb külföldi filmjének.
2. DXVORZXO ALL*ITALIANQ / VÁLÁS OLASZ MÓDRA/
Rendező: Piatro GERMX, producer: Franco CRISTALDI. gyártó: LUX
-- VIDES — GALATEÁ, Olaszország, 1961$ forgalmazó: HJX Film,
Szüzéé és forgatókönyv: Ennie DE C0NC2NI, Alfredo GIANNETTI és Pietro GES1H, Operatőr: Leonida BARBONI, kép: fekete-fehér, zeneíCarlo
RtfSTICHELLI, díszletterv©so: Carlo EGIDI, vágó: Roberto CINQÜINI.
Főszereplők: Marcello MASTROIANNI /Ferdinando Cefalu báró/, Dani
els ROCCA /Rosalia, a felesége/, Stefánia SANDRELLI /Angéla/, Leopoldo
TRIESTE /Cinnelo Patane, a festő/, stb,
A VÁLÁS OLASZ MÓDRA többek között a következő dijakat nyerte: Can
nes 1962: XV. Nemzetközi Filmfesztivál — a legjobb filmvigjáték dija.
Acapulco 1962: V. Nemzetközi Filmszemle —
Arany Azték-dij; a zsűri
megjegyzése.* '‘tökéletes film", Róma 1962: Ezüst Szalagok /Nastri d*Argento/ 1961/62 — a legjobb szüzéé, a legjobb forgatókönyv, a legjobb
filmszínész /Maroello MASTROIANNI/. Az Olaszországban működő Külföldi
Sajtótudósitók Szövetségének 1961/62-évi dija, a legjobb olasz filmnek.
Hollywood 1963: két Arany Glóbusz-dij —
a legjobb külföldi film, a
legjobb szereplő filmvigjátékban /Marcello MASTROIANNI/, stb.
/Olasz filmek által nyert Oscar-dijak:
1949 — LADRI Dl BICICLEKOE /BICIKLITOLVAJOK/. A legjobb
film. Rendező: Vittorlo DE SXCÁ,
1950 — LE MURA Dl MALAPAQA /A FELEDÉS HTJÁN/. A legjobb
film. Olasz-francia koprodukció. Rendező: René CLEMENT,

külföldi
külföldi

1955 — Anna MAGNANI á legjobb filmszinésznŐ. THE ROSE TATTOO /A
TETOVÁLT RÓZSA/* Rendezős Dániel MÁM. Amerikai film.
■
1956 — LA STRAPA /AZ OSSZÁSTTON/. A legjobb külföldi film. Rende
ző: Federico UELLHI.
1957 .... ES NOTTI Dl OABIRIA /0ABXR1A ÉJSZAKÁZ/, A legjobb külföldi
film. Rendező: Federico FELLINI.
I 962 — SÖPHIA LOHEN a legjobb filmszinésznŐ. LA OIOCIARA /EGY
ASSZON! MEG A LÁNYA/. Rendező: Vittorio DE SICA.
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PH3E0 GHERAHDI a legjobb jelmeztervező fekete-fehér-filmben.
DOLCE VITA /AZ'ÉDES ELET/, Rendezői Federico FELLINI,/

LA

3. SWEET BÍRD OF YCUIH /AZ IFJÚSÁG ÉDES MADARA/
Rendező és producer* Richard BROOItS, gyártó ós forgalmazó* MetróGo1dwyn-Maysr, USA, 1961,
Ötlet* Tennessee WILLIAMS drámája, forgatókönyv* Richard BROOKS.
operatőr* Milton KRÁSNER, kép* szinesfilm.
Főszereplők* Paul NEWMAN /Ohance Wayne/, Geraldine P A ® /Alexand
ra/, Shirley KNIGHT /Haevenly/, Ed BEGLEY /Finley/, Rip TOKN /Finleyfiú/, MiIdead DUNNOGK /lanté Nonnie/, Madele iné SHERWOOD /Lucy/, Phi
lip ABBOTT /Dr» Scutter/, stb.
Geraldine P A ® Arany Glóbusz-dijat nyert, mint a legjobb drámai
filmszinésznő, 1962-évi filmben.
4^ THE^WOIDERFÜL WORLD OF THE BROTHERS

GRIMM /A GRIMM-TESTVÉREK CSODÁ-

Rendezö és producer* George PÁL, gyártócégi Metro-Goldwyn-Mayer,
Oinerama Produotion, forgalmazó* tó-G-M, USA, 1962,
Képtechnika* Oinerama, Teehnicolor.
Főszereplők: Laurenoe HARVEY, Ólaira BLOOM, Kari BOEHM, stb.
5. DAYS OF WINE AND ROSES /BOR ÉS RÓZSÁK NAPJAI/
Rendező* BlaJtee EDWARLS, producer* Martin MANULIS,gyártócégi Martin
Manulis Produotion, forgalmazó* Warner Brothers, USA, 1962.
Zeneszerző* Henry Macee MMCUJI, dalszövegírói Johnny MERQER, kép*
fekete-fehér,
Főszereplők* Jack LEMMON, Lee REMIOK, Charles BICKPÖRB,
6c THE MU8I0 MÁN /A MUZSIKUS/
.
Rendező és produceri Morton DA COSTA, forgalmazói Warner Brothers,
USA, 1962.
Képtechnikái Teehnirama, Teohnioolor, zeneátdolgozás! Ray HEUTDORF
/Meredith WHSÖN musicaljából/, hangmérnöki George R, GRÖVBS.
Főszereplők: Róbert PRESTÖN, Shirley JONES, Buddy HACKETT, Hernione GUTGOLD, Paul FORD.
1962/65-évi Arany Glóbusz-dijak egyikét is megkapta a THE MUSIC
MÁN, mint a legjobb musicalfilm.
7. WHAT EVER HAPPENED TO BABY JANE? /MI TÖRTÉNHETETT BABY JANE-NEL?/
Rendező és producer: Róbert ALDRICH, gyártócég* Seven Árts et As
sociates and Aldrich Produotion,USA, 1962* forgalmazó: Warner Brothers.
Forgatókönyvi Lukas HELLER, ötlet: Henry FARREL regénye, zene:
Frank DEvOL,
Főszereplők* Bstts DAVIS, Joan ORAWFORD, Victor BUONO,
8. EAÜREUX ANNIVERSAIRB /BOLDOG ÉVFORDULÓ/
Készítette: Pierre ETÁIK és J.O. OARRIERE, gyártócég: OAPAO Prod.,
Franciaország, 1962. Rövidfilm.
9. THE HOLD /A LYUK/
'
Készítette: John és Falth HJBLEY, gyártócégi Storyboard Inc., USA
1962* forgalmazó: Brandon Fllms Inc. Rövid rajzfilm.
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1°. THE BLACK FŐK /A FEKETE RÓKA/
író, rendező, produceri Louis OXyde STONMEN, gyártócégt Lángé production Ino., USA, 1962. Kommentárt UarXene DIETRIGH. Dokumentumfilm
Hitler hatalomrajutásának hátteréről.
11. IftMK THOMAS
Gyértócégi Television Wales and the West Limited et
Nagy Britannia, 1962. RöTidfilm, dokumentumfilm a fiatalon
életéről.
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BSRGMAN UTÁN...
Svédországban a tavaly őszi filmszezon egy sajtókonferenciával
kezdődött, melyet a televízió is közvetített s melyen a svéd producerek
és rendezők kinyilvánították jövőbeli programjukat t olyan svéd film
ipar kialakítását, amely
nem függ többé Ingmar HERGMAN tekintélyétől.
"Egy nem bergmaai filmipar” - mint mondták mosolyogva. A nevetés könynyednek volt szánva, de nem szükséges túlzottan mély előzetes ismeret
ség az itteni viszonyokkal, hogy a svéd hámor vaskos felszíne alatt
észrevegyük a melleiát. Mindazonáltal a benevezések erre a
reformra
mindössze egy-két hónapos keltűek. így BERGMAN elsősége még biztos.
A szezonnyitó esemény, - ha a legkevésbé sem zavartatjuk magunkat
Aroe HATTSOTt VAX DOLLjának /VIASZBABA/ /"esztelenség" - tegyük hozzá
egy külföldi cenzor véleményéhez,miszerint a film "beteges és morbld "/
- a szezonyitó spektákulum egy eltökélten ifjúsági film volt* a THE
WCITDERMÍL ABVENTÖHES OF HILS /NIL8 H0LGER8QN CSODALATOS KALANDJAI./
Elöljáróban! semmi ok sem volt rá, hogy ebből a témából ne lehetett
volna akár elbűvölő film is, a svéd pasztorálok stílusában,valamennyi
technikai eszköz igénybevételével szárnyaló, mint a HtANTOM CAHRIAGSE
/A HALÁL KOCSIBA/ mindkét, 1920-as, vagy 1958-as változata, melyek az
emberfeletti jelleget visszaadják, egy légiut a svéd táj fölött, föl
használva a kisfiú repülését a vadliba hátán, így tette ezt Albert LAMORISSE is a VOYAGE AU BALLONban, /UTAZÁS LÉGGÖMBÖN/, némi ravasz en
gedménnyel a turisztika kedvelőinek! költői útifűmet alkotott, a szép
ség nagy pillanataival, és sok érdekes ritka trükkel - a hasonló té
májú rövidfilmből. Nyilván Inkább LAM0RI8SE példája, mint Zelma LAG3BRLÖF meséje inspirálta Kene FANTot, a film producer-rendezőjét,
s
győzte meg, hogy a téma jó reményekkel kecsegtet. Be is vált - üzleti
leg.
Hogy mi minden lett elhibázott benne más vonatkozásokban,azt köuynyebb kijelenteni, mlat elemezni. Minden rossz benne. Persze,ha egy
filmet ennyi ambícióval és nagyotakarássál készítenek, kötelező lenne
valami előnyöset is mondani róla. Ámde hiába inspirálta LAMORXSSE a
filmet, a csodálatos kalandok sosem röppennek el a földről; a film el
mével szólvat a kalandok nem is csodálatosak és nem is kalandok* Formai
- technikai - szempontból a film fiaskó. Hiábavaló dolog lenne felso
rolni valamennyi botlást - a vadliba durva megformálását, a kiábrándító
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hanghatásokat, az ötlettelea beállításokat, az Ijesztő szilieket, a ne
hézkes vágást, az évszakok Ijesztő változásait a jelenetsorokon belül.
Minden lebegés, könnyűség és mese szerű áthat olhatatlans ág, a metamorfó
zisnak minden jele hiányzik ebből a filmből - jóvátehetetlenül, hiszen
tündérmeséről lenne szó. A fiú, Mis, megmarad 1962-beli külvárosi gye
reknek s a természetfölöttinek szánt események semmivel sincsenek rá
nagyobb hatással, mint egy áruházi mozgólépcső, A stockholmi kritikusok
megtették, ami tőlük telt, /azt hiszem, ők őszinték voltak/, hogy ne
kelljen ellentmondani.ok a lármás és tolakodó előzetes reklámnak, mintha
amerikai módra megfélemlítő hatást akartak volna gyakorolni a közönség
re. Aztán a vidéki városok sajtójában, ahol a hízelgő véleményekből nem
lehet megélni, hallatszottak a tényeknek megfelelő Ítéletek is. /Uppsalában, az egyetemi városban például/. A DAGENS NYHETER a kritikája meg
jelenése után két nappal meglazította a hallgatás diszkrét kötelékét és
maga az újság kiadója emelt óvást a film ellen északiam, de finoman meg
fogalmazott figyelmeztetéssel. A film pénzügyileg természetesen nem
szenved a kisebbség ellenállásától. Az elsőhetes mozik szeptember köze
pétől újévig vetítették a filmet, a látatlanban sikerült eladni Nyugat
német országnak - s nyilván más helyeken is kelendő portéka lesz. Zalán
mindenütt az az illúzió, hogy a gyerekek nem tudnak különbséget tenni a
fantázia különféle színvonala között. Lehet, hogy tévedek, de azt hi
szem, a gyerekek nem ilyen romlott szeműek és hallásúak. Szeretném azt
mondani, hogy a film semmivel sem rosszabb a LISNEY-pro aukcióknál, de
az "ámen" megakad a torkomon.
Az ALSBARINNAN /A KISASSZONY/ a vájtfülüek nemzetközi piaca számá
ra készült, Vilgot SJÖMAN már hosszuideje várja, hogy francia filmet
rendezhessen Svédországnak. Most aztán megtette, szabadon fölhasználva
ANTCNIONI és EEROíAN modorát. Ne higgyék, hogy azt állítom: BESGMAN a
tanácsadáson túl is tett valamit ebben a filmben, de ez a módézer job
ban elrejtette a szerző egyéniségét, mint szalmakazalban a tüt. Mégsem
teljesen jellegtelen ez a film. Körülbelül négy évvel ezelőtt SJÖMAN
irt egy forgatókönyvet H A J ÖN RAIHBOW /JÁTÉK A SZIVÁRVÁNNYAL/ elmen,
egy fiatal párról, akik a ezabadszerelamben gyakorolják* magukat: aztán
a lány elhatározza, hogy véglegesen leköti magát, de a fiú későn tér
észre. A kollégiumi lányok dühös tapsától kísérve a lány elhagyja a
fiút - helyesebben elrepül tőle, mert csereösztöndíjat kap, mellyel
Amerikába mehet, A forgatókönyv, SJÖMAN első munkája* kevés lehetőséget
ad a •Filmszerű kivitelre, - ez olyan mulasztás, amit a rendező nemigen
hozhat helyre. Ami meggyőző ereje az első változatnak volt, azt Mai
ZETEERLINGnek és talán kisebb mértékben Alf BJELLINnek
köszönhette*
Finoman elemző alkotás volt, de hiányzott belőle minden életszerűség,
W k ö z b e n bepáiztézta azokat a helyeket, ahol az emberek találkoznak,
beszélgetnek, esznek, dolgoznak és tanulnak, .....
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A korábbi film hibáit az lIiSKAEÍIMARhari S1ÖMAH rendezése M :javít™
3a; kidobja a történetből a széteső vonásokat és filmszerű sűrítését
adja a lány sajátos díIsimán árak, mely bob sokban MllBaböiik as slősső ■
filmbelitől, l e g f e lj e b b abban n o v s te d k B ib i AHIE.HSDI döntésének m i é z ™
Bég® $ hogy most két udvarlója is Tan* tó egyikük nős ester ás
vslószinütlenül me gváltoztatj a a lányhoz fűződő kapcsolat át ^ a másik ogy
jellegtelen ifjú /Lars SKKERtl/, aki azonban asm elég erős ehhez a rend
kívül érdekes problémához, bár mi m m egészen értjük, miért tekinti a
lány ostobábbnak, mint idősebb udvarlóját, - ezt Mas von STD07 játssza*
/minthn egy panaszos gyülekezet Xelkipásstora lenne egy IBSEBT drámá
ból/. falójában mi sohasem tudjuk meg, tulaj dohképpen k^ is ő* és bár
nem mindig parancsoló szükség ismernünk a szereplő minden indítékát,
ebben az esetben segíthetne nekünk megérteni vonzerejének titkát, hi
szen ez egészen világosan nem lehet szekszuáXIs természetű. /Egy jele
netben léle&szakadva érkezik meg a Bibivel való randevúra a lihegve je
lenti ki,hogy mindössze tesz perce van* ügy kuncogás se hallik ezután,/
Ha elegendő tartalom lenne a filmben ahhoz, hogy lekössön, azt mondhat
nánk, hogy alaptétele felháborító® a két veszekedő férfi közül az győz,
aki világosabb fejű éa tisztában van a saját fontosságéval® De as egész
hármas viszony annyira üres, a lány oly vázlatosan ábrázolt, hogy min
den további tépelödés eleve reménytelen. Ami megmarad belőle s a gondo
san fölépített és ritmusra váltó jelenetsorok, mint BEHCMáH középső
korszakának és a kérni AM!0$I(MX filmjeinek remínls&c&mlélg #gy siwu
jólvilégltott lány-arc úszik el a képkockában3 mely annyira abszolúte
mint MÖHRIMaál, egy expresszvonat fölgyorsuló mozgása egy vasúti so
rompó fény-árnyjátékában tükröződik - szépen, de nem egészen logikusan,
Bibi egy aranyhalakkal teli akvárium előtt töpreng, gyaníthatóan párbnsamositva sorsát a látvánnyal.
+

1

A
:.^HjXsXj^^RÖM rendezte CHAIS
vonalve
zetése legalább I d e g e s probléróba .vág*,^ Főleg
a raggerak
^hÖirírS.igéno&V világát; - azt a városi csodabogarat, mely a .....ad...időnk
csaknem minden nyugati eeatrumában tanyáffik. Svédországban semmivel
mm teilös'bGíBíl: az Öltözet®"és a modora; 5 a kényszerű outsider, külseje
a ^gyűlölöm a csábogságam* kifejezése /kócos
haj, kék oovbojsadrág,
mellresimuló trikó//magatartása a hisztérikus és amáaal&«srmaiéité vateerőség, as infantilis illúzió, hogy az ember egyszerre fatogénites és
hilálos&n ljlssstőg irágya a’moterbicikll* jelképeként 'a büimek és /vagy/''
a n^mi
A ÓHAJTS hősnője a film al»3éa ©gy js;rit6totáléthői.
terül tei és egy körpályát leírva visszatér oda - némi mgkönny©bbüléssel, gondoljuk® "Bgy "röv3-d"v'vIsésWágá®ból'"Mégtu'dj'uk# hogy miképpen csá
bította el először "a" nagybátyja, aztán egy utaláson vagyaid Stem©«>b&,

Svédország déli részébe, de sose® sikerült megbi zonyos odnom róla, hogy
ez az utazás még a visssapillantásho.z tartozik™® vagy sem, & akikkel
beszéltem a filmről, m ű k közül egyik bob tudott jobban svédül, mint
én. Sközben a lány Stockholmba tér vissza* ahol körülfogják huligánba
rátai jós megismerkedik egy jónevelésü, lovászi
fiatalember®®!.
la, de ez'a”szerelem sem nskl, sem a fiúnak nemjad lehetőséget sorsuk
megértésére, hogy miért is'"van" m a Xá^y erre a félvilági pályára Ítél
ve. Aztán a hősnő beleimredik egy előkelő kábitószer-csempéss társa
ságba a visszatoloncolják a javítóintézetbe, mert nem jelentette az
ügyet a hatóságnak.
A film alkotói, akik Miisteamek nem propagandát akartak csinálni
a szociáldemokrata párt százsára /ha eaak m m túl finom számomra ez a
propaganda s ha ők ilyen MfinesiuXt módszerekkel szavazatokat tudnak
szerezni/ » úgy látszik a legkevésbé ae® féltek attól, hogy tetszetős
történet nélkül nem lesz eléggé szenzációs a film.Az első tizenöt perc
ben alig van jelenet, amely®t nem billentett, döntött kamerával, vagy
áttünóssel vettek volna föl, és a zene ugyanilyen tolakodóén zudul a
nézőre. Olyanformán művészi alkotás es a film, mint az 1928-beli német
filmek, - persze minden szorosabb kapcsolat nélkül. Ahogy
azonban
BEHiSÍERÖM a történet vastagjához ér, kissé megenyhül, nem annyira, hogy
mi is megenyhüljünk, de 'ahhoz eléggé, hogy a valóságot is szóhoz enged
je jutni, & az ránk is szakad mesteri közelképekben és briliáns egymásbavágásokban. fény, hogy mihelyt a valóság a világítási
hatásokat
átjárja és a skrupolozna vágót meggyőzii Ők már nem tudják a kemény
Ítéletet eltakarni, mely feltör & tartalomból.
Van egy különlegesen jó közeli felvétel a filmben a lányról, egy
gépkocsiban lezajló közösülés során, melyet a lány a kivánosiság és a
"no igen, újra ez, tudhattam volna," kevert arckifejezésével áll végig.
Az Batázis bires divertimentoj ától eltérően itt a kamera nem mozdul el
a lány arcáról, hogy költői asszociációkat indítson el a nézőben - ott
marad mereven részögezys, - m l a reálisamé egy mérföldköveként érté
kelhető. Van egy másik jelenet is, hasonlóan zavarba® jtő merev figye
léssel! amint a kokainista injekciót ad magénak. Hogy mi az, ami ehhez
még hozzájárul a szado-'-mazoohismuson és az eltökéltségen kivül, hogy
"mi mindenáron nyíltak leszünk", én nem tudom magitélni. Nem mondhatom
hogy hiányzik a filmből a eodxáa és a következetesség, de nem' tudom,
hogy mennyire fog valószínűnek tetszeni a film Svédország határain kí
vül. Személyszerint én nem kót&lteáem benne, hogy ^m'k a bűnügyi esetek
hasonló módon zajlanak le,stat ahogy a film ábrázolja, de ahogy néztem,
az egyes ■jelenetek plsasifeilitását fölfogtam ugyan, egészen hinni azon
ban nem tudtam bennük, ügy találta®, hogy a svéd fii® kísérletei a tár
sadalom-alatti élet ábrázolására velsmi okból hihetetlenek! talán az
ért, mert a rendezőknek, svédek lévén, hangsúlyozniuk kell a szenvedé
lyek létezését, és sokkal komolyabban kell ezeket venniök, mint ahogy a
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társadalomban j@l©nt'fc®®aek.-» Ha idomáéul vesszük est, akkor tudomásul
kell vennünk a sajátos különbségét is, a svéd ólat morális közömbössége
és azoknak a morális tudatosság®. kösott, akik megpróbálnak végzetes je
lentőséget tulajdonítani ®mrnk a mór általans ágnak, így HEIASTRÜM is ma
kacsul karost azt a portot, ahol az értelmeknek jut egy talpalatnyi
hely, b ugyanalíkor a film egészében éppoly hideg dinamikájú, mint ami
lyen hideg tartalmú. Mi még osak utalást nem kapunk arra, hogy reménytedbotíiénks a lányt magsiershheti egy pszichológus, és ez a hiány a tör
ténetet meglehetősen hiábavalóvá éa egyoldaliivá teszi.
Ite lihtliSfKölS még Így is a téma mélyére hatol, mialatt képileg a
felszínt mutatja. Ami a svéd filmművészetben rendkívül meglepő, ez a
mód, ahogyan a lány ég a jó házból való fiatalember jelenetei hiteles
csengést kapnak. 8 a film nagy Ígéretet jelent a hazai, filmszakma jövő
jére vonatkozóan? Lillevi BERGMAN személyében, aki a legérintetlenebb,
legtermészetesebb sisiaészaő azóta, hogy Harriet AMJERSON kikerült S öMR
keze alól, Egy kiessé mord, de élő, érző lény, aki egy pillanatig sem
játszik. Hogy mi történik még vele, míg fölfedezi, hogy stílus és tónus
Bfsiikségoa áss emborl lények megelevealtéséhez, ezt mindenki kérdezhetné,
RUmbmasímt s aaga is., Most 5 okosan a játékot kísérletnek, gyakorlatuak tekinti. Ha a tanulás sorás 3d,f®sr, anélkül, hogy a tudás maga
alá fov^tné, nomoXy értéke lehet a svéd filmművészetnek, amely amúgyIs
stüfcébom van a fiatal tehetségeknek i EERfflMáN a helyéi*® léphet az egyet
len jelenlegi drámai szendének, Obristina SOHOH/XNnak,
A svéd mozikban mostanában fut egy rövid reklápjfilm, melyben a
"trükk" egy gunyoj^komoly tanulmány arról, hogy valaki csöndesen megbo
londul az írógépek zajától, vagy valami hasonlóan vésztjósló dologtól,
amit a szcenariaták a hivatalnokok idegeinek horkolására kitalálnak.
Ezt a kis történetet végig kiemelkedő színvonalon fotografálták és a
oruosjelenete egy premi^r^plan, mely alatt ritmikusan
visszhangzik*
:pIEPRRHi-bDIft-H?JL S - ami m aszpirinnak svéd változata,
A SISKA a független Nő problémáiról szóló másik film, egész estét
betöltő díBpríl-rekléms mihamar megtudjuk, hogy s©rM som szenved a
film hősei közül jobban mástól, mint a fejfájástól.
A film alkotói a bergaani gárdából kerültek ki. A forgatókönyv
SJÖMAN és TTlia ISAAKSCN munkája} a történet régi ismerősünk. Egy lány a
harmincon túl. egyszerre szeretne Önálló lenni, senkihez sem, csak önma
gához tarboffiai., d© az agy®dűli ét annyira fáj neki, h o ^ mégis szeretné,
ha valakihez tjyrtosmAk, ámde ®z megint osak szenvedés - igy hát alkal
milag kiszúr férfiakat, akik könnyedén visszautasítják, ha nehéz hely
zetbe keveredek. Egy xisziohológus tízesztendős kislánya, anélkül, hogy
bárminő lsser#t© lenn© a mélylélektan területén, nem találna semmi meg
lepőt ennek a filmnek kifejletében és következetlen következraény©Iben.
A SISKA /ez a lény m r e is/ éppoly kifogástalanul rendezett film, mint
az ALSKERINNAN - Alf KJELLIN miivé - és Harriet AMDERS08I,a lány raegsze149
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mélyesitője, finom és tehetséges differenciáltsággal veti alá magát egy
p reniierp1an-soröEat reaktív Kísérletének - sajnos hasztalan* Siska am
bivalens férfié 11enesoégé tele van aggatva a Yiotoria-kori femminismus
kellékeivel, igy mi közömbösen szemléljük az általa olyannyira sóvár
gott önkiiéjtóst. Á fiatalember, aki reménykedve megpróbálja a lényt
zablához és kantárhoz szoktatni, már megégette magát női problémákkal*
/elvált felesége van és anyja/ igy nem alkalmas rá, hogy átlásson Sis
kán vagy elfeledtess© vele a bajait. Mint rendesen, itt is a miliőre
gondolunk vissza reményteljesen, mely néhány váratlan változásban sűrű
södik, és a szélesebb világot van hivatva bemutatni a két főhős körül*
az egyik képsor a Stockholm földalattit mutatja be osuosforgalmi idő
ben, melyet rendező legyen a talpán, aki. áttekinthetőbben ábrázolja;
itt is enyhén tébolyltó hatágú. A film egy másik jelenete jellemző mó
don, egy külvárosi temetőben játszódik.
+
A PÍN, vagy ahogy erre felé hívják, a HÖVXD A NYÁR, koprodukcióban
készült film, mely bebizonyítja, hogy a kétségbeesés nem a svéd filmmű
vészek kizárólagos tulajdonsága. A film rendezője a dán Bjame HENNINGJ E M & M } Norvégiában forgatták félig svéd, félig norvég szereplőgárdá
val, HENNINO-JEMSEH nem tett semmit, hogy csökkentse a Emit HAMSON re
gényét jellemző végletesen valószínűtlen hatást. Ha emlékezetem nem
csal,a regénynek van valami misztikus jellege, mely részben abból szár
mazik, hogy HAMSON nem határolja el egymástól alakjait naturslisstiku,san, másrészt abból, hogy a történet és a természeti leírások a monda
nivaló nagyobb súlyát hordozzák, mint a dialógusok. A környezet távoli,
elmosódó, az emberi összecsapások és következményeik rendkívül hevesek.
Glslm hadnagy megérkezik egy primitív tengerparti helyőrséghez és azért
küzd, hogy a lelke megújuljon itt a vadonban. Mielőtt a nyár elmúlnék
- az a skandináviai nyár, amit úgy szeretnek az itteni regényírók, drá
maszerzők és filmesek, s amiről egybehangzó véleményük, hogy éppoly tör
vényszerűen hozza meg a szerelmet és a halált, mint messzi délről a
vadlibákat, - G-lábn tönkretesz egy asszonyt, még inkább megkemónyiti
egy másik nő amúgyis gyámántkemémységíi szivét, s felelős vadászkutyája
elpusztulásáért is - ez az angol szetter az egyetlen ésszerű és vonzó
teremtmény az egész film történetében.
HAMSON távolságtartó hangja a könyvben segit elrejteni a történet
parafrázis-szerű képtelenségét. Hitelesnek fogadjuk el, mint ahogy an
nak tekintjük IBSEN világát, az elfuserált és pafholgikussá vált emberi
viszonylatokat a társadalmi
liberalizálódásért folyó küzdelemben.
HBMlNG-^TENNfíHNnek viszont első dolga volt, hogy elhagyott a történet
ből minden sainezÖ mozzanatot, melyek megőrizték volna hitelességét. Az
1880-ban játszódó cselekményt a mi korunkba emelte át, s az eseménye
ket könyörtelen logikával épifci, csakhogy ezt a logikát az összes sze-
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replÖ figyelmen kívül hagyja. YaXameanyien úgy viselkednek, mint akik
nek lehetetlen elhagyatok ezt a szigetet és hogy a szerelmi párválasz
tást olyannyira korlátoznák és elfeödösitik a konvenciók és megalku
vások, hogy csak az erőszak révén lehet módosítani azt. Soha senki nem
mond egyetlen dolgot sem,mely megakadályozhatná a félreértés kreszcsendóját, moly aztán fatalizmussá erősödik. A Hammm-féle eredetiben a
végzet elkerülhetetlen. - a filmbeli holtpont is szükségszerű, de rész
leteiben képtelen. Még ha figyelembe is vesszük a modern norvég és svéd
élet szándékolt perverzitását, vagy azokét, akik az ember-sűrűtől távol
élnek, teljességgel valószínűtlen, hogy körülbelül féltucatnyi ember,
legnagyobbrészt városiak, ennyire érintetlenek lennének az emberi maga
tartás racionális alapelveitől. A film alapelve az, és hitelessége is
erre épül, - hogy Jarl KUXIi®, mint Glabn-Páns eléggé ellenállhatatlanul
dionlzoszl ehhoz, hogy minden asszony megtörjön, aki láthatatlan patái
elé kerül. De nincs semmi személyes elképzelés
iránt, amely meg
győzhetne engem, hogy ólaimnak egy vadember szellemileg fogyatékos tí
pusénak kell lennie, aki az omlással fenyegető hegyoldalban elsüt egy
puskát a levegőbe s ezzel megindítja a lavinát,mely mellékesen a® egyik
belebolondult asszonyt is maga. alá temeti. Ha ez a gyermeteg megoldás
HéMSöW eredeti müvéből származik - sajnos, nem emlékszem rá - a forgatókőnyvlrónak és rendezőnek akkor sem kötelessége ragaszkodni hozzá.
Másrészt a film tengerparti jelenetei, a kápráztató színes felvé
telek nagyra értékelendők és ugyanígy M v UI&MAM, egy fiatal norvég
színésznő, rendkívül friss egyéniség, Ő játssza a paiik&Xevéssel elin
dított lavina által kortánfurcsán elpusztított asszonyt* /tfem hiszem,
hogy JHÖ5UD buvárláaa segítene e véletlen megmagyarázásában. / Szeaélysaeriat én leginkább a Iraéws, filmszerű kntyét kedveltem, és rokon
szenves volt számomra Bibi ATOEKSOJT erőfeszítése, hogy érzelmeket oslholjon ki egy érzéketlen és végletesen önző teremtésből, bár meg vagyok
róla győződve, hogy MMBgjtM még távol áll attól az életapasztalattól,
hogy a bonyolult ostobaságok kifejlődését ábrázolni tudná - márpe
dig itt erre kányszorűlt.
,

Á kritikám ezúttal parazsat gyűjt a fejére, amikor kijelenti, hogy
a svéd filmeket nemcsak kisebb költségvetéssel lehetett volna megcsi
nálni @ de hogy jobbak is lennének,'ha nem volnának oly tetszetősen meg
csinálva, olyan látványos képi eszközökkel. A leghalványabb elképzelé
sünk sincs ártól, miért rosszak a svéd filmek a nagyvonalúé águkban,
- legfeljebb azt összegezhetnénk, hogy valóban oly rosszak, mint a kí
vülállók. mondják. Amikor a kompozíció és világítás a film egyetlen eré
nye, mindenütt akad kritikáé, aki a formai kivitelben látja a film si
kertelenségének okát. Senki befolyásos ember nem jutott el arra a pont
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ra, hogy kimondja: a svéd filmek azért élettelenek, mert a svéd társa
dalomból is hiányzik az élet* Csaknem minden svéd rendező tudna szak
szerűbb filmet csinálni, mint Tony RICHARDSON ÉGI CSEPP MÉZE - de ez a
film a szerelemről szól. A svédek semmit sem tudnak a szerelemről: ők
emlékezetes filmeket csináltak a szerelem haláláról.
Ámde vannak legalább annyira általános, mint sajátságos kötöttsé
gek is a svéd filmgyártásban, melyek a mai válságot előidézték. Ingmar
BEHGMANról, egészen a svéd filmipar legutóbbi támogatásáig titkon úgy
beszéltek, mint a svéd film
legelrettentöbb példájáról.
Eilmjelt
félreérthetetlenül független helyzetben készítette és adatta elő - de
ez a függetlenség azt a veszélyt hordozza magában, hogy észrevétlenül a
fanatizmusba csap át. Van egy jellegzetes hangulat a svéd filmesek kö
zött,amit a nyilvánosság előtt sohasem fejtettek ki, hogy BERGMAN hall
gatólagos ellenőrzése a Svensk-Pilm müsorpolitikája fölött ezen a módon
korlátozó. Általánosan elterjedt vélemény, hogy a Svensk-Film azon ren
dezői és forgatókönyvírói, akik nem a bergmani utat járják, - ós ez ha
tározottan vonatkozik HEIiSfRÖMre - semmit sem érhetnek el. Ennek a
helyzetnek megvannak a maga szarkasztikus momentumai. Jöra DCNNER, egy
publicista, aki a filmkritikával is próbálkozott, nemrégiben a SvenskStudióban készített egy rövidfilmet magának. Hivatalosan meg kellett
szereznie BERGMAN jóváhagyását. Mikor BERGMAN DONNERrel együtt végig
nézte a filmet, - igy szól a fáma - javasolta, hogy egy képsort vegye
nek ki belőle, mert túlságosan statikus, szemben-fotografált, mint a
televízióban /vagy mint EERGMAN NIÁRI ÉJ MOSOLYA olmü filmjének egyik
jelenetsora?/. DONNER nem engedelmeskedett és a mostanában újjászerve
zett Európa-céghez vitte át a filmet. Az elhatározás hősiességre vall,
de az ember kiváncsi, hogy mit tett volna DONNER, ha az Európa nem fo
gadja tárt karokkal.
Hogy BERGMAN uj filmje, a THE COMMUNICANTS /ELSŐ ÁLDOZÓK?/ mit
hordoz magában mindezekről, ezt nem tudjuk megítélni. 5a ez egy ujabb
mestermü, a környezet depresszióján akkor sem fog változtatni, mert a
filmipar szelleme van válságban. Hány rendezőtől várhatjuk Svédország
ban a kilátások megváltoztatását, - feltéve persze a megfelelő forgató
könyveket és az akadálytalan gyártást - ezt nehéz lenne megjósolni.
Hams ABRAIISÖN, Ake EALKS és Hans LAGERKYIS5 sikeres dolgokat csináltak
a televíziónak és itt van Gunnar HELLSTRÖM és Hasse EKMAN, akiknek ugyan
nincsenek gondolataik, de megbízható mesterember válhat belőlük. És itt
van mindenekelőtt A m e MAffSON, aki hogyha személyes szenvedély gyűl
benne egy téma iránt /rendszerint a falusi környezetben játszódó témák
iránt/ akkor nagyon hatásosan tud dolgozni, míg ha ez a szenvedély
hiányzik, elvész a tehetsége. Mindent egybevetve világos, hogy mindad
dig kevés figyelemre méltó filmet lehet Svédországban csinálni, amíg a
társadalmi élet, melyből az inspirációt merlteniök kell, hijjával lesz
a szépségnek és eszméknek, értékeknek, s amig nincs olyan avatott film-
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műrész, mint BEJRGMAN, aki a

témát filmfóiméba parancsolja.

/SIGHP AND

S0UND, 196?. 2.sz./ /A cikk, sajnos többször nem közli a svéd
cimeket s nehezíti a filmek azonosítását. Szerk./

eredeti

Juan COBOGs

fraeíűo h Ar ö m b ö l c s m a j m a ,..

/Az utolsó évtized spanyol filmgyártása/

~

A francia és olasz filmeket száműz
ték
Sjpanyolországból j a spanyol
művészek ellen eljárás indult, mert
véleményt merészeltek nyilvánítani
”ne_láss,_jre hallJ, ne azól.1
semmi rosszat” - színházában, s aoroít Irőja mindennek ellenére re
ménykedik abban, hogy tiz esztendei
forrongás után mégis osak lesz dia. dalmaa spanyol film,

A spanyol filmgyártás történetében még eddig soha nsiep; volt annyi
alkalom a fejlődésre, mint a legutóbbi tiz esztendőben- Ebben a tiz
esztendőben fordult elő első Ízben, hogy Spanyolország nemzetközi film
fesztiválokon dijakat nyert, és első Ízben lehetett komoly alapon be
szélni spanyol filmről, olyanról, amelynek megvannak a maga külön jel
legzetességei. De mindennek ellenére, ebben a korszakban vetélődött el
minden lehetőség arra, hogy olyan valami létrejöjjön a spanyol film
gyártásban, ami nemzetközileg is jelentős, és csak igen elszigetelt
esetekben mutatkozott némi eredmény, úgyhogy általában azt mondhatjuk:
a spanyol filmben nem alakult ki semmiféle irányzat.
Ez a sok sikertelenség egyenesen következik a spanyolországi film
ipar helyzetéből és a filmmel szemben követett állami "védelmi11 politi
kából, amely az érdekes filmfeémák feldolgozására alig engedélyez némi
szabadságot.
Általában azt tartják, hogy az egész világon a spanyol cenzúra a
legszigorúbb /legalábbis a legutóbbi időkig, mórt az utolsó három hó
napban fontos változások következtek be ezen a területen, amelyeknek a
hatását azonban még nem lehet felmérni/* Dgyanugy lehetetlen megmondani
azoknak a jó filmeknek a számát, amelyeket - bár az utolsó busz év leg
jobb filmtermékének számítanak világméretekben is - még nem mutatták
be spanyol filmszínházakban. Még olyant sem mutattak be ebben az or
szágban, mint a CITIZBK KANÉ /ARAUTPQLQÍE/, amely pedig forradalmat je
lentett a filmesztétikában. De nem láthatták a spanyolok az olyan fil
meket sem, mint a PAISA, az O O T ÖITT /ETILT VAROS/, LA TERRA TREMA.
BRESSON és AűTOÜIOHI filmjei is ismeretlenek a spanyolok előtt,akér-
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csak az olyan fontos filmek, mint a BŰIÉI MOCOTX33E, a JÍJGME2ŐK LOVAGJA
a H E m N í S M ITÁH vagy akár MIBOCKIOSI filmjei.
A spanyol kösösség Mzárólag az amerikai rendezők munkáit iamgri,
és még ebeknek m amaiűksi rendeaőfcísök is meggyűlt a bajuk a cenzúrá
val, az utóbbi tiz esztendőben. Ha elűxm még hozzávesszük,hogy Spanyol
országban ismeretlen fognom és m m létezik olyan intézmény, Hogy Nem
zeti Filmmúzeum, és Hogy a filmtársaségők csakis olyan filmekhez nyúl
hatnak: hozsá, amelyeket mái4 egye ser bemutattak valahol, az olvasó könyn jm i magért2iBti, hogy a spanyol filmgyárténben nem éppen kedvezők a
feltételek ahhoz, hogy jó filmeket lehessen csinálniMég esnél is több azonban az igazság* a bemutatásra kerülő filme
ket is gyakran úgy sffilrűiroxdísáljáis: ée úgy vágják, hogy a szereplők egy
máshoz fümBéa kapcsolatai és az egésznek a jelentősége alig érthető,
vagy legalább is csonkás
Ami a film művésze lsek alkotó szabadságát illeti, az sem mondható
valami nagynak. Alig van olyan felnőtteknek való téma, amelyet szabad
volna filmre vinni, aminek m az eredménye, hogy a spanyol film telje
sen elszakadt, elszokott karunk problémáinak tárgyalásétól. Az a néhány
film, amelynek sikerült karésatülvergődnie a cenzúra blokádján, rend
szerint már viXágsssffirbs sílsarh siratott filmek, mint az FGfl BICIKLISTA
HáXfiiM, B A E M s KAIK OTSOTjö /FŐ ÜTOA/, BERLMGAs ISTEN KQZTÁ MR. MABSHALLja, a ELAOIDO, a OALABBXG g FBHBNHIi SD BQSIOÍOja és ML COCBEÖITOja
és SAORA LOS GOLFOS&. A spanyol filmsenzura elképesztő szigora odaveze
tett, hogy valóságos lázadás tört ki a forgatókönyvírók és a lelkiisme
retüket elaltatni nem 'tudó randsaők között, akik követelik, hogy eddig
tabunak tartott témákhoz is hozzányúlhassanak*
■
A küzdelem azonban mindeddig s é m i eredményre nem vezetett, Spa
nyolországban ugyanis, mielőtt hozzákezdenének egy film forgatásához,
a forgatókönyvet előbb be kell nyújtani egy sereg hivatalos helyre,
ezenkívül a Direcclón General de ölne Testre /Film- és Színházművészeti
Főigazgatóság/- Itt döntenek arról, megadható-e az engedély a forgatás
ra. Az csak természetes, hogy elvetnek minden témát, amely realisztiku
san ábrázolja a mai Spanyolországot, vagy általában negatív előjellel
szemléli a mai értelmiség helyzetét, fe ez nemcsak a szociális témákkal
van igy, A házasságtör és és a ssierelem ugyancsak tilos témák /kivéve az
olyan ártatlan kapcsolatokat, amelyek drámai kifejlett szempontjából
szóba sem jönnek/, A® olyan hálás témák, mint a hadsereg, haditengeré
szet, államháztartás, amelyek aás országokban kedvelt és kifogyhatatlan
témái a filmeknek, Spanyolországban ugyancsak a tilos témák, közé tar
toznak, legalábbis a vígjátéki feldolgozást tekintve.
Amint lehetőség nyílott a külföldi filmek szinkronizálására, a
spanyol filmipart állási segítséggel kártalanították, ezt az anyagi
alapot azonban az állam kezelte. Maga az anyagi alap az idegen filmek
behozatali és szinkronizálás! jogának ellenértékéből adódott- Ez az ál156

lamt segítség lett astán, a legnagyobb buktatóba a spanyol filmiparnak.
Ahelyett3 hogy 36 filmek készítését mozdította volna elő, a pénzt bősé
ges mennyiségben ontották a osak. szórakozást jelentő, a valóság elöl a
szórakozásba menekülő filmekre, olyanokra, amelyek minden, találékonysá
guk ellenére is rosszak voltak, amelyek problémáktól mentes, boldog
Spanyolországot mutattak, olyant, amelynek lelke sem volt. A szerelme
sek sohasem csókolják meg egymást egyetlen spanyol filmben s®su A film
ben szereplő minden gyermek maga a megtestesült tökély. A munkások vi
dáman néznek szembe az élet "apró" nehézségeivel, és a házakg amelyek
ben laknak, általában jó benyomást tesznek mindenkire, mert osak úgy
sugárzik róluk a napfény és a jólét, üstnél valamivel szerényebb épület
bemutatását osak egyetlen egyszer engedélyezték, mert a kérdés vígjáté
ki feldolgozása már eleve kizárta, hogy reálisnak gondolják a környeze
tet.
De a sekélyes tárgyú és kidolgozású filmek támogatásával nemcsak
az állam élt vissza védő szerepével. A filmoloszbók és s&zitulajdonosok, akik arra voltak kötelezve, hogy a külföldi filmekkel párhuzamosan
ugyanannyi hazai filmet matassanak be, még jobban megnyirbálták a film
rendezők arngyis msgkmrtitott szabadságát azzal, hogy a népet érintő
anyagból a lehető legrosszabbat, legérdektelenebbet választják ki.
Ilyenformán állam és ipar paradox módon egymás kezére játszik a spanyol
filmgyártásban, és minthogy az egész filmiparban sajnálatosan kevés az
igaz ember, a megbízottak könnyen alkalmazkodhattak a fennálló rendhez *
A történelmi filmek a filmeknek ama fajtájához tartoznak^ amely
évtized kezdetén ért véget, és amelyet BARBÜM és BEBLAHGA első, ködösem
rendezett játékfilmjében még tréfaszómba vett /ÜBA PABÜJA S55LIE5 - A23 A
BOLDOG PiH/. Valóságos retorikai alkotás volt az a film, amelyben film
színész, iró és rendező szabadon kiélhette Ós gyakorolhatta minden spa
nyol eredendő bűnét* a fellengzőse éget j degályoam szónokolt ott, ahol
elég lett volna néhány szó is, széles mozdulatokkal operált, pedig
egyetlen is fölösleges lett volna.
Spanyolőre ~ágbmx azt értik wfolkIorM-oa, hogy szóltében-hoss zábaa
teletűzdelik a filmet andaluziai énekekkel és táncokkal. Ennek aztán
általában rossz vígjátékok a következményei, amelyeket andalusiaivé
torzított tájszólásban hadarnak el, ami pedig a táncokat és dalokat il
leti, azok éppen annyira hitelesen andalusialak,mint egy Madridban vagy
Barcelonában készült sevillai-granadai^cordovai egyveleg. Ezekből a
filmekből vajmi ritkán hiányzik a biksviaá&X, a torreádor és a csinos
lány, akinek a szerelmese győzedelmestdik bár az arénában, de áldo
zatul esik a yéazet asszonyának, aki viszont természetesen asm is lehet
annyira végzetes, különben a cenzúra is beleszólna és nem en^dné elké
szíteni a filmet.
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Néhány év alatt a közönség toriig lakott az ilyesfajta filmekkel,
amelyek azonban ennek ellenére elég aagyssámn nézőközönséget vonzanak
mindmáig ahhoz, hogy még nagy mozikat is megtöltsenek*
Bár ezek az And&luaiáról szóló filmek óriási pénzeket noztak a
vállalkozóknak, és még az állam Is támogatta őket,a hatásuk mégis nega
tívnak mondható* Andák&ziéról azonban még mag kell csinálni az igazi jó
filmet. Az igazit, amely hiteles alapossággal deriti fel ezt az ország
részt, a tragikus Andalúziát, amelynek dalai nagyon mélyen gyökereznek,
amelynek táncai valami egészen mást fejeznek ki, mint az önfeledt mo
solyt, Hogy Andalúzia más, sokkal több annál, mint amit ezeken a filme
ken látunk belőle, azt elmondják a táncosok és énekesek arca ... elég
csak rájuk nézni!
Nehéz lehet egy népnek - amely azt tartja magáról, hogy ő a legma
gasabb rendű szellemiség.a világon - manapság vallásos filmet oslnálni.
Mindaz, ami ebben az Iránban mindeddig történt, csak halvány visszfé
nye, erőtlen utánzata annak, aminek történnie kellett volna. Az eddig
készített filmek a madridi, barcelonai, bilbaói és sevillai kispolgárt
meghagyták a maga nyugodt gondolkodásában. Eddig még egyetlen egy olyan
film sem jelent meg, amely az ember mai vallási problémáinak drámai
feldolgozásában ne a megszokott ódeXgést és szokványos happy ead-et kö
vette volna. A bemutatott filmek hozzá mm nyúltak a mai Spanyolország
súlyos erkölcsi és vallási problémáihoz, amelyek távol állnak attól,
hogy az erény követendő példái legyenek.
A színes spanyol filmvigjátékok, a sok szép lánnyal, a mindenkép
pen modernnek látszani akaró elrendezéssel olasz örökség; a nso-realizmns bukását követően készült olasz filmekből került át a spanyol fil
mekbe* Amint az olasz filmeknek is sikerük volt Olaszországban,úgy ezek
is vagyonokat hoztak a filmvállalkozóknak, akik ügyesen utánozták a
külföldi példát. A forgatókönyv, a történet siralmas volt, de a közön
ség szívesen fogadta őket, és sikerükhöz nagyban hozzájárultak a film
kölcsönzők, a mozi tulaj Ionosok és az állam* Az üdvözítő formula a kötSitkező s ossi© kell kosai valami keretbe három-négy fiatal lányt /a
színészi rátermettség nem fontos/, ki kell agyain! valami szentimentá
lis kis mesét hár®»&égy fiatalemberrel, eisk kapcsolatba kerülnek a
lányokkal és a végér, ©1veszik Őket feleségül® A végén mindenki boldog*
Ezeknek a ftÍrnokáét; bei&ő elrendezése, bér alkotói eleganciára töreked
tek, valójában nagyest® r o s M Ízlésre vall* a párbeszéd elviselhetet
len, a mese pedig a mb&éí&qkottáéi is ©stsbábbs És a ssln? Levelezőlap
minőség, Ennek. ellenére ©s a fajta film korszakot jelent a spanyol
film történetében.
Ki kell hangsúlyozni okvetlenül, hogy Spanyolországban tökéletesén
hiányoznak a hozzáértő vállalkozók. Ások, akik mégis vannak, az élet
merőben más területéről csaptak át a filmipar területére, egy-két film
hez adnak pénzt, aztán továbbállnak. Legalábbis a legtöbbjük* Akik ma
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radnak, abban mind megegyeznek, hogy á l c á b a n nagyon rossz izlésüek,
az értelemnek tökéletes híjával vannak és,V. legkisebb fogalmuk sincs a
filmről. Ha legalább egy sereg filmet láttak volna, fel lehetne tenni,
hogy értenek valamit ahhoz, ami az ölükbe hullott, minthogy azonban
többnyire csak és kizárólag azokat a filmeket látják, amelyeket saját
maguk készítettek, a kultúrájuk, nevezetesen a filmkultúrájuk,
vol
taképpen a hivatásuk, teljesen hiányzik. A sötétben dolgoznak,ós eszük
be sem jut, hogy tanácsot kérjenek valakitől, aki esetleg jobban értene
a dolgokhoz, mint ők. Az eredmény az, hogyha egy film véletlenül mégis
sikert arat, és megragadja a közönséget, az összes vállalkozók nagy
sietséggel látnak neki, hogy leutánozzák a film varázsformuláját. Az
olyanfajta nagyvállalkozó, akinek egy évre előre megvolna a terve, hogy
ilyen és ilyen filmeket, ennyit és ennyit fog forgatni, teljesen isme
retlen Spanyolországban. Az olyan társaság is ritka kivételnek számit,
amely három filmet is készit egy évben.
A Ladialao YAJDA által forgatott MAROBLINO PAN T VINO óriási vi
lágsikere természetesen azt vonta maga után, hogy az efajta filmek
kezdtek sokasodni. Sok kísérlet történt ilyenfajta gyermekfilm készíté
sére. A kis Pablito CALVOtól függetlenül,aki azonnal egy sereg hasonló
filmet készített anélkül, hogy első sikerét megismételte volna, a spa
nyol filmgyártás két gyerekből csinált óriási sikert otthon és Dél-Amerikában. Ennek a két gyermekszinésznek, JOSELIÓnak és MARISOLnak óriási
előnye van Pablitó GALYOval szemben. Mindketten tudnak énekelni, és a
sikerüket is ez alapozta meg. Ezeknek a népszerűsége mellett meg ott
van a többi gyermekezlnész szinte azonnali bukása, akiket a vállalkozók
azért ránolgáltak elő az ismeretlenségből,hogy pénzt keressenek rajtuk*
Az EL ULTINK) CUPLE /AZ UTOLSÓ PÍR/ nagy anyagi sikere megnyitotta
a romantikus filmek sorát, és én úgy hiszem, ez inkább az első volt,
mint az utolsó. Ez a film teremtette meg az évtized talán első film
csillagát, Sarita MONMELt. Mint Anthony M Á M felesége, előbb Spanyol
országban dolgozott, aztán nekiindult Bél-Amerikának. Ott a LOCEJRA KE
AMGRban, ebben a nagyon híres történelmi filmben játszott; ez a film Is
hihetetlen összegeket hozott a konyhára. A spanyol filmszinésznö, aki
Hollywoodban is j árt és ott olyanféle filmekben kapott szerepet, mint
ALDRIOHj VERA ORUZ, Anthony MÁM: SEBENADE, FÜLLERiRUN OF THE ARROW,
visszatért Spanyolországba, itt eljátszotta az EL ULTIMO CUÍLEt, azután
pedig egy sereg más filmet is, amelyek mind nagyon népszerűek voltak.
Szerencséjét Hollywoodnak köszönheti, mert ott egy bizonyos sex-appealü
sztárt csináltak belőle, ami a cenzúra ellenére lehetővé tette, hogy
kiemelkedhessék a spanyol film többi csinos női főszereplői közül. Sőt,
minden egyes filmjében énekelt is néhány dalt,a filmjei ezenkívül olyan
fényűző környezetben játszódtak, ami spanyol filmen eladdig ismeretlen
volt. Ezeknek a filmeknek nagy pénzügyi sikere volt Dél-Amerikában, sőt
még Franciaországban ás Olaszországban is megvették Őket. Újabban sok
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utánzat készült ezekről a filmekről és dalokról, és azok, amelyeket
Sarita MONTISL tcusz esztendőn keresztül a szines filmekben énekelt,
mind-mind újból terítékre kerültek.
Reménykedem benne, hogy ez a rövidke kis beszámoló az utolsó tiz
esztendő spanyol filmjeiről inkább hasznára lesz az olvasónak, mint egy
lista, amelyen rajta vannak a ‘spanyol filmek cimei, olyan filmekéi,
amelyeket a közönség sohasem látott, és remélhetőleg nem is fog* Most
pedig térjünk rá a komolyabb dolgokra.
Mint fentebb már rámutattam, az utolsó tiz esztendő volt az a kor
szak, amelyben a spanyol filmnek csaknem minden a rendelkezésére állott
ahhoz, hogy olyan hírnevet vivjon ki magának, mint még a néma film kor
szakának a végén a nagy Flórián REY alatt. A korszak időben Összeesik a
Film Kutató Intézet alapításának korszakával, amelyben a fiatal nemze
dék első izben jutott hozzá, hogy ismereteket szerezzen a film termé
szetét illetőleg, ami összevágott választott hivatásával. Azok között,
akik elsőnek ugrottak ki, találjuk BBBLAIíGÁt és BARJJEMet. Filmbeli
startjuk Összeesik az olasz neo-realizmus világsikerével. Ennek a két
fiatal filmembemek kezdő lépéseire a legnagyobb hatást ez a neo-reallzmus tette, a neo-realizmus, amelyből Spanyolországban nagyon keveset
láttak. Ettől a két embertől indult ki az évek során minden kísérlet,
hogy mindenekfölött a filmek témájában és tartalmában kell változásnak
végbemennie és Ők kettőn nem voltak tisztában azzal, hogy a talajt ép
pen akkor készítették elő egy még annál is nagyobb forradalom száméra
/ha a hozzánk közelebb eső időről van szó, feltétlenül meg kell említe
ni, hogy az uj hullám filmstiluaát Spanyolországban osak TRUFFAUTi
NÉGYSZÁZ GSAFÁSÁból, a m o d e m olasz filmet pedig osak ZURLINIí LA RAGAZZA CGN LA VALXGIAjából ismerik/. Ez legalább részben megmagyarázza,
hogy Spanyolország miért elmaradott bizonyos értelemben a tiszta film
elbeszélés területén. Ok mindig azzal voltak elfoglalva, hogy mit mon
danak, és alig törődtek azzal, hogyan mondják azt a film sajátosan
tiszta nyelvezetével és közegében. Ennek ellenére a mostanában készült
komoly filmekben már látszik az elkötelezettség a neo-realizmushoz és
annak következményeihez. Az uj filmíróknak az a feladatuk, hogy a téma
kezelés területén túltegyenek a ne o-realizmuson. A spanyol film a cen
zúra miatt képtelen volt arra, hogy kifejezze önmagát, és egy sereg
olyan alkotást hozott létre, amelyek beszédes bizonyítékai maradnak
Spanyolország történelmében bizonyos drámai fordulatoknak.
A oikfc elején egy helyen említettem, hogy nemrég, bizonyos érte
lemben véve, változott a helyzet, és hogy úgy látszik, mindennek elle
nére van remény, hogy megteremtődjék az igazi spanyol film* Valójában
arról van szó, hogy remény van arra, hogy feloldják a tilalmat egy se
reg tárgyról, amelyről filmet készíteni az utolsó tíz esztendőben tilos
volt. Annyi bizonyős,, hogy a spanyol filmipart irányitó hatóságok sze
rét ejtik majd, hogy a oenzor sokkal megértőbb legyen, ás hogy sokkal
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magasabb művészi színvonalat f e l i ma^feövetelni azokból a filmektől,
amelyik hivatalos állasd támogatáat kapjak. Majd csal elmulik az az
idő, amikor as ember kényt®Its^ksIXetimagfelIgatta a magyarázkodást,,
miért fellőtt a Nob®X-dijas Juan, Bmmou -JBCESlli HtlfERQjától törölni,

a

modem spanyol irodalom legszebb és Xtgköltőíbb részlet©it, iáért - m ist
mondották »i "nagyon szegényes anűaluiiaí táj szólásban Íródott.H

Ai uj&bh változások közül s í a legfontosabbfi hogy esontul be leh at
mutstmi Spsnyolorsságbsn. o ly m filmkat l a , smslysk eddig ki v o lta k kö
zösítve* Is; majd lo fe tő s é g e i teremt vállalkozók., fíXmkölasÖBZők, művé-*
szak és közönség eiéméra egyaránt, hogy MMaims,pos ériafekaiésb# lép jen
a modem fii® problémáival km sárnak mífelti. f©rmáj árai® '& Őselavetve a
f i a t a l namssdékfes tarto zó rendezők M .vatéaérs#tével és film s ze re te té 
v e i , hozzá fog jám Ln i sbboi, hogy msgkiaéraljéte agy más, agy ágasabb
Sp&snyoloroság áfe* t-.0fefe.tr á vásinsn., m ist amilyen eddig ott m egjelent.
Nem k é t s é g i g , h o g y mladssa#!: ő a e s r s r e d s é a y o k é g t a
s p a n y o l film 19 6 3 « rm
ta lá n few m al a v ilá g p ia c ra .
A változás egyik első jele, amely szerintem JSsgsButt.bja, mit la le
het remélni az uj idők szeleitől, a spanyol film területén, as„hogy
Bfeíüfey visszatért Spanyol országba, hogy m^xN,md®Bm m
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DOfc /ÖRÖK FÉRJ, B0S2T0JE7S2KU könyv© spanyol felfogást®,/* HöNHBL 19J6-*
bán hagyta el Spanyolországot, e hazatérése ©lőtt X®tt készen VIRIPIANA
a. filmjével. Ismeretes a botrány,amely ® körül a film körül kipattant;
o film Camas-ban aranyérmet nyert, de ennek ellenére kitiltották a mo
zikból, sőt, még a óimét is tilos volt kiejteni és aég a szakfolyóira
tokban. sem lehetett leírni. Most sssó van arról,hogy mégis forgalmazzék,
A spanyol film reneszánszában, amire egyformán vágyik mindenki,
közrejátszik egy másik tényeső is, amely Európában teljesen Ismeretiem
a mosilátogaté közösség egy?© nagyobb száma* A televízió csak a kisebb
városokban vonta el & mozitól a közönséget, de a közepe® nagyságú váro
sokban és a nagyváros okban egyre uövskasík a mozilátegutók ssáma. Magá
ban Madridban is egyre több a mozi, és jelenleg is Európa Xögmo&emebb
építkezései vaunak folyamatban, Ez a növekvő érdeklődé® teremti meg az
igazi feltételeit a jó spanyol film megszületéséhez. A közönség Ízlése
is javul azáltal, hogy a jó filmek Mánysssaekf mert a legjobb, amit ad
dig láttunk, az Hollywood legjobbja volt. Shnek ellenére
a közönség i s hozzászokik agy másfajta film íséfei® BHQMáls A HltEiBXK
EBCBÍSj©, a THE FAQHS éa a fUtQXB BWJMQ. óxtéai síkor volt, m i minden
esetro jó jel a jofefe®
Nem lehat tagadni, hogy a spanyol film, amely oly hosszú xdőn át
becsapta & közönséget, nem Örvend valami nagy rokonasseavn©k* Osak nap
gyón silány minőségű aépsserü filmek nyerték sag a közönség htóouyoii
rétegének a tstaseését. ?íszánt remélhető, hogy asaist a smnfí»wMt és Írók
megkísérlik, hogy & kösösaséggel szoros kapós®latfea jó filmeket ealaáljanak,túl jutunk a nehézségeken* Spanyulors aágban óriási píaaa van a
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filmnek{ és a piacot ki X@fc.et terjeszteni Dél-Amerikára is, ahová nem
szükséges szinkronizálni, de ahol eléggé lejáratták a apanyok filmek
művészi tekintélyét*
Mindé nekfölctt olyan változások előtt állunk, amelyeket azelőtt
kell végrehajtanunk, mielőtt más európai országok, amelyeknek Ipara
nélkül Spanyolország nem éXfcrt meg, bevesznek beműinket az ipari megáiállapodéeaik bástyái mögéa Milyen messzire me^f majd el ez a szabadság,
az nemcsak a spanyol állasét érdeklő kérdés, de érdekli a spanyol tár
sadalmat la, amely nagyon konzervatív a maga nemében, és fél minden
megújhodástól* Mindenesetre Spanyolországban él egy harmincon aluli
fiatal nemzedék, amely gyökeres változásokat kövstel* Mindez arra van
hivatva, hogy befolyást gyakoroljon a filmre, amelynek m utóbbi tia
esztendőben sokkal kevesebb szabadságban volt része, mint a regényírás
nak, vagy akár a szimaüirodalomnak*
Nincs ember, aki teljes bizonyossággal meg tudná mondani, milyen
is lesz az uj spanyol film, de annyit teljes határozottsággal lehet ál
lítani, hogy a bekövetkezendő változásoknak óriási kihatásuk lesz. A
művész jellegű filmet védeni fogják és a kereskedelmi film majd a mozi
pénztáraknál kapja meg azt, &ei neki dukál* Ez uj lehetőségeket teremt
het uj tehetségek kibontakozására, olyanokéra, kik érzik a
megújhodás
szükségességét tártál ómban is, formában is. Olyan korszak következik,
amelyben lehetséges Itst tapasztalatot szerezni. Az egyetlen nagyon
fontos dolog az egészben, hogy ennek a szomorú korszaknak a végén az uj
film művészei ne veszítsék el kapcsolatukat a közönséggel,mert M ez
megszűnt, az ipar a hivatalos személyiségekbes fordul majd segítségért,
akiket nem érdekel, hogy egy film jó-e, rossz-e, csak m t nézik, hogy
ne Isgyen ráfizetés.
1952-ben ZAYASJTISX, amikor látta, hogy a neo-realizmas a végét
járja Olaszországban, ezt irta a O H M á I D W G b s m °A eiwetts Spanyol
ország. ..M
Lehetséges, hogy egy nagyon elmaradott társadalom által okozott
minden nehézség ellenére ZáAVlOTXE^luek volt igaza, - csak ez éppen ti®
esztendővel később igazolódott be* /FZWS ÁSD &IIMWG 1963* Január./
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mozgalom, nem felel meg semmiféle ideológiának, sem filozófiai, sem po
litikai, sem vallásos értelemben* Szervezetlen a gyártása és a forgal
mazásé. is. Elszánt individualizmusa és anarchizmusa jellegzetesen ar
gentin vonás. A "müvészfilm" alapvetően a rende ző*»lró alkotó-tehetségé
nek függvénye, akinek a filmgyártáshoz való viszonya sokszor igen radi
kális. állandó harcban állnak? a függetlenebbek, a konformizmusra ke
vésbé hajlók, a mélyebb és nagyobb tehetségek nélkülözik a hivatásos
producerek támogatását. Argentínában a rendező Írónak önmagát kell ad
minisztrálnia, hogy egy üzletember támogatását elnyerhesse. A mü minő
sége, még ha nemzetközileg el is ismerik, nem biztosítja az alkotómunka
folyamatosságát. Erre bizonyság Lautaro MO'fívin&k, két jelentős film, a
SHUNKÓ és az ALIAS GARDELFK) alkotójának mai kényszerű tétlensége.
Növeli a nehézségeket az argentin. filmkülosönzök rosssakarata és a
mozisok szisztematikus ellenállása. Mégis, az uj rendezők szembenéznek
a kihívással s újabban négy debüttáns is elindult s Jósé A.MAIIUStf, Eaairo TAMAYO, Riehard BECHER és Enricjus RAAB. I>® mig nékényaa filmjeik
alacsony jövedelmezősége ellenére sem tágítanak, a "művé szíilm"™nek már
megvannak a maga áldozatai. A filmszakmában túlontúl is sok a hivatott
és kevés a választott. Jelenleg az argentin művész-filmnek három repre
zentatív képviselője van* Mamiéi ANTIN, Kodolfo KBBH ós Osoas WUSNSKX.
MArgentinában könnyebb filmproducerre, mint könyvkiadóra Találni"
- mondja Mamiéi ANTIN. Mint RÖBRHi-GRILLET, FASOLBÍI, PATTRONX, GRIFPX
esetében - hogy osak a legfrissebb példákat említsem - ANTIN, az iro
dalmár filmes argentin megfelelője, szintén "a filmben találta meg az
alkalmat, amelyet regénnyel nem biztosíthatott volna magának". Költő,
színpadi szerző és novellistái jogi taimlmányait hagyta ott az újság
írói munka kedvéért. Az utóbbi két évben kizárólag a film területén
dolgozott. Alakja jellemző példája az argentin művé szfilmhtsn felszínre
került tehetségeknek. Két filmmel kés sült el* a XjA 0IPRA IMPARral,
/1961/ és a LOS VENEBABLB3 TOBOSfiifil, melyet tavaly decemberben fejezett
be.
Nem törődve a kassza-szempontokkal, szabad folyóst engedett élet
szemléletének és felcsigázó zordsággal szőtte meg a lelki viszonylatok
szoros hálóját, melyben szereplői súlyos lelkiismereti konfliktusok
szorongásaitól gyötörve fogva vasuiak* A LA OlMíÁ XlfPAEBiH & három fő
hős tudatosan választja sorsát,
i.a egy aákkjáték titokzatos msöhanizmusának áldozataid Ez aa első tóséalat m oabar "belső énjének-5 fi
nom elemzőjeként mutatta be ANTXNt. A fiim beblzonyitotta a rendező rá
termettségét az uj kifejezési formákban,. lk<hé% és bonyolult formai kí
sérletezésének könnyödén jutott a végére* A felülotos kritika irodalmi
hibákat vélt fölfedezni a filmben, d© egok ussd; alkalmi íesasgósek, s a
rendező nyilatkozata megerősíti Írói hitelét. "Nem hiszem - mondja, hogy a filmnek föltétlenül'
kellene lesnie. Sokkal inkább
egy gondolat kifejtése, és nem ennek puszta kivitel©zása* "Filmrendező-
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m k " lenni. csat: egyik fele a dologaáks a másik fele a művészet,
■amit a rard.eaaa.ek ©16 kell eMhalníp magéból.”
A LOB VEKJ0K.A.3I3S8 fOBOSoKí AffTH a saját témáját dolgozta föl, öt
Buenos Alraím-i férfi, a szobaárkom élri rabjaként., líagyősetve, anélkül,
hogy
io ‘
vto --vi p~ 'i A:■'■d- -rtf-'.-. együtt töltik napjaikat a hivstál oki síi tsíct rzzpraerm okbaii és MXIiámds Balosokban lé&öngvs. A tarrá-™
diát .m-mó'Má --.■-;p-..v;:.1' Bípy bő X:-.p;;alaaéssP Blcksr a társaság legerősebb
tagja asaraofaíííkodai Mait a többiek fölött, Maráit a leggyengébb ée
lagsaomdasabb fölött, s ü t « lány
Atl^HT igen hatásosan alkal, a ff mámorát! elarosketí a télvégi a^ürk# eget, mm ©gyform
utói
kat, a törfflayssék hitralto&ó épületétsa sjzalst éa áss esőt, HferüXv® az
snaki ot!f=■■,/:
~ir=:*:,say .:■:■-f s osáhit ésát , M/S If? a témm be1a6 azér m setét
tárja föl, öt azerrplőjö egybeolvad a drámai hatásban,a.m®Xy m argentin
é1atformát tük r ö í ,
19 t®e rmy! apró ka$y®tlem éggel, azégy©llnivaló
vágy&Mml, fitfcoa boerarüval a meXéü&MOk ImmÖB végzete ellen, A hat
)i6s a szélesebb társadalom típusaiként rmi ábrázolva, Ritka dolog, hogy
a Basaos Airoi-i^i átlagembert ilyen m-agremditő s rakatossággal ábrázol*™
jáM A, film a homályos kétségek., az életben való gyára megnyugvás tár
iáéiból a napfényre hozsm ©a olyas emberek drámai,
akik a
t#lj»gég és a belátás MÉsyától s^envetoek? A film keserű sg^cspontja,
könyörtelen tanúsága a buká$ elk©iHilluál;etXasséséask.s
A BŐS TlilRABLES T,Qi>d8 valószínűleg ugyanolyan mostoha fogadtatás
ban részesül a kritikától, mint a CIFRA XMPAB. Bizonyos külföldi lapok,
kivált Franci&ora zágban 2 nyilván a gyarmatosok felsőbbségea fitymálésával fognak majd rámutatni, hogy nincsenek a filmben ”gauchók", félvé
rek, népviselet, folklóré éa festői oseleksaény, amely elkerülhetetlenül
Illik szerintük a MOífDO OAFE világához. Hát akkor argentin film lenne a
TEHÍSRABIES? Menttel AHT23J est mondja a filmjéről* "fel - tana vagyok, a
szónak legszorosabb értelmében, valóságunk bemutatásában éa szemléleté
ben, A belső univerzumba szálltam alá, az argentínai ember belső pano
rámáját festess* mert úgy hiszem, ez lehet az egyetlen dolog, amely meg*
különböztet minket, & m X j kivételes személyiséget tár föl, XeXkfáXstűnk
sajátságait, A legtöbb argentin film a felületessége miatt nem. tetszik
külföldön. Olyan arcot ábrázolnak, melynek nincsenek megkülönböztető
vonásai..”
M m m o I AHSJBf cseppet sam bizonytalan az argentin "társadalmi” film
tllMérémok
'■■•--'■*lsében, Az úgynevezett
film otromba*
m utón mtmz- -XX B-ajátoa srgantin filmkultúrát
Ami
ebb^a a filab©r ^társadalmi” az m a több dekorációnál. Fém tárják föl
az események gyökereit. Általában ez spanyol tulajdonság - mondja.
AHTIF legközelebbi tervei között szerepel egy komédia, az EL DIA
EB LOS MüSHfOS, m i m ± ü t a hiras argentin regény, Gürial&e® W N SBGUNWt
SOMBEA cimü müvének megfilmesítése,
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A siker és a "müvészfilm" asm teljesen összefértetétlen. Néha - bár
nagyon ritka - egybeesik a kettő, mint Bodoipho EXJHE esetében* Orvos
nak készült, de filmes lett. "A véremben van" - mondja* Már gyermekko
rában el-elbabrált a felvevőképp#3, és kora ifjúságában már rövidfilme
két csinált, Első nagyfilmje a LOS JOYEKEB VXEJOS volt. 1961-ben a Mar
dél Plata-i fesztiválon váratlanul elnyerte a legjobb forgatókönyv di
ját ós a kritikusok különdiját, Ujabb dijat kapott a Sestrl-Levante-i
filmversenyen. Buenos Aires előnyös fogadtatásban részesítette a film
kesernyés valóságábrázolásáti 1962 telén több hétig játszották a mozik,
KXJHN nemrégiben fejezte be második filmjét, a LOS
IHCONSIAJíTESt.
Néhány kisebb eltéréstől eltekintve, ennek világa teljesen azonos a LOS
JÖVEKESével. Nyilvánvalóan ezekkel az emberekkel Ismerős S O M a legin
kább} köztudott tény, hogy a LOS JOVMES önéletrajzi elemeket is tar
talmaz* Ez a 2? éves fiatalember mélyen belemerült saját generációjának
problémáiba; a fiatalokat klvülhelyesi a társadalmi sémákon, mivel sem
szavuk, sem hangjuk nincs a helyzet megváltoztatására, amibe beleszü
lettek* Csalódásukat önmagukat égetve a szerelemmel próbálják feledtet
ni, ez az egyik menekülési forma, a másik pedig az elméletek gyártása
nyugtalanságuk okairól. A LOS JGVMEStÖl eltérően az INCÖNSTANTES három
hőse csak egyszerűen tanú, "outsider" a hanyatló életformában* A JOVElBSbea még aktív szerepet játszották a hősök, itt csak tükrök az
életforma előtt, melyet a rendező bírál* Be a feloldás, az áttörés le
hetősége az optimista szemlélethez mindkét filmben ott rejlik.
Az INCÜNSTAM'ES cselekménye egy üdülőben játszódik, négyszáz kiló
mét erre Buenos Airestől, a tengerparton. "Ez & film több, mint törté
net; alapjában egy viselkedésmód” - mondja KÜHN. - "A múlt nyárom mély
hatással volt rám bizonyos embertípus mindennapos tevékenysége! azoké,
akik szabadidejüket a teljes tudathasadás állapotában töltik el. Külö
nösnek találtam, hogy akik Buenos Airesben megkülönböztethetetlenek egy
mástól, a Villa Gesselben elbűvölően egyéniek* KUHN filmjei azt mutat
ják, hogy - mindkét filmben a téma is az övé - keresi a kapcsolatot a
valósággal, mely körülveszi és főlingerli. "Filmjeimben megkísérlem ki
fejezni, amit gondolok és érzek - mondja - ha a dolgok aggodalmat kel
tenek bennem,szükségét érzem, hogy kifejezzem aggódásomat* Filmjeim so
hasem támadások valaki vagy valami ellen. Ezért vagyok a csodálója FELLXHX mély részvétének. Be én filmjeimmel megpróbálom a belső egyensúlyt
is megtalálni.
Ebben az évben KUHH egy argentin Író, Balmiro S Í M S novelláját ké
szül filmre vinni,Mint Ő mondja, nem szükséges Örökké szerzőnek is len
nie, és hozzáteszi! "Többször próbáltam Hsrmann HEBJ3E egy regényéből
forgatókönyvet csinálni, de a végén mindig széttéptem a vázlatokat.
martig szerettem volna filmrevinmi James JÖXCSs IFJÚK©I ÖNAECtóP cimü
kisregényét, de azt hiszem ez m m fog soha sikerülni." K O M filmstilusa
határozott, a technikai problémákat kömmyeáéa oldja meg, és még sem
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kísérli, hogy XepX©s£® részrehajlását a szabadtéri jelenetek, kivált
a Xldó, a tenger, a dünák világa iránt* Néha a könnyűségre hajlamos.
Életfilozófiáját, figuráit, gyakran szavakkal fejezi ki, 8 kedveli az
erotikát.
Osias WILENSEI: MOTO HÍRHmJQ cimü rövidfüstjével keltett feltű
nést, mely az 1960-as Mar dél Flata-i fesztiválon az első dijat nyerte
el. A zen® területéről került ét a filmszakmába* Elsőrangú pisaista és
zeneszerző. ÍJ filmzenét irt, 1949-54 között Amerikában élt. "ügy érez
tem, a mozi közvetlenebb kifejezési eszköz számomra, mint a muzsika. De
asért továbbra Is foglalkozom a zenével, mert ezzel biztosítom filmjei
met. " Első játékfilmjéhez WILENSK1 Igen ambiciózus forgatókönyvet vá
lasztott* "A körülményeket tekintve, melyek között Argentinéban dolgo
zunk, minden film az utolsó müvünk lehet, éppen ezért nem szokatlan ná
lunk, hogy mindent ebbe az egyetlen filmbe tömörítsünk,*' - mondja WIEBHHKI.
Julío OORTAZAH: EL PEREI SJXBOB otoü novaXIájában,maly egy szakszo
fonosnak, öh&rlie PAEKERnsk a küzdelmeit kisári végig, WI1SNSŰI figyel
mét az a motívum ragadta meg, "hogy a főhős megpróbál szabadulni az őt
körülvevő bizonytalan valóságból. Főleg m érdekelt, hogy jelleme toll
van biz onytalansággal s ő is azt vallja, mint én, hogy sokkal fontosabb
keresni, mint találni," Az eredeti mű magas irodalmi szintje, a főhős
tragikus sorsa és a mély filozófiai tartalom nehéz problémákat jelent a
filmrevitelben, de WILENSFI mély intelligenciával oldotta meg ezeket.
Már a következő filmjét készíti elő. "Az EL FERSEGÜIDÖE és kővetkező
filmem között szoros a kapcsolat. Világunkban a valóság összezavarodik
a róla való elképzelésekkelf akármilyen lehet és voltaképp semmilyen.
Sajnos, hogy ami a különféle nézetek alapja /hagyomány, kényelem, kon
venció/ az határozza m g az emberek viselkedését is. Uj filmemben, a
kamera mögött, magam leszek a perszskutor” - mondja WIEENSKI ö,/
A fi.lTsx'tnŐAié® mellett WI1SHSKI a TV«>mk is dolgozik, de a filmet
jobban szereti. Mikor megkérdezték tőle, miért, WIXENSKI nem volt olyan
bizonytalan, mint filmjének főhőse s "Tenni akarok valamit,többek között
ki akarom fejezni magam és azt akarom, hogy tevékenységem időtálló le
gyen. " /FILMS AND FILMING, 196J. április./

Célzás Wilenskí filmjének elmére A ERSECUIÖE azé angolban /& al
kalmasint a spanyolban is/ -nem egészen olyan értelmű, mint a
ma
gyarban, Itt inkább "firtat6"-nak értelmezhetjük, mint
üldözőnek,
vagy tolakodónak*
16?
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író és film kapcsolatának problémáit, akér valódiak, akár csak
mesterségesen keletkeztek, több szempontból vizsgálhatjuk. Egyik szem
pont alapja az lehetne, hogy milyen minőségű alkotás kerül ki az ilyes
fajta együttműködésből, másikí milyen az alkotás hatása a közönségre,
mennyiben nevelő hatású, s végűit milyen materiális feltételek állnak
az együttműködés rendelkezésére. Tehát olyan probléma ez, amit nem le
het elvontan vizsgálni,mert éppenséggel nem absztrakt módon
jelentke
zik.
Természetesen a lelkiismeretes, felelős Író visszautasítja, hogy
irodalmi munkáját a meglehetősen alacsony világszínvonalra leszállítsa,
amelyet a TV- és a kasszaslker-filmek jellemeznek. Ugyanakkor nem ta
gadhatja azonban ezeknek az eszközöknek a hallatlan népszerűségét s a
tömegekre való hatás képességét. így hát nem tagadhatja a film esztéti
kai - művészeti értékét sem, bár ez s művészet igen különbözik az lró
művészetétől, akár irodalmi,akár irodalom-ellenes, akár irodalom-barát
filmről van szó. A felelősségét átórző Író tehát kénytelen a valóság
talaján maradni, a saját valóságos világában, s esetleg
feltétel nél
kül is elfogadni korának szükségleteit és igényeit, továbbá a föld
rajzi, társadalmi helyzete által rákónyszeritett körülményeket la oly
kor.
Éppen ezt a kérdést kell itt érintenem, s konkrét helyzettel kap
csolatosan: az országnak, amelyben én élek, dolgozóra, csak nagynehezen
tengődő irodalma van; televíziója szisztematikus propaganda-eszköz egy
olyan rendszer érdekében, amelyet minden becsületes értelmiségi csak
elutasíthat, s akár az irodalom, maga is mindenféle nehézséggel küzködikj filmgyártása pedig szegény, szinte nincs is,mert a cenzúra leküzd
hetetlen akadályokat gördít útjába*
A cenzúra sokkal szigorúbb azokkal az alkotásokkal szemben, ame
lyek nagy tömegekhez jutnak el, mint az irodalommal, mert azt kevésbé
veszedelmesnek tartják egy gazdaságilag elmaradott országban, amelyben
ráadásul az analfabéták száma a lakosság 40$-a, szégyenletes adat, de
itt most ki kell mondani!
A cenzúra igyekszik eltávolítani az értelmiséget a színházaktól
és a filmtől,s szomorúan bár, de az őszinteség kedvéért el kell ismerni,
hogy sikerrel. Ilyen elfojtott formájában, amilyen ma a színház és
a film, bizony igen kevéssé érdekli a portugál értelmiséget. Mégis, van
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néhány kivétel, Bernardo SMTERENO, Luis Francisco HBBELO, akik először
Párizsban 1952-ben mutatták be sziámiivüket /A HODNAP/, s létezik a Por
tói Kísérleti Színház is, amelyet Antonio FEDRQ igazgat* S ezen a terü
leten él egy Írott irodalom is, igen kis példányszámú müvekben bár,
amely megpróbálja helyettesi térd a mindig meglehetősen középszerű szín
házi előadásokat, amelyek valami hamis retorikával a múltat idézik ál
landóan a épp azért afóle utópiává válnak. Célja vagy csak az üres szó
rakoztatás, vagy éppenséggel a közönség kihasználása, és becsapása,
pénzének bezsebelése* A külföldi színház, néhány ritka kivételtől elte
kintve, csak ártalmatlannak minősített müveken keresztül hatolhat be
Portugáliába.
Visszatérve a filmre, igaz, hogy mai regényíróink közül néhányán
/HAHÓRA, Cardoso FIRES, Dávid MÖURAO-FESEEIRA/ már érzik a "hetedik mű
vészet" hatását, bizonyos perspektivikus dinamikát a megújulási lehető
séget látva benne, amelyben a régen meggyökeresedett esztétikai elvek
is tovább fejlődhetnek. Mégis, iró és felvevőgép között ma még áthatol
hatatlan fal emelkedik.
A teljes őszinteség Jegyében talán fel kellene tenni a kérdést,
hogy egy diktatórikus rendszer minden erőszakkal támasztott nehézsége
ellenére, amellyel minden igazi kultúra szemben áll, nem lett volna-e
mégis lehetséges a portugál irók kiszabadulása a korlátok közül. Kér
dezhetjük továbbá azt is, hogy ha már a tanúságtevS
film lehetetlen,
nem lehetett volna-e megteremteni egy becsületes és őszinte filmgyár
tást, mint Olaszországban történt a fasiszta rendszer idején, vagy ahogy
ma történik Spanyolországban, mert vannak bátor kísérletező művészek és
csoportok, amelyek ezt megpróbálják. Valójában Portugáliában is vannak
film-klubok, amelyeknek korlátozott erőfeszítései is dicséretet érde
melnek, és nemcsak őrzik a film-kulturát, még vidéken is, de terjesz
tik az elmaradottabb néprétegek körében a festészet, a színház, a ba
lett, - általában a művészet iránti fogékonyságot és fejlesztik az Íz
lést.
Mégis, Portugáliában hiába keresnénk egy olyasféle mozgalmat, mint
amilyen Olaszországban oly Jelentős művészeket vonzott a filmhez, mint
FRAttOLXHI, FAVESE, BRMCÜBI, ÖAJiVHO, FASOLIHI, HORÁVIA. Olaszországban
már ott tartanak, hogy filmet és irodalmat együtt is lehet emlegetni;
példa rá ZAVATTUTI. Franciaországban, Roger VAIHiAHf szívesen kölcsönzi
regényeit film céljára, sőt maga is Ír forgatókönyvet, ott van még
MAIiRAUX, Alain ROBBE-SRUjltETa), Margusrite DÖRAS is, akik mindent meg
tesznek a filmért, s éppenséggel nem idegenkednek tőle.
Mindenesetre azonban le kell szögezni, hogy nem egyedül a portigál
irók hibája, ha nálunk még nem Jött létre ilyesfajta szövetség irodalom
és film között. Egy olyan magatartás is tükröződik ebben, amit büszke
séggel említhetünk; ezzel a rendszerrel nem vagyunk hajlandók együtt
működni. Kétség kivül, a televízió és a film területén lett volna hely
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irék számára, & olyan teoa, hogy beletörődjünk a hazugságokba, 6 előbb
agyéniaégitokj majd a kultúra iitgiiyomorltásába#
Igen kvréu
o l y m tssbnikaí szakember is, aki hajlandó volt az
agyüttmükoaésra, lakiuljebb vu ^taloso:;.; köbe leső mnkát fejtettek ki, s
akkor is osíA agy, begy alvsikbŐX ne fealljen semmit feladni. Antonio
B3DE0 szolgáltatott erre példát* ali a toieviatónak szerzője és munka
társa, ám müveit állandóan megcsonkítva, vágásokkal közlik osak.A rend
szerrel szembeni visszautasító magatartásunk mindenképen nemes cseleke
det, még akkor is, ka csak passzív ellenállásban mutatkozik meg. Mert
igen-igen kevés kivétellel elmondható, hogy egyetlen Író, költő, kriti
kus, dramaturg Portugáliában nem alacsonyo&ott le az udvaronc, vagy
talpnyaló szerepének vállalásáig több, mint harminc évi diktatórikus
uralom sorén.
Az Írók között, akik filmforgatókönyvet Írtak, vagy müveiket film
re átdolgozták, ott találjuk A!vés EKDOLt, Leao PBNEDOt, Masuel da
FONSEOAt, és legújabban ? e « a M o KAMOHAt, és Orlando da OOSTAt, Jósé
REGIO, a költő is - dramaturgi működésével hasznos munkát végez, ő már
a 30-as években kritikáival feltűnt a BEESSENOA q. újság hasábjain, s a
jelenleg Brazíliában, száműzetésben élő Casais MOOTSIRQ és Jorge de
SBNA navét is mag kell említeni ebben a felsorolásban. Végül pedig kü
lön mag kell emlékezni a Ooimbra-i Ecetem fiatal jogi professzoráról,
Orlando de O l W i M O r ó l , aki nemrég jött ki a börtönből, hosszú bünteté
sének letöltése után.Üzt azért kapta, mert túlságos érdeklődést muta
tott diákifjuságunk problémái iránt, - ugyanis nálunk az ifjúsági moz
galmak és a munkásmozgalom megnyilatkozásai egyaránt szigorúan tiltott
cselekmények#
.
BbbŐl következik, hogy hm egy portugál ember jó filmet akar látni,
akkor - ha teheti - Párizsba, kómába, Londonba megy, mert Portugáliában
a filmek nagyrészét betiltják, vagy könyörtelenül cenzúrázzák* Magam Is
osak külföldön tudtam megnézni az teffii-t, a KALANDot,a SZEBIIMEM HűtBOSHHÁt, a FÖLD sóyit, SlWfflffi valamennyi müvét, a BAHASA A KATONiRÓLt, az ÉHES ÉLEíESt, stb« Mindezek a filmek szigorúan ki vannak
tiltva Portugáliából, Nálunk ugyanis ezeket a filmeket csak & cenzorok
élvezhetik, ha egyáltalán képesek jó filmek élvezésére.
Bármilyen film, amelynek társadalmi jelentősége, politikai monda
nivaló ja, etikai, vagy néha akár csak esztétikai tartalma is van, min
den további nélkül a ^tiltás sorséra jut, mert feltétlenül ellensége
ezükságszerüen a polgárt erényeknek a az általa szentesített Ideálok
nak. S igy a "Filmeket vizsgáló és osztályozó bizottság" megakadályoz
za, hogy korunk legjelentősebb alkotásait megismerjük, ezzel pedig nagy
károkat okozott a portugál nép politikai ée má« irányú fejlődésének és
nevelésének is. Portugáliában &®bá& van egy olyan szerv le,amelynek
oélja a "hetedik művészet” fejlesztésének gondozása, a Filja-ICöspont, de
ennek működése egyértelműen negatív* Ennek & szervezetnek anyagi alap-
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;)al és jővadtilmei is vannak, amelyeket azonban kizárólag kedvenceinek
osztogat* így olyan művész, vagy film*emd&s5 nem kaphat belőle, ákin®k
sonkáját a öan^urs, vagy m&b
nem t a r t j a kívánatosnak.
így igen sok film míg
e? íójc slűtt kaláloa Ítéletet kapott.
Jb. magam is 'készítettem röviáíilm^org&tókönyvet Ántoni.® HOBEB költő
életéről, Artmr E M O S r@nc.i.munlutLénaként* de nem tudtuk végül el»
készíteni» Egyre szaporodik: a. vissimüt&aitütt film™tenrek száma.
Hogy
csak néhányat említsünk* B;: ■■■: :;viohs Sa ffOISEOÁ kitűnő fantasztikus re*»
gányéaekj az Ö BAHAOnak filmre alkalssaiésa, a 62 évvel ezelőtt elhunyt
E$a 3B QUEZRÓZi JA OAPimi® o müvének filmre alkalmazása, Raul BRANE1AO1
OS ISSOABOEBSe, M&nuel
WOmBOÁt M SSARA SS 1 0 M 0 ja, Xtöls Francisco
BEBBIiOí OS PÁSSÁHOS 1JB m AB ÖOKWUlABi.
Jósé C&rdoeo PIRBfíg 0 AIJO
MÖQRADO o. regényének fllmváltozata, amit FOflS&QA és COSTA irt meg
filmre. /COSTA ASTQHIOTI segédrondező;}* volt. Szerk,/
■
/D* EURÓPA XBTXERABXA, XV. évi. 19.az./
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FlBRI Zoltán, a zsűri elnökének be»
számelója a díjkiosztó ünnepségem
Akik a RÖvidf.1Im-sz6mls munkájában évről*~évre bármilyen minőségben
rendszeresen résátvesznek, elfogultság nélkül tanúsíthatják, hogy - az
egyes műfajkategóriákon belül itt-ott észlelhető stagnálás, esetleges
Időszakos megtorpanás ellenére is - az átlagszínvonal dolgában, valami
örvendetesen biztos ritmusú, szolid és rokonszenves fejlődés tapasztal
ható. 8 ebből az igényes színvonalból az utolsó esztendőkben szinte már
törvénys zerüen ugrik ki az a néhány meglepetés, amely joggal vívja ki
országhatárainkon túl is a magyar rövidfilm-müvészet száméra a megbe
csülést.
Oktalanság volna természetesen azt mondani, hogy ez kizárólag az
utoi -íó évek művészi mrnkáján&k az eredménye* Hiszen már egy évtizeddel
ess lőtt s vagy tán már korábban is rangot szereztek nekünk ebben a mű
fajban termé^wat-fllmjeink, népszerű tudományos filmjeink, tánofilmjelnks m jó néhány éve élre tört megújult rajzfilmüvészetünk9 hogy csak
azokat említsem, amelyek legjobban benne vannak a köztudatban. Le
az
utolsó évek fejlődését az jelzi igazán, hogy az alkotók mezőnye örvendetea®n széthúzódott, a régi néhány kiváló mester mellé egész generá
ció ja<nőtt fel a fiataloknak, akiknek munkáiban sokszor jóle&ően érez
zük a korukhoz annyira illő friss kezdeményező erőt, az uj utak keresé
sének bátorságát, az uj müfajadta lehetőségek felhasználásának alkotó
örömét®
8 hogy ezt a megállapítást nem a lokálpatriotizmus mondatja velem,
hadd hivatkozóan azokra m> X*, II«, XXI* dijakra, arany és ezüst érmek
re, kritikusi dijakra, elismerő oklevelekre, amelyeket rövidfilmjeink
az utóbbi években, de akár a legutolsóban, 1962-ben, Karlevy-Taryból,
Csűrnesból, Velencéből, Oberhauseziból, Mar dél Plataból, llelboumeból,
Varsóból, Lipcséből, Msmnheimből® Páduébél, Hómából és máshonnan szép
számban elhoztak*
A zsűrinek á& m m lehet feladata, hogy az idei Szemle eredményeit
a tavalyihoz, vagy a korábbi évekéhez alaposan viszonyítsa. Ez tudomá
nyos elemzés kérdése, amelyre idő sem állott rendelkezésre* Mégis er
kölcsi kötelességének érzi, hogy röviden beszámoljon arrólghogy hozott
számára meglepetést az Idei szemle? Azt his^e^, elsősorban egy fiatal
műfaj,a Salevisié és ®gy fiatal alkotó-kollektiva, a Balázs Béla Stúdió
müveiben*
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Ami a íölrrtffiió filmjeit illeti, ftagyssámu müvet neveztek be, de a
zsűri Tóiévá*,ly'fi .
f■ L..1 díi i® illstts mag okét, b kos tűk as egyik
fődij is*
dolog, hogy rasiastrálh&tjufci os a fiatal műfaj
- 1#g jóbb mik ■.:$
•- 's:;,v.;.■:-ö;;11 gy -j;;■,n.n.v;..,,■:;1 erősödik, agyre na
gyobb a^&kmai biml: .■.'1;.,;.-1 olljo
a kitüísott feladatot* Különösen
említésre méltó.-.?-; or •r-'-A.y<.Vk a
éa a Mradöfilmek kategór 1ájáh&n4 ahol a*m o&y véllalkomáímkb&n egyérdbb arculatot, meré
szebb é® uássarűbb, s tartalmilag mélysbb oegöldásái tudták adni - azo
nos, vagy Maoriié feladatoknál - a sokszor hagyományosabbf megszokottab’o
óó ,-v' “;
,f Mabvérmrt aj oknál *
Ami a Balázs Béla Stúdió „íilmjait illeti. Kisszámú müvei jelent**
kestek, b mégis károm dijat visznek el, köstül: a másik fődij&t. Amit az
6 mmk&lkaál ©leömorbaa M kall. smelalí a lankadatlan vállalkozó-kedv
az egyéni f o g a M a M -;::=% v.j ,v:n&dnivalók és uj kifejezési formák szünte
len M r -a;M M-; . ló.';:,
.ólok ti tkot abból, hogy m & müveik közül ke
rült ki &s a film, trasly a gaiiriből a leglievésabb vitát váltotta ki. És
a mesga-gyiKéa mégissa: volt uaháM ~ őe is mlnőaégat jelent* Bs is tehet
ségre utal* Értokte-l©n -Müvek soka, affihols© váltanak ki vitát,
Rágódjék meg, hogy rátérjek a aaüri döntésének ismertetésére.
A Sióid,® ffiBürije agy találta, hogy m idei varasnyen kát olyan al~
kőtáj vett részt, amsly téMaTálaflztáaával, kiemelkedő művészi megfognimalisával kimagaslik a Mifeybol és asért indokoltnak tartja a IV, Rö
vidfilm
lóa góp .f ;y:.;.- kiadását.
Az egyik fődijat a ssaüri &
■GáiL István - slKA Sándor kétszemélyes alkotó kollektívának Ítél
te, f igya 1amremé1t6 síkot ólaikért * elsősorban a CIGÍHTOK o, filmért.
Se a film fontos, súlyos, aktuális társadalmi problémához hallat
lan, szenvedéllyel áss si&gjtm göMolatébresztSen nyal hozzá. A isürl kü
lön méltányolni kíváaja a m&é&m váll alkossókedvet éa a művészi konoepsió fó&mtk&mtss érvéfiyoaitését, mind a film fölépítésében, mind pedig
farkai saagöltléimiMiU
ülöm felfigyelt a saüri arra, hogy itt egy njtipusu, kétszemélyes
aüvéa£ögylitf®b formálódott M,gam©lynök tagjai filmjeikben felváltva hol
rendesőként, hol operátőrként sáíkö&tak kösre, a a ölölilOKon kívül is
olyan rangos us®::.'::;,::.y. Mart 1-ág adat az OM-VXSSZA és a l'ISM.
Á SfícMx íU'^-ía rta-.,M a
Ó M : M M a r t rendeső elgondolkoztató
és megrásó film uj MM-. M o g o M :,-■ & ffalCT’iiiéné!, a öinéma Vóritó eessköseinsk meréa£ fe Ih&a
i aiíavonalon, soűöiográfiai
tarfealoiimal, A film
-TÓBBgáiat tárgyévá, d# ugyanakkor a
fölfedőtt tónyeket
OO :■■■='■.0, . ' , & 0„:wli,
■h
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A filmeket műfaj ójaként vizsgálva?
a RAJZ ÉS BÁBFILMEK kategóriájában a zsűri viszonylag egyenetlen
színvonalat tapasztalt. lét film? az 1,2 ,3.*• és a HOLNAPTÓL KSZDVB ug™
rótt ki a mezőnyből, d® a többieket,, bár sok jószándóku kezdeményezés
jelentkezik bennük, a mondanivaló tisztázatlansága, vagy a művészi fór
ma konvencionális volta miatt jelentős cenzúra választja el tőlük.
A zsűri X. díjjal jutalmazta MACSKÁSAT Gyula és VÁRNAI György
1.2.3... C. filmjét.
Fagy értéke ennek a munkának a hallatlan Ötletgazdagság, a kultúr
történet régi korszakából teljesen újszerű figurák megfogalmazása és
mindenekelőtt a rendkívül korszerű grafikai megoldás. Kér, hogy az
egyébként nagyon szellemes kisérőszöveg nem tudja ugyanezt a töretlen
egységet tartani és időnként fölöslegesen magyarázkodóvái kicsit'di
daktikussá válik.
A XX, dijat K O T József, HOINAPTÓL KEZDVE o. filmje nyerte, A zsű
ri kiemeli ennél a vállalkozásnál a szerencsés témaválasztást és a ki
tűnő művészi ökonomiájUj eredeti hangvételű, mély emberi humorral át
szőtt megvalósítást. Sajnálatos azonban, hogy a főfigura, mind a karak
ter, mind a grafikai megformálás dolgában nem egyenértékű a háttér és a
környezet rendkívül moderns egészen elsőrangú megfogalmazásával.
Nehéz feladat elé állították a zsűrit a H1MDÓPILMBK, amelyeknél a
bírálóbizottság azt tapasztalta, hogy bár az átlag-szinvonal egyenlete
sebb a tavalyinál, az idén benevezett riportok a tavalyi legjobbakhoz
képest bizonyos megtorpanást tükröznek - elsősorban a frissesség ós a
rendezői koncepció területén. A bemutatott riportokra általánosan jel
lemző valamiféle műfaji tisztázatlanság, bizonytalanság. Kétféle szem
lélet birkózik itt egymással? a riport, hiradás-cólkitűzése és a maga
ziné séra feldolgozás igénye, - a a két
felfogás meglehetősen zavaró
formában keveredik egymással.
Talán ezek miatt az okok miatt alakult ki az a helyzet, hogy iga
zán kiemelkedő riportok nem kerültek a zsűri elé, amely ezért úgy hatá
rozott, hogy az idén az I. dijat nem adja ki.
XX, díjjal jutalmazza a zsűri KNÖLL István ós CSŐKÉ József
KÜZDELME A VÍZZEL o. riportját ós az ÉPÜL AZ ERZSÉHETHID ö. híradót.
Az ÉPÜL AZ ERZSÉBETHXD c. híradót a világos mondanivaló, a jó ope
ratőri munka jellemzi, a KÜZDELEM A VÍZZEL erénye a drámai téma igé
nyes, nem a ;könnyebb hatásokat kereső megoldása*
III. dijat nyert BOKOR Lászlói KÜLFÖLDI DIÁK c, híradója, amely
hangulatosan, szépen mutatja be a népek közötti barátság gondolatát ós
INGKÉRI Tamás* DJ ÜZEM GIÖNGTÖSÖN o. riportja, amely szemléltető módon
mutatja be az ipari fejlődés távlatait.
A EIFORTFILMBK kategóriájában a benevezett filmeknél számbelileg
komoly előrelépés történt tavaly óta. Mégis a zsűrinek, a hiradófilmek
kategóriájához hasonlóan, az volt a benyomása, hogy a riportfilm kevés
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sé vesz részt abban a megújulásra való törekvésben, amely a többi mű
fajt jellemzi* Mégis talált a zsűri egy olyan munkái, ŰSÖKE József MÁT
HERKULESEK c. filmjét, amely átgondolt, előre meghatározott koncepció
jával, jó kompozíciójával mindínképen megfelel az X, dij szabta köve
telményeknek* Külön érdeme a filmnek, ho y a hozzá nem értő nézővel is
megismerteti a verseny szabályait, s nagyon szuggesztiven vonja be a
küzdelem feszült átmoszf rájába.
A II. dijat SÍPOS András s MAGASBAN c. filmjének Ítélte a zsűri.
Különösen jónak
ulálta ebben a munkában a film vége párbeszédeinek
természetes életszerűségét, továbbá a magasban dolgozó munkások állandó
életve zélyének szuggesztiv ereje bemutatását,
III. dijat nyert BORSODI Ervin: REFÜLŐMÜVÉSKEK c, filmje, amely a
felvevőgépnek a pilótafülkébe szerelésével kitűnő <rzelmi-órdekességi
töltést ad témájának. Jó a film szerkezete :lj , amely egységességét ép
pen az :dőrendi sorrend felboritásával éri el. Kár, hogy nem ad kielé gitő válás t az önmaga által felvetett alapkérdésre: minek köszönhető
magyar mürepülők sikere?
A íXJKUMENUJMEILMnél a OIGÁNXOK kiemelkedett nemcsak
idei, hanem
az utóbbi vek dokumentumfilm terméséből is. : többi filmet viszont je
lentősen színvonalkülönbség választja el ettől az alkotástól, A zsűri
úgy alálta, hogy dicséretes a:: idei termés aokszinüsége, o tavaly meg
indult fejlődés bizonyos stabilizációja, ennek ellenére a v űri sajnál
kozással állapította meg, hogy a filmeket lerontotta hol
túlzott el
nyújtott.
1.'ág, hol a koncepció bizonytalansága,
ü dijat a zsűri nem adott ki.
XI. díjjal jutalmazta MÉSZÁROS Márta: KAMASZVÁROS e, filmjét, A
film legfőbb érdeme, hogy kitűnő megoldást talált egy fejlődő város mű
vészi ábrázolására... a kamaszaág jegyeinek megkeresésével. A filmben
számos remek ré:siet, epizód mutatja alkotójának tehetségét, kár hogy a
vége elnyúlik, nem tud már semmi újat mondani,
III. dijat Ítélt a zsűri CSŐKÉ József: FteRJlLLÉRBK c. filmjének,
amely rendkívül ágitativan,, világos okfejtéssel, tárgyilagos szöveggel
dolgoz fel egy fontos és időszerű témát.
A NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FILMEK műfaját idén a további tematikai gaz
dagodás jellemezte, amelyet a zsűri nagyra értékelt. Kénytelen volt
azonban megállapítani az4** hogy a filmek egy része a 'népszerűség, vagy
a tudományos jelleg rovására tesz a megengedhetőnél nagyobb engedménye
ket 5 s ezzel v műfaj kétségtelenül nagyon, nehéz, kettős alapfeladatát
nem tudja zavaró küvetkeffiisény nélkül szolgálni.
I, díjjal jutalmazta itt a zsűri KOLLÁRT! Ágoston: SZÁ2AROT ANYAG
filmjét, A bírátóbiz-ottság nagyra értékelte, hogy a szerző munkájá
ban korunk egyik legáltalánosabb érdé' Vésőre számot tartható fontos
témájának bemutatásához nyúl* E hallat, unni nehéz vállalkozás komoly
érdeme az ábrázolás esztétikuma, korszerű "tálalása". Talán még sike-
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.rültebb lehetett volna a fiira, ha nem akar olyan sokat megragadni és
feldolgozni, mert a rendkívül szétágazó anyag azt eredményezte, hogy az
alkotó egy~egy kérdést nem tud teljes követkeseteőséggel végigkísérni*
II. dijat nyert PRÉDA (Tibor? SIÓBÓL SZÓRA c„ filmje. Ez a film nem
tűzött fantasztikusan nagy célt maga elé a rendelkezésre 6116 15 perc
alatt. Kitűzött célját azonban teljes sikerrel oldotta meg* (Tudományos
tartalma hibátlan, megvalósítása humanista, U r a i , s amit az ilyen von
zó témaválasztásu filmekre ritkán mondhatunk el - nemesen mértéktartó,
hallatlanul Ökonomikus,
örvendetes kép tárult a zsűri elé a (TELEVÍZIÓS FILMEK kategóriájá
ban. Itt minden műfajban színes, igényes munkák jelentkeztek, amelyek
bátran állták a versenyt a többi kategória filmjeivel.
Rendkívül jó volt a hlradó-anyag♦ Az itt bemutatott riportoknak
külön érdeme, hogy az elkészítés rövid, sokszor csak néhány órányi ide
je ellenére is koncepciózus, komoly informatív erejű munkákkal jelent
keznek alkotóik.
A híradóknál külön választottuk a rendezőket és operatőröket,
I. dijat kapott PÁSZTOR Ferenc? A HÉT HŐSEI, ZIVATAR BUDAPESTÉI,
AZ EMBER ERŐSEBB c. hiradó-eseményekért.
II. dijat kapott BOKORI Béla* A VASUTASOK, ÖT ÉVTIZED A BAKONYBál,
EGYEDÜL, GABI HAZATALÁL c. eseményekért.
III. dij ZÁDOR Lászlói. A KÖR BEZÁRUL, az EMBER SZÜLETIK c. ripor
tokért.
Operatőröknéli
I. dijat nyert SCHÓBSR Róbert? A HÉT HŐSEI,ORSZÁGJÁRÁS TISZAHÁTON,
EGYEDÜL és GABI HAZATALÁL c. riportja.
II. díjjal jutalmazta a zsűri SZUROK János a VASUTASOK, AZ EMBER
ERŐSEBB c. munkáit.
III. dijat kapott MOLNÁR Miklós az ÖT ÉVTIZED A BAKONYBAN, A KÖR
HEZÁRUL, ZIVATAR BUDAPESTEN s. eseményekért,
A DOKUMENTUMFILM kategóriában*
az I. dij MÁTRAI Mihályé, a SZEMEK, SZIVEK c, film rendezői ós
operatőri munkájáért. Ez a film jó irányba fejlesztette a rejtett kame
ra módszerét, sikerült are-studiumok, éles szemű megfigyelések találha
tók benne, ugyanakkor mély és meggyőző ábrázolása a gondolkodó ember
nek.
II, dijat nem. adtunk ki,
III. dijat BOKOR Péternek és stábjának Ítéltük a PANOPTIKUM c. so
rozatért.
Igen hasznos és jó vállalkozás ez, sok jó ötlettel, ugyanakkor a
képek hatását gyakran lerántja a túltengő, komentáló, helyenként kon
vencionális szöveg.
A TV-FILMEGYÉB kategóriájában
I, dijat nem adtunk lei.
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XI. dijat Ítélt a saüri SÜRÍNÍI Lili rendezőnek és ZSOMBOLYAI Já
nos operatőrnek; a TERMo, ÉKES ÁG, TE c. filmért. Szerencsés párosítása
ez két művészetnek, a versnek es a képzőművészetnek. Indirekt módszer
rel nevel, rávezet a művészet értelmezésére. Egyben igen szép és szín
vonalas operatőri munka.
III, dijat nem adtuk ki.
AZ EGYÉB FILMEK kategóriájában a zsűri sajnálkozva állapította
meg, hogy viszonylag kevés azoknak a müveknek a száma, melyekben a kí
sérletező kedv akkora, hogy skatulyába nem illeszthető vállalkozás szü
letne belőle* A műfaj sokszínűsége érdekében kívánatos volna, ha a jö
vőben ilyen müvek nagyobb számmal szerepelnének*
Itt két első dijat adott ki a zsűri. Az egyiket megosztva NOVÍK
Márknak és TÓTH Jánosnak; CSENDÉLET c. filmplakátjukért, amely mondani
valóját: az atomháború elleni tiltakozást, modemül, egyénien alkalma
zott képritmuséval rendkívül gondolatgazdagon, félreérthetetlenül, s
nagyon hatásosan mondja el.
A másik első dijat SZABÓ István: TE cimü szerelmesfilmjének, film
szerűen megragadott, egyéni gondolatot tükröző témájáért, megragadó lí
rájáért, külön kiemelve a film kitűnő vágását.
+
A zsűri úgy határozott, hogy kiadja a Szemle OPERATŐRI DIJÍT is.
Ezt SZABÓ Árpád operatőr érdemelte ki, mivel több munkájának magas
művészi színvonala hozzájárult az illető filmek díjazásához. A zsűri
külön kiemelni kívánja SZABÓ Árpád kiváló operatőri munkáját az egyéb
ként nem díjazott A NAP MÁSIK FELE cimü filmben.
+
A zsűri döntése alapján kiadásra kerül az idén a Szemle LEGJOBB
PUMZENÉjének dija is. Ezt RÁHKY GYörgy zeneszerző kapja az 1514 c.
film megdöbbentő erejű, nemesen modern fogalmazásu, nagy anim&tiv erőt
magában hordozó zenéjéért*
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FIlm-s zakkönyvkiadéstmk szekere már évek óta nem mozdul, a fordu
lat, melyet ezen a téren várunk, késik, egyre késik, A magyar filmtudo
mány jövőjéért felelősséget érző esztéták, kritikusok jótanácsait nem
fogadja meg senki, a figyelmeztető szó rendszerint pusztába kiáltott
sóhaj marad - s vajmi keveset jelent, ha egy™sgy kötet nagyritkán meg
töri a csöndet. Egy évet ismét elbucsuztettunk, de lényeges változásról
ezúttal sem számolhatunk be*
A krónikásnak, ha mérleget készít 1962 eseményeiről, nehéz az öröm
hangján megszólalnia. Hiszen eredményeink roppant gyérek s a "tartozik”
oldal ujabb tételekkel bővült. Nem beszélve arról a sajnálatos tényről
/s egyben "magyar specialitásról"/,»hogy alkotóművészeink továbbra is
idegenkednek az elméleti munkától, a fordítások számával sem nagyon di
csekedhetünk. A kötetek túlnyomórészt kőnyomat ősként látnak napvilágot,
- mindössze néhány száz példányban, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy
az érdeklődő nagyközönség aligha ismerhette meg Őket.
Az 1962-ben kiadott müvek közül első helyen kell megemlíténünk az
ÍRÁSOK A SZOVJET FILMMŰVÉSZETRŐL c, tanulmánykötetet, mert ez az egyet
len elméleti kiadvány, mely a nagyközönségnek készült. Régi adósságaink
egyrészét törlesztettük e szerény válogatással,• mely a méltán világhírű
szovjet filmkultúra magas színvonaláról tanúskodik. A MOLNÁR Istvánszerkesztette könyv, bármennyire is furcsán hangzik, úttörő feladatra
vállalkozott* arra, hogy a szovjet filmelmélet kiemelkedő eredményeit
közelebb hozza a magyar érdeklődőhöz. A klasszikáé szovjet filmek a
felszabadulás óta eljutnak hozzánk, de a műhelytanulmányok s az alkotók
vallomásai, melyek éppúgy meghódították a világot, mint a ÖSAPAJEV, a
PATYÖMKIN PÁNCÉLOS vagy AZ ANYA, eddig csak az oroszul, vagy - paradox
helyzet - a nyugati nyelveken tudók számára voltak hozzáférhetőek.
A Gondolat kiadó által megjelentetett gyűjtemény a "három nagy",
EISENSTEIN, FUDŰVEIN és DOVZSENKO tanulmányai mellett KAMENSZKIJnek az
operatőr munkájáról szóló elmefuttatását, ZÁJCEVA Írásét /üt az emberek
szivéhez/, valamint a neves professzor, LEBEGIEV magyar nyelven már
napvilágot látott esztétikájának egyik részletét tartalmazza. A váloga
tás színvonalas. Az adott lehetőségekhez képest valóban a legfontosabb
és legjellemzőbb Írások kaptak helyet a könyvben. E sorok Írójának
EISENSTEIN két Írása /Dickens, Grlffith és mi - Montázs 1953/ jelentet

181
12u

Filmkultúra

te a legnagyobb élményt *» a gondolatod mélysége , a megfigyelések erede
tis égé, az ötletek tobzódása csak igazolja, hogy mostmár egyre sürgetőbb
parancs a nagy rendezőzseni mmúsM.zmk magyar nyelven való megjelenteté
se. Sok érdekes gondolatot tartalmas ZAJGEVA Írása isi kár, hogy a leg
újabb jelenségek egyrészével még nem foglalkozik. /Talán nem lett volna
hasson nélküli, ha a válogatás egyébként is nagyobb teret szentel a
szovjet "uj hullám” alkotásainak.
A Műszaki Könyvkiadó a, FotokÖnyvtár sorozatban Jelentette meg
VÁSÁRHELYI István munkáját /Trükkfila, Rajzfilm - árnyfilm - bábfilm/.A
szerző olvasmányosan, szórakoztatóan foglalja össze a témával kapcso
latos kérdéseket, a nagymennyiségü ismeretanyagot mégis rendszerezet
ten, tudományos alapossággal, adja elő. VÁSÁRHELYI példái, táblázatai
szerencsésen megválasztották, áss illusztrációk nemkülönben. A TrÜkkfilm
o. kötet egyesíti a szakmai és MtömegTS~szempoatokat s külön érdeme,
hogy sűrűn irányítja a figyelmet az utóbbi években sok babért szerzett
magyar alkotásokra.
.
A Filmművészeti Könyvtár, a Filmtudűményi Intézet három esztendő
vel ezelőtt indított sorozata öt kötettel bővült a tavalyi év folyamán.
Sajnos, magyar szerző munkája nincs közöttük, bár némi vigasz, hogy a
külföldi kiadványok megjelentetése egyből egyig időszerűnek bizonyult.
Ha fontossági sorrendben akarnánk felállítani, ARNHEUI és ARISTARÖO mü
veit illeti az elsőség /utóbbi két kötetben látott napvilágot/, de
LÁWSÖN és EBSTBIN Jegyzetei is jelentősek, .
Rudolf 1RHHEXM munkája /A film mint művészet/ három évtized késés
sel jelent mag magyar nyelven. 3©hb későn, mint soha: a híres mü,mely
immár nemzedékek film-ábécéje volt, ma is forrásmunkának
tekinthető,
©sért a ma számára is van mondanivalója. /Nem véletlen, hogy a Szovjet
unióban majdnem a magyar kiadással egyidőben jelentették meg a filmesz
tétika ezen klasszikus alkotását. A különbség az, hogy a magyar fordí
tás az 1932-0s kötet szövegét adja, az orosz pedig tartalmazza a szerző
által később irt s a Londonban és New Yorkban megjelentetett, ujabb
szempontokkal bővített átdolgozás anyagát is./ ARNHEXM könyvének korlá
tolt, logikai buktatóit ma már könnyebb ayomoakövetnüuk, mint a mü meg
írása idején,de az eltelt idő a szerző elméletének íittörő jelentőségét,
bátorságát is igazolta.
AElSTAliÖO filmelmélet-törtéin te & szakmai irodalomban is sajátosan
egyéni szint jelent - azon túl, hogy a maga nemében egyedülálló munká
nak tekinthető. /Nem is értjük, miért nem vállalkozott valamelyik kia
dónk a neves olasz esztéta kötetének gondozására?/ A filmelméletek tör
ténete - tartalmasabb, mint egy lexikon s érdekesebb, mint tucatnyi ké
zikönyv. A filmtudós nem kisebb célt tűzött maga elé, mint azt, hogy
"feltérképezi" a filmkultúra első nagyjainak s későbbi vezéregyénisé
geinek törekvéseit s ezzel lényegében bemutatja mindazt,ami a filmművé
szet közel hét évtizedes életútjén feljegyzésre méltó. Gigantikus vál
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lalkozás: a kötet jelentőségét az mérheti fel igazán* aki tisztában van
vele, hogy a kísérletek száma végtelen s a fejlődés egyes állomásai ma
mér nehezen rekonstruálhatók. ABISTAECO könyve nem mentes a tévedések
től sem; helyenként következtetéseivel kell vitázni, másutt adatai szo
rulnak korrekcióra vagy kiegészítésre. Ezt a feladatot
NEMBSEtiRTV
István, a fordító vállalta magára, aki nagyszámú és mindig alapos m e g 
jegyzéssel, filológiai pontosságú adattal tette teljesebbé a nagyjelen
tőségű müvet. A magyar Aristarco-kÖtetek egyetlen hiányossága, hogy a
roppant mennyiségű ismeretanyag áttekintését nem könnyíti meg tárgy- és
névmutató, pedig a bibliográfia mellett erre is szükség lenne.
A Filmtudományi Intézet sorozaténak 11. és 12. kötete két, hazánk
ban eddig jobbára csak hírből ismert esztéta, a francia EP8TEIN és az
amerikai LAWSON munkásságából ad Ízelítőt. EPSTEIN tanulmányaiban a ké
pek logikájáról, az avantgarderól, a hang kontr&punktikájáról, a kép
sorról egyaránt szó esik s bár szigorúan vett rendszert ezekben az Írá
sokban hiába keresünk, az olvasó végső benyomása mégis az, hogy hatá
rozott koncepciójú tudós gondolatait ismerte meg. Érdekes újdonság
LAWSON filmdramaturgiájaí jelentősége abban áll, hogy a szerző az elmé
leti tételeket minden esetben közismert gyakorlati példákkal illuszt
rálja s száraz, akadémikus fejtegetések helyett színes, szellemes nyel
ven adja elő mondanivalóját. Ez a filmdramaturgia megérdemelné, hogy
szélesebb publikum ismerje meg - még akkor is, ha LAWSON fejtegatéissivei nem minden ponton értünk egyet. /Hogy osak egyetlen példát említ
sünk; A társadalmi háttér c. fejezet hiányos, a lényeg elsikkad » tehát
kísérő tanulmány, vagy néhány magyarázó jegyzet itt is elkelt volna,
mint az Aristarco-kötetben.Külön dicséret illeti viszont B.NAGY Lászlót
precíz, gondos fordításáért./
A Filmművészeti Szakosztály tartalmas s szemre is szép két kis kö
tettel Örvendeztette meg tagjait /Minden idők legjobb 12 filmje/,, A
könyvek a brüsszeli nagy futóversennyel foglalkoznak. Az első kötet ta
nulmányokat közöl a Brüsszelben első tizenkét helyen rangsorolt alkotá
sokról - BIRO Yvette, B.EGEY Klára, KOVÁCS Ferenc, NEMES Károly és
NEMESKÜRTY István tollából. /Apró szépséghiba, hogy az egyes Írások
előtt külön nem tüntették fel, hogy melyik kitől származik,/ Helyes,
hogy a müvek kapcsán a film-izmusok történetéről is olvashatunk, de az
elemzés terjedelme egyes filmek esetében /US. CALIQARIjAZ UTOLSÓ EMHER,
KAPZSISÁG/ nagyon szűkreszabott, A második kötet ismerteti a verseny
filmjeit s az egyes alkotásokra leadott szavazatok asémát,
A brüsszeli kiadvány külön érdekessége, hogy közreadja a PATTOMON'
PÁNCÉLOS 1926. évi német cenzuralapjait, Charles CHAPLIN cikkét /Mit
akar a közönség/, valamint a BICIKLIT OLYAJÓK forgatókönyvének egy rész
letét.
Vázlatos áttekintésünk nem lenne teljes, ha nem emlékeznénk meg a
FIHBCULTURA, a magyar filmelmélet! és filmművészeti szemle 1962. évi
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számairól, A kőnyomatos folyóirat füzetei ezúttal is számos érdekes
cikket, elemzést, tanulmányt, ismertetést tartalmaznak.
A FILMVILÁG 1962. évi huszonnégy száma is határozott fejlődésről
tanúskodik! elsősorban elméleti cikkeinek mélységét, tájékoztató jel
legű és képanyagát tekintve, kitűnő kezdeményezésnek tartjuk az idei
első szám törekvéséti talán meg lehetne kísérelni - a Nagyvilág példája
nyomán - egy-egy francia, szovjet, lengyel, stb. különszém megjelente
tését.
Időnként folyóirataink is teret szentelnek a filmművészet egyes
kérdéseinek /NEMES Károly: Magyar játékfilmek 1961-ben, Valóság 2. szá
ma, MAÍR Gyula: A bunueii medve Ürügyén, Valóság 5. száma, NEMESKtíRTY
István: Egy Író filmje, nem pedig: egy film Írója, Nagyvilág 10* száma,
BÁNOS Tibor: Uj vonások a szovjet filmművészetben? Nagyvilág 12. száma,
NEMESKÜRTY István: Változó erkölcs, változó film, Világirodalmi Figyelő
2. száma, SIMO Jenő: A magyar filmművészet helyzetéről, Kortárs 9* szá
ma, KOVÁCS Ferenc: Film és egyház Horthy-Magyarországon, Világosság 7
8. száma, ALMÁST Miklós: Magyar Filmművészetünk perspektívái Uj Írás 1.
száma, NEMESKÜRTY István: Magyar Film 1962, Uj írás 3. száma, stb./. A
publikációk viszonylagosan nagy száma nemcsak azért örvendetes, mert a
filmesztétikái Írások nevezett folyóiratainkat színesítik, hanem azért
is, mert a közvélemény Ítéletének formálásában, az esztétikai nevelés
ben is jelentős szerepet játszanak. /Továbblépésre itt is van lehe
tőség: gondoljunk a Nyugatra, HEVET Iván bírálataira!/
Rövid összefoglalásunk végére érve s a felsorolásra visszapillant
va, úgy tűnik: mégsem kevés, amit 1962 hozott a filmirodái ómban* Való
ban vannak eredményeink, de - mint fentebb irtuk - jóformán még csak &
kezdeti lépéseknél tartunk.
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MI A MOUSKNSÉG?

. A jellem és helyzetkomikum egész tárházát használja fel
- csupa régi dolgot - és mégis más, ha tetszik* modern ez a film*Le
het „ hogy sok mindent más eszközökkel is elérhetett volna a rendező
/montázsokkal, vágásokkal/.,. /LEMLI Lajos: Kísértetkastély Spessartban, Filmvilág 13A962.VII.1./
KOMH Ú SO K VAGY BOHÓCOK?

«... Billy BEVAN, STAN és PÁST, Ben DURPIN, Will ROGBRfí és a többi
ek csak harmadrendű klasszikusok az igazi nagyok mellett, színészek,
akik alávetették magukat a gép akaratának, vicceinek, ötletes trükkök
sorának, de igazén értékeset nem alkothattak* mert önmagukat el kellett
rejteniük a bohóc maszkja mögé ... ... ... Állati humor. ...
a hamist
kártyást leleplező becsületes kutya,a dámajáték közben töprengő, lépé
seit fontolgató oioa és társaik valami átmeneti formát képeznek a rea
litás és a rajzfilm között .,. igazi művészi maradandósághoz a rajz
filmben jutnak el." /GYÁBPÁJ3 MIKLÓS* Hevessünk! Filmvilág 10/1962.
V. 15./
A NEVESSÜNK! Róbert YOUNGSQN 1959-ben készült DHE GOLEEN AGE OF
COMBÉI /A BURLES2K ARANYKORA/ eredeti cimü, Oscar-dijas fllmösszeállí
tása* GYÁRFÁS többszörösen félreérti a filmet és a rendező célkitűzé
sét, A felsorolt Öt burleszkhős pedig éppenséggel nem bohóc,hanem való
di klasszikusa a filmtörténetnek, akik sajátos egyéniségük következetes
ábrázolásával nevettetnek, Szék a figurák teljes életet élnek a film
jeiken, Cselekedeteik az anyagi és társadalmi valósághoz kapcsolódnak,
ügy®fogy ottságok hat vissza a velük lejátszódó eseményekben, történe
tekben és a káprázatos gag-rakétákban, ök voltak az első önkritikus
filmművészek. 8ADCÜL Írja A FILMMŰVÉSZED DÖRDÍSEDÉbem "A filmparódia
SEMEDD egyik kedvenc területe volt: ... kifigurázta a bűnügyi filme
ket, majd a történelmi drámákat is.
/124-.old./ GRÓ Lajos irta
1927-ben A F Ű M UDJÁban* "... Az élet és a társadalom mechanizmusát
domborítja ki. a burleszk, s igy a komikus személyre illő meghatározás
az egyénről a társadalomra tolódik át, A burleszkben a társadalom a ko
mikus,"
old./
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Az Annimai Comedykről a narrátor éppen az ellenkezőjét mondja,mint
GYÁRFÁS: "ezek a burleszkek, amelyekben állatok a főszereplők, sokkal
mulatságosabbak voltak, mint a későbbi rajzfilmek." Walt DISNEY nem
szintézis. Az Anniméi Comedyk sem, de mégis sajátos hangulatot áraszta
nak: a film gyermekkorának ötletteli, játékos és tiszta levegőjét. "A
nevetés kora volt ez: az aranykor, amely soha vissza nem tér márt" /a
film kisérőszövegéből/,
SZEMÉRMESSÉG ÉS FOGALOMZAVAR
"... Ez a több ezeréves fából faragott kiskarnál ragyoghatja meg
egyszerű, nemes szépségét, részleteinek gyöngéden modellált finomságait
a film vásznán..........A francia rendező nem mondat szöveget, élmé
nyét fordítja le képi nyelvre. ... A francia rendező, aki a filmet al
kotta, valóban nagy munkát végzett. Felfedezett valamit, élménye volt
valamiről, s ezt a film sajátos nyelvén, frázisok nélkül, szuggesztiven
jelenítette meg." /[d j : A kiskarnál, Magyar Nemzet, 1962. VIII. 2.A hét
filmjei/
.
Az 1961—évi Caoaes-l nagydijas kisfilm világhírű rendezője megér
demli, hogy a nevét ne hallgassák el: Carlos VILARDBBO.
"A film vásznán" kifejezés fogalomzavar. Helyesen és
értelem
szerűen: mozivászon, vagy filmszalag.
NEM LÁTTUK!
"A közönség kedvencei. Sylva KOSCINA ... A magyar közönség előtt
ismert filmjei: a S A,BELLA NAGYMAMA, FIATAL FÉRJEK. "/Fővárosi Moziműsor,
22/1962. V.31./
A FIATAL FÉRJEK nem került a magyar közönség elé.
"CARAGIALE évforduló
....... az ELVESZETT LEVÉL, amelyet a bu
dapesti filmszínházak is játszottak. ..." /Filmvilág, 13/1962* VIII.1./
Az 1953-ban AZ ELVESZETT LEVÉLBŐL készült román filmet Magyaror
szágon nem mutatták he.
"Lev KULIDZSANOV ... A MÚLÓ ÉVEK és az ELVESZETT LEVÉL című film
jeit sikerrel vetítették filmszínházainkban ..." /Fővárosi Moziműsor,
34/1962.VIII. 23. AMIKOR A FÍK MÉG NAGYOK VOLTAK./
L. KULIDZSANOV a MÚLÓ ÉVEKet J. SZEGÜLJ társaságában rendezte. Ön
állóan rendezte a SZÜLŐI HÍZ cimü filmet. ELVESZETT LEVÉL cimü munkájá
ról nem tudunk. Talán az EL NEM KÜLDÖTT LEVÉLre gondolt a szerkesztő,
csakhogy azt - KALATOZOV rendezte.
"Rómából a tengerpartra sietett üdülni Gianna Maria ÖANALE olasz
filmszinésznő, akit a RIGOLETTO és a TRUBADÚR filmváltozatában láthat
tunk ... A kép olasz nyelvű aláírásából megtudható róla ezenkívül, hogy
175 centiméter magas, több nyelven beszél, szereti a képzőművészeteket
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és a teniszt® .
/ E X Külföldi
ka 50/1963. VII,27. Képszöveg./

Képszolgálat,
'

Film

Színház Muzsi

Carmine GALLONÉ % EXGOLETTO cimü filmjót 1946-ban készítette* Gilda
szerepében M n a PAGLIffCHIt láthattuk. Maddalenát inna Maria CANALX ját
szotta*
Carmine GALlOKSt A IMJBA.KJH /3X TR07AT0RE/ oimil filmjét 1948-ban
készítette* Azucena* Gianna FELERZINI, Leonóra* Vittorina GQLQMNELLÜ®
Glanna-Maria GANALE fiatal olasz filmszinésznő# A női főszerepet
alakította Bemard BORIBSIi $ LE* OHBVALIEE US PARALAILLAH eimÜ, 1962-ben
elkészült kosztümös kai andfilmj ében*
LÁTTOK MÁRI
"Címoldalon* Zofia SLABÖSKEWSEA ... Még növendék korában, került
először a felvovőgépek elé, - kisebb szerepeket alakítotts náltmk még
nem játszott lengyel filmekben - majd a Műit év végén megkapta élete
első főszerepét, ... " /Világ Ifjúsága, 2/1962,/
&ofia SUBOSZOVS&te két filmben láttuk# Vanda JASTBOWSKA 1959-ben
készült KIÁBRÁNDULÁS /SFOf&ANIÁ W MROffiJ/ oistü lengyel-keletnémet,
és
MÉREG! /HISTÓRIA WSPÓLCZESNA/ cimü 1960-ban forgatott filmjének női fő
szerepét alakította*
TÁMOGASSUK A F U T A M O T !
”... annak ellenére, hogy néhány groteszk beállítás, formalista
kompozíciója mesterkélten hat... SZABÓ István és SOMLÓ famás, a fia
tal rendező és operatőrtársa ezúttal is bebizonyította tehetségét,
/GESZTI Pélt Filmkrónika - KONCÉRT, Film Színház Muzsika 16/1962,
rv.20*/
A KONCERT oimü kitűnő kísfilm a Főiskola produkciójat S M B Ó Ist
ván rendező és VÁMOS Tamás operatőr diplomamunkája# SOMLÓ Tamás /Bu
dapest Filmstúdió/ nem vett részt a forgatásban.
ANATÓMIAI KÍSÉRLETI FILM?
"... Moszkvába érkezett Ottó FREMXNGER, a neves amerikai filmpro
ducer és rendező, aki ebből az alkalomból bemutatja CARMEN JONES és ESI
GYILKOS BONCOLÁSA cimü filmjeit. ..." /Esti Hírlap, 1962* V. 17. Ma
hallottuk,/
Rossz fordítás® .As AKATOMY OF A MÜRMIE /EGKGYILKOSSÁG ANATÓMIÁJA/
cimü 1959-ben készült társadalomkritikai filmről van szó,
KIK A "CARMEN JONES" SZEREPLŐI?
A kiváló énekesek nevét, s néhány sikerült karakter alakí
tást /Carmen barátnői, a hadnagy, Husky Miller menedzsere/szívesen meg
említenénk, ha az arra Illetékes Mokép-iroda nem felejtette volna el
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nevüket feltüntetni a szlnlapon .
/fábián/l CARMEN JONES, BIZET ope
rája - amerikai környezetben, Film Színház Muzsika, 28/1962. VII. 13./
Az 1954-ben készült amerikai film szereposztása*
/ játázik/
/énekel/
Carmen Jones . . . . . Dorothy DANBRIDGE....... Marilyn HORNÉ
Joe t i z e d e s ........Harry BEIAFONTE........... le V e m HUTCHESON
Husky M i l l e r ........Joe A D A M S .................tóervln HAYES
Cindy L o u ..........Olga JAMES
F r a n k i é .......... .Pearl BAILEY
Dink
..........Nick STEWART
Epizódistáki Broo PETERS, Boy GLENN, Diahann OAHROLL, stb.
SAJNOS MÁR NEGYVENÉVES...
"A módéra Carmen: Dorothy DANHRIDGE. Az egészen fiatal amerikai
világoebőrü néger filmszínésznő 1939-ben született .......... CARMEN
JONES ... TAMANGO ... PORGY ÉS HESS ... Egyelőre ebben a három filmben
szerepelt. /Fővárosi Moziműsor, 28/62. VTX. 12. Mozimozaik./
D.D. 1922. XI. 9-ón született Oleveland-ben /Ohio, USA/. Ezt az
adatot közli a Vingt ans de cinéma américain cimü 1962-ben Párizsban
kiadott kis filmtörténeti könyv /Éditions O.I.B./ Peter KNTEWEL: Das
kleine Buch dér grossen Bt ars cimü sztárlexikona ettől eltérő dátumot
közölt: 1923* XI. 22. C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh, NSZK, 1960. Ez
utóbbi valószínűleg tévedés./
A FMM-ban felsorolt három filmen kivül D.D. többek között még a
következő filmekben játszott főszerepet: TARZAN’S P E R U /rendező: Byron
HASÉIN, 1950/, BRIGHT ROAD /RAGYOGÓ ÜT, 1952/. HEMA3NS TO HE SEEN /EZT
MÉG LÁTNI KELL, rendező: Don WEIS, 1933/. ISLAND IN THE SUN /SZIGET A
NAPBAN, rendező: Róbert ROSSEN, 1937/, MOMENT 0? DAN<2SR /rendező: laslo
BENEDEK, 1959/* D.D. kis epizódszerepet játszott már az 1941-ben ké
szült StfNDOWN cimü Henry HATHAWAY-filmben, amelyet EABAR1 elmen ját
szottak Magyarországon*
ELHALT,ÁS
"... sok részletvonáaában rokon Willy B3LDER amerikai filmjével, a
nagysikerű VÁD TANÜJÁval. ..." /SAS György: Wolfgang STAUDTE uj filmje:
AZ UTOLSÓ TANÚ, Film Színház Muzsika, 21/1962. V.25-/
A VÁD TANUját Bllly WZLDER rendezte.
"A montevideói nemzetközi amatőrfesztiválon a SZENVEDÉLY cimü
csehszlovák film nyerte az első dijat. ..." /Magyar Nemzet, 1962.
VI.16./
Jiri TRNKA rövid bábfilmje a montevideói nemzetközi dokumentumfilm
és klsérletl-film fesztiválon lett az első.
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RENDEZŐ, VÁGY FILMCÍM?
"Bemutatjuk A NAGY ÉRETTSÉGI cimü francia film két főszereplőjét,
Dany SAVAL .,. Claude BRASSEUR .«, Azonnal szerződtették, egyik filmje
a nálunk is bemutatott AZ EIFFEL-TORONY ÁRNYÉKÁBAN ... Ezt követték a
DENYS
LA PATTELLIÉRE, RüE LES PRAIRIES /A FRÉRIK UTCÁJA/ ... cimü
filmek. ..." /Film Színház Muzsika, 25/1962. VI. 22. A Szerkesztő pos
tája./
A közölt kép nem Dany SAVALt ábrázolja /has oni óképpen,mint a Fővá
rosi Moziműsor 22/1962. V. 31-i számának hátsó borítólapja/,
hanem
Marie-France BÖYER, 20 éves, szőke, Marsellle-i születésű fllmazinésznőt, aki A NAGY ÉRETTSÉGI /LA VERTE MOISSQN/ cimü film egyik epizódsze
repét játszotta*
AZ EIFFEL-TORONY ÁRNYÉKÁBAN eredeti francia elmet RUE LES H U X REES. Rendezte: Denys DE LA PATELLIÉRE, nevéhez fűződik A NAGY CSALÁDOK
cimü, Magyarországon is bemutatott film megalkotása is.
KOMMENTÁR NÉLKÜL
"Kiküldött munkatársunk telefonjelentése Karlovy Varyból: ... a
derekán tartunk az itteni tizenharmadik nemzetközi filmvetélkedésnek,
amelyen 48 ország szinmüvészete képviselteti magát. ..." /Népszava ,
1962, VI.17,/
LEHET NÉGYSZÁZ ÉVVEL TÖBB?
'♦KERESZTESEK - az 1S10 évi grüxnraldi csata ..." /Fővárosi Mozi
műsor, 46/1961. KI.30./
"A KERESZTESEK cimü film eredeti cimet KRZYCI." /Film S ainház Mu
zsika, 6A962. II.9. A Szerkesztő postája./
A KERESZTESEK /KRZYZACY/ az 1410 évi grünwaldi csatáról készült,
az 550. évforduló tiszteletére.
LEHET HÁROM ÉVEZREDDEL TÖBB?
"... A QUE VXVA MEXICOt cimü filmnek Sol LESSER által megszerzett
és THÜNBEER OVER MEXI001, elmen Összeállított anyagát Magyarországon is
bemutatták, mégpedig "NÉGY ÉVEZRED MEXIKÓBAN elmen, 1955. A fordító."
/Guldo ARISTAECO: A filmelméletek története, I. kötet, 154. old., ford.
NEMESKÜRTY Istvánt Magyar Filmtudományi Intézet, Bp. kiadása, 1962./
Az EGY ÉVEZRED MEXIKÓBAN címen hazánkban bemutatott film
Marié
BETON: TIME IN THE SÜN cimü 1939-Uen készült összeállítása.
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COME BACK, INTELLECT!
"... Lionel ROGOSIN, aki a Délafrikai Unióban forgatott filmjével
keltett feltűnést. Ez a film az Anno Dominl 1958 ..." /K.K.I./KAROSAI
KULCSÁR István/: Haladó amerikai dokumentum törekvések} Pergő Képek
1962/ 1.szám,19. old. Kiadja: a Népművelési Intézet, Bp, Fel. szerk.
Bánszki Pád../
".../eredeti, helyesebb cime: JOHANNESBURGI EMBEREK/ ..." /ZAY
László: JÖJJ VISSZA, AFRIKAI, Magyar Nemzet, 1962. VII. 19. A hét film
jei./
Mind a két fentemlltett állítólagos eredeti cim tévedés, a cikkek
szerzőinek önálló leleménye. L. ROGOSIN amerikai filmjének eredeti ói
mé: com b BACK, AJRICAI
"Lionel ROGOSIN, akinek JÖJJ VISSZA AFRIKA cimü művéről legutóbbi
számunkban irtunk - ezzel a filmjével a Cannes-i fesztiválon nagydi
jat nyert, a dokumentumfilmek csoportjában. ..." /Geszti/: AZ ISZÁKOSOK
UTCÁJA. Film Színház Muzsika, 30/1962. VII.27. A hót filmjei./
"... ROGOSIN: ISZÁKOSOK UTCÁJA cimü, Oannes-ban díjnyertes doku
mentumfilmje ..." /geszti/: Okirathamiaitás
különvélemény ürügyén?,
Filmvilág, 16/1962. VIII. 15.
AZ ISZÁKOSOK UTCÁJA /ÖN THE BOWERY/ az 1956-évi Velencei Nemzetkö
zi Dokumentumfilm Fesztiválon nyert Szent Márk Arany Oroszlán-nagydijafc.

-
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PÓTLÁS A PILMOGRÁFIÁHOZ®

1 9 5 X
SZOVJET MEZŐGAZDASÁGI KÜLDÖTTEK TANÍTÁSAI
riportfilm a II. Szovjet Parasztküldöttség magyarországi látoga
tásáról
rendező és vágói GYÖRGY István és JANCSÓ Miklós
produkciós MAGYAR KISADÓ ÉS DOKDMMTÍJMSILMGYÁR, Budapest
operatőrt FANKAS Kálmán és BARCS Sándor
fekete-fehér kép
hosszat 500 méter
bernitatót 1951.

ANGYALFÖLDI FIATALOK
dokumentumfilm
készült a varsói TIT tiszteletére
rendező ós forgatókönyvírót JANCSÓ Miklós
produkciót MAGYAR HÍRADÓ ÉS DOKOMENTUMFILMGfYÁR, Budapest
operatőrt SZIKLAY Kornél és TÖRÖK Vidor
Vágót B. MÉSZÁROS Edit
gyártásvezető* DADBNER István
fekete-fehér kép
hosszat 500 méter
bemutatót 1959*

m a cikk nyomdába adása után előkerült adatok /Szerk./
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